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s. 280 

z5 Januari 1940. BESLUIT, houdende wij- • 
ziging van het Koninklijk besluit van 
22 October 1938 (Staatsblad N ° . 286), 
tot vaststelling van regelen betreffende 
de vergoeding van reis- en verblijfkos
ten en de verdere vergoeding van de niet 
tot de rechterlijke macht behoorende 
leden van de pachtkamers en hunne 
plaatsvervangers. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van Econo
mische Zaken van den 8sten Januari 1940, 
6de Afdeeling, n °. n67 en van II Januari 
1940, n ° . 301, Afdeeling VI, Directie van den 
Landbouw; 

Gelet op artikel 57 van de Pachtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

gerekend van 1 Januari 1939 te bepalen als 
volgt: 

Eenig artikel. 
Aan artikel I van Ons besluit van 22 Octo

ber 1938, Staatsblad N ° . 286, wordt een 
nieuw lid toegevoegd luidend als volgt: 

"Reis- en verblijfkosten worden eveneens 
genoten voor het bijwonen van de gemeen
schappelijke vergaderingen van de leden van 
een pachtbureau met de leden en de plaats
vervangende leden van de pachtkamers bij 
de daarvoor in aanmerking komende kanton
gerechten." 

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

's-Gravenhage, den 15den Januari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
P. S. GERBRANDY. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uit geg. z7 Januari 1940.) 

s. 341 

23 Januari z940. BESLUIT, houdende wij
ziging en aanvulling van het Radio
reglement 1930. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Overwegende, dat het wenschelijk is over 

te gaan tot wijziging en aanvulling van eenige 
bepalingen van het Radio-reglement 1930, 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 
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1930 (Staatsblad N °. 159), zooals dit laat
stelijk is aangevuld en gewijzigd bij het Ko
ninklijk Besluit van 16 Februari 1938 
(Staatsblad N °. 341); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 December 
1939, N °. 7, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Gelet op artikel 3ter van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad N ° . 7), zooals 
deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij 
de Wet van 8 December 1938 (Staatsblad 
N °. 302); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1939, N °. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 18 
Januari 1940, N °. 7, Hoofdbestuur der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Radio-reglement 1930 

als volgt zal worden gewijzigd en aangevuld: 
Art. I. Aan het bepaalde in artikel 25 

wordt toegevoegd een tweede lid, luidende 
als volgt: 

"Het anders dan ten vervoer of in opslag 
aanwezig hebben van een inrichting, als be
doeld in het eerste lid, is, indien de houder 
niet in het bezit is van de in dat lid bedoelde 
machtiging, verboden." 

De beide leden worden genummerd respec
tievelijk 1 en 2. 

Art. II. Het eerste lid van artikel 3 7 
wordt gelezen als volgt: 

"De houder van de machtiging is verplicht 
per jaar en per op de inrichting aangebrachte 
aansluiting, waarover het door de inrichting 
gebodene, naar keuze van den aangeslot ene, 
volledig kan worden ontvangen, een door den 
Minister te bepalen bedrag, dat niet hooger 
zal zijn dan f 2 ter beschikking te stellen 
voor de bevordering van de belangen van 
den Nederlandschen omroep." 

Art. III. Artikel 3 7bis vervalt. 
Art. IV. Aan het bepaalde in artikel 38 

wordt toegevoegd een derde lid van den vol
genden inhoud: 

,,3. Het anders dan ten vervoer of in op
slag aanwezig hebben van een inrichting, als 
bedoeld in het eerste lid, is, indien de houder 
niet in het bezit is van de in dat lid bedoelde 
machtiging, verboden." 

Art. V. ,,In het eerste lid van artikel 66 
worden de woorden: 

" ten gebruike gereed" , vervangen door de 
woorden : ,,anders dan ten vervoer of in op
slag." 
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Art. VI. In artikel 67 vervallen de woor
den: ,,het t en gebruike gereed aanwezig heb
ben of het gebruiken van." 

Art. VII Artikel 70 wordt gelezen als 
volgt: 

,,r. Zonder een machtiging van den Mi
nister is het verboden aan te leggen of te 
gebruiken : 

a. inrichtingen, bedoeld in een der voor
gaande hoofdstukken, voor andere doelein
den dan daarin omschreven; 

b. andere inrichtingen dan in dit regle
ment genoemd en bestemd tot gebruik van 
electrische energie ten behoeve van de over
brenging van hetgeen voor zintuigelijke 
waarneming wordt weergegeven, anders dan 
door het overbrengen van telegrammen of 
het voeren van gesprekken. 

2. Het anders dan t en vervoer of in op
slag aanwezig hebben van een inrichting, als 
bedoeld in het eerste lid, is, indien de houder 
niet in het b ezi t is van de in dat lid bedoelde 
machtiging, verboden." 

Artikel VIII. Het opschrift van Hoofd
stuk IX wordt gelezen als volgt: 

,,Van het aanwezig hebben van radio
electrische zendinrichtingen. Straf- en slot
bepalingen." 

In Hoofdstuk IX wordt vóór artikel 71 op
genomen een nieuw artikel 71, luidende als 
volgt: 

"Het anders dan ten vervoer of in opslag 
aanwezig hebben van een radio-electrische 
zendinrichting, die niet is een, al dan niet 
voor het openbaar verkeer bestemde, radio
telegraaf of -telefoon, is, indien de houder 
der inrichting niet in het bezit is van een 
machtiging, als bedoeld in de artikelen 2, 12 
en 50, verboden." 

De artikelen 71 en 72 worden genummerd 
respectievelijk 72 en 73. 

Art. IX. D e artikelen II en III van dit 
besluit worden geacht te zijn in werking ge
treden op den 1sten Januari 1940. De overige 
artikelen treden in werking op den 1sten 
Februari 1940. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten Januari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 26 Januari z940.) 

s. 342 

27 januari z940. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Postspaarbankbesluit. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister_ v:'1n 

Binnenlandsche Zaken en van Onzen Minis
ter van Staat, Minister van Financiën van 
21 November 1939, n °. 2310, afdeeling Al
gemeen Secretariaat en Comptabiliteit en 
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van 1 D ecember 1939, n °. 206, Generale 
Thesaurie, afdeeling Geldwezen ; 

D en R aad va n State gehoord (advies van 
28 D ecember 1939, n °. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
melde Ministers van 5 Januari 1940, n °. 27, 
afdeeling Algemeen Secretariaat en Comp
tabiliteit en van 23 Januari 1940, n °. 73, 
Generale Thesaurie, afdeeling Geldwezen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ten 
behoeve van inleggers in de Rijkspostspaar
bank te kunnen afwijker. van het bepaalde 
bij artikel 13 van het Postspaarbankbesluit, 
indien zulks t en gevolge van evacuatie of 
door andere buitengewone omstandigheden 
wenschelijk zou worden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Het eenig lid van artikel 13 van 

het Postspaarbankbesluit wordt genummerd 
met 1, terwijl aan dit artikel een 2e lid wordt 
toegevoegd, luidende : 

2. Zoodra en zoolang buitengewone om
standigheden, ter beoordeeling door Onzen 
Minister, zulks wenschelijk maken, kan Onze 
Minister den Directeur machtigen terugbe
taling te doen geschieden door een ander 
kantoor dan dat, in het eerste lid bedoeld. 

Art. II . Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken en van F inanciën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk gelijktijdig 
in het Staatsblad en in de Staatscourant ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 27sten Januari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN B OEYEN. 

s. 343 

De M inister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 

( Uitgeg. 6 Februari 1940.) 

28 Februari 1940. BESLUIT, tot wijziging 
van artikel 19 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglem ent. 

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

Binnenlandsche Zaken van 19 F ebruari 1940, 
n ° . 42963 , afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, vastgesteld bij Ons besluit van 12 Ju
ni 1931 (Staatsblad n °. 248) en laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 27 October 
1938 (Staatsblad n°. 352), opnieuw te wijzi
gen en aan t e vullen; 

Gelet op artikel 125 van de Ambtenaren 
wet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Februari 1940 n °. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 27 Februari 1940, n°. 
44393 , afd. Ambtenarenzaken ; 



Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Met ingang van I Maart x940 

wordt artikel x9 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement gelezen als volgt: 

Art. x9. x. De ambtenaar, die in ver
band met oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden verplichten 
werkelijken dienst verricht, geniet, zoo hij 
gehuwd is, gedurende 30 dagen de volle aan 
zijn ambt verbonden bezoldiging en daarna 
hetgeen deze meer bedraagt dan zijne mili
taire belooning. Is hij ongehuwd, dan geniet 
hij gedurende 30 dagen de volle aan zijn 
ambt verbonden bezoldiging en daarna het
geen 70 ten honderd van die bezoldiging 
meer bedraagt dan zijne militaire belooning. 

2. Ongehuwde eenige kostwinners wor
den voor de toepassing van het eerste lid ge
lijkgesteld met gehuwden. Onze Minister, 
Hoofd van het betrokken D epartement van 
Algemeen Bestuur, beslist, of een ongehuw
de als eenig kostwinner beschouwd wordt. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is eerst van toepassing, nadat de militair, 
hetzij vóór, hetzij gedurende de buitenge
wone omstandigheden een werkelijken dienst 
van n maanden of, indien hij eene eerste 
oefening van korteren duur te vervullen had, 
deze oefening heeft volbracht. 

4. Het bepaalde in het derde lid geldt 
niet: 

a. ten aanzien van de buitengewone 
dienstplichtigen, die eerst in werkelijken 
dienst behoeven te komen na het jaar der 
lichting, waartoe zij behooren of naar hun 
leeftijd gerekend kunnen worden te behoo
ren; 

b. voor de vrijwilligers van den land
storm, die hetzij een rang bekleeden, hetzij 
het bewijs van voorgeoefendheid hebben ver
worven. 

Art. ll. Ten aanzien van den ongehuw
den ambtenaar, als bedoeld in den tweeden 
volzin van het eerste lid van het gewijzigde 
artikel ,9, die vóór I Maart x940 verplichten 
werkelijken dienst verricht, moet gedurende 
de tijdvakken I Maart ,940 tot I Mei x940 
en I Mei x940 tot I Juli x940 voor ,,;o ten 
honderd" onderscheidenlijk worden gelezen: 
,,90 ten honderd" en "80 ten honderd". 

Onze Ministers, hoofden van de departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari x940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 28 Februari I940.) 
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s. 344 

28 Februari I940. BESLUIT, tot wijziging 
van artikel ,7 van het Arbeidsovereen
komstenbesluit. 

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

Binnenlandsche Zaken van x9 Februari x940, 
n °. 42963, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, het Arbeidsovereenkomstenbesluit, 
vastgesteld bij Ons besluit van 3 Augustus 
x93x (Staatsblad n°. 354) en laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 27 October ,839 
(Staatsblad n °. 353), opnieuw te wijzigen en 
aan te vullen; 

Gelet op artikel x34, eerste lid, der Amb
tenarenwet ,929; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
27 Februari x940 n °. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 27 Februari x940, n °. 
44393, afd. Ambtenarenzaken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. Met ingang van I Maart x940 

wordt artikel I 7 van he't Arbeidsovereen
komstenbesluit gelezen als volgt: 

Art. ,7. I. De arbeider, die in ver
band met oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden verplichten 
werkelijken dienst verricht, geniet, zoo hij 
gehuwd is, gedurende 30 dagen het volle aan 
zijne betrekking verbonden loon en daarna 
hetgeen dit meer bedraagt dan zijne mili
taire belooning. Is hij ongehuwd, dan geniet 
hij gedurende 30 dagen het volle aan zijne 
betrekking verbonden loon en daarna het
geen 70 ten honderd van dat loon meer be
draagt dan zijne militaire belooning. 

2. Ongehuwde eenige kostwinners wor
den voor de toepassing van het eerste lid ge
lijkgesteld met gehuwden. Onze Minister, 
Hoofd ·van het betrokken Departement van 
Algemeen Bestuur, beslist, of een ongehuw
de als eenig kostwinner beschouwd wordt. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is eerst van toepassing, nadat de militair, 
hetzij vóór, hetzij gedurende de buitenge
wone omstandigheden een werkelijken dienst 
van u maanden of, indien hij eene eerste 
oefening van korteren duur te vervullen had, 
deze oefening heeft volbracht. 

4. Het bepaalde in het derde lid geldt 
niet: 

a. ten aanzien van de buitengewone 
die nstplichtigen, die eerst in werkelijken 
dienst behoeven te komen na het jaar der 
lichting, waartoe zij behooren of naar hun 
leeftijd gerekend kunnen worden te behoo 
ren; 

b. voor de vrijwilligers van den land
storm, die hetzij een rang bekleeden, hetzij 
het bewijs van voorgeoefendheid hebben ver
worven. 

Art. ll. Ten aanzien van den ongehuw
den arbeider, als bedoeld in den tweeden 
volzin van het eerste lid van het gewijzigde 
artikel ,7, die vóór I Maart x940 verplichten 
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werkelijken dienst verricht, moet gedurende 
de tijdvakken 1 Maart 1940 tot 1 Mei 1940 
en 1 Mei 1940 tot 1 Juli 1940 voor "70 ten 
honderd" onderscheidenlijk worden gelezen: 
,,90 ten honderd" en "80 ten honderd". 

Onze Ministers, hoofden van de departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEVEN. 

(Uitgeg. 28 Februari 1940.) 

s. 360 

5 Februari 1940. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 26 No
vember 1937 (Staatsblad n°. 375), hou
dende voorschriften omtrent de uitvoe
ring van de artikelen 88 tot en met 97 
en 99 tot en met 104 der Lager-onder
wijswet 1920. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 December 1939, N°. 1035 UI, afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van 26 November 1937 (Staatsblad 
n °. 375), tot uitvoering van de artikelen 88 
tot en met 97 en 99 tot en met 104 der Lager
onderwijswet 1920, te wijzigen; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
23 Januari 1940, n °. 36; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Januari 1940, n °. 
n99, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 2, eerste, tweede en 

derde lid, van Ons besluit van 26 November 
1937 (Staatsblad n °. ,175) wordt in plaats 
van ,,tweevoud" gelezen: drievoud. 

Art. Il. Artikel 4 van Ons voornoemd 
besluit wordt gelezen: 

De inspecteur zendt binnen tien dagen na 
afloop van elke maand aan Onzen Minister 
een opgave van de bijzondere scholen, wier 
leerplan en lesrooster van lesuren, door hem 
in die maand voor "gezien" geteekend zijn 
teruggezonden. Deze opgave gaat vergezeld 
van een voor "gezien" geteekend exemplaar 
van deze roosters. 

Art. 111. Artikel 2t, tweede lid, van Ons 
voornoemd besluit wordt gelezen: 

2. Burgemeester en Wethouders der ge
meenten, die de in het eerste lid bedoelde 
opgave ontvangen, onderzoeken deze, treden 
voor zooveel noodig in overleg met burge
meester en wethouders der gemeente, die de 
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opgave inzonden, stellen daarna het bedrag 
der verschuldigde uitkeering vast en geven 
daarvan ten spoedigste kennis aan burge
meester en wethouders van laatstbedoelde 
gemeente. 

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

's-Gravenhage, den 5den Februari 1940. 

s. 441 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN . 

(Uitgeg. 20 Februari 1940.) 

25 januari 1940. BESLUIT, tot vaststel
ling van de tabel, als bedoeld in arti 
kel 1 van het Koninklijk besluit van 
den 29sten December 1936 (Staatsblad 
n °. 450), tot vaststelling van den alge
meenen maatregel van bestuur, als be
doeld is in artikel 20 der wet van den 
15den Juli 1929 (Staatsblad n °. 388), 
sedert gewijzigd, houdende herziening 
van de financieele verhouding tusschen 
het Rijk en de gemeenten en wijziging 
van eenige bepalingen der Provinciale 
wet en der Gemeentewet, alsmede van 
de tabel, bedoeld in artikel 7 van het 
Koninklijk besluit van den 18den April 
1935, Staatsblad n °. 192 (Financieele
verhoudingsbesluit). 

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

Staat, Minister van Financiën, d.d. 30 De
cember 1939, Generale Thesaurie, Afdeeling 
Begrootingszaken n °. 13 7; 

Gelet op het tweede lid van artikel 4 van 
Ons besluit van den 29sten December 1936 
(Staatsblad no. 450), tot vaststelling van den 
a lgemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld is in artikel 20 der wet van den 15den 
Juli 1929 (Staatsblad no. 388), sedert ge
wijzigd, houdende herzie ning van d e finan-• 
cieele verhouding tusschen het Rijk en de 
gemeenten en wijziging van eenige bepalin
gen der Provinciale wet en der Gemeentewet; 

De Rijkscommissie van Advies voor de 
Gemeentefinanciën gehoord (advies van 17 
Januari 1940, no. A.B. 44-2) ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
16 Januari 1940, no. 34) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister d.d. 22 Januari 1940, Ge
nerale Thesaurie, Afdeeling Begrootingsza
ken no. 179 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De tabel, bedoeld in artikel 1 van 

Ons besluit van 29 December 1936 (Staats
blad no. 450), wordt vastgesteld als volgt: 
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Maand 

Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei. 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
October 
November 
December 

Jaar, waarin 
het boekings

tijdvak 
aanvangt 

ro% 
5% 
5% 
5% 

ro% 
5% 

ro% 
10 % 
5% 

ro% 
10% 

85% 

J aar, waarin 
het boekings

tijdvak 
eindigt 

5% 

5% 

5% 

15 % 
2 . De tabel, bedoeld in artikel 7 van Ons 

besluit van 18 April 1935 (Staatsblad no. 
192), wordt nader vastgesteld als volgt : 

Maand 

Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei. 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
October 
November 
December 

Jaar, waarin I Jaar, waarin 
het boekings- het boekings-

tijdvak tijdvak 
aanvangt eindigt 

5% 
10% 
ro% 
5% 

10% 
5% 5% 
5% -
5% 5% 
5% 5% 
5% -
5% 5% 

ro% -
40% 60% 

3 . D it besluit wordt voor het eerst toe
gepast met betrekking tot het boekingstijd
vak 1940/1941. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit bes1uit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Rijkscommissie van Ad
vies voor de Gemeentefinanciën. 

's-Gravenhage, den 25sten Januari 1940. 

s. 560 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. z3 Februari z940.) 

9 Januari 1940. BESLUIT tot vaststelling 
van regelen omtrent den Electriciteits
raad en commissies van dien Raad en 
omtrent het bureau van dien Raad. 

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

Waterstaat van 13 December 1939, La. E, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Overwegende, dat ter uitvoering van arti-

1940 

kel 14, achtste en twaalfde lid van de Elec
triciteitswet, bij algemeenen maatregel van 
bestuur regelen behooren te worden vastge
steld omtrent den Electriciteitsraad en com
missies van dien Raad en omtrent het bu
reau van dien Raad, bij die wet bedoeld; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1939, n ° . 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Januari 1940, La. A, 
Afdeeling Electriciteitsvoorziening; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
omtrent den Electriciteitsraad en commis

sies van dien R aad en omtrent het bureau 
van dien Raad de volgende regelen vast te 
stellen: 

§ r. Van den Electriciteitsraad en van de 
Commissies van dien R aad, bedoeld bij artikel 

14, zevende lid van de Electriciteitswet. 

Art. 1. D e Voorzitter van den Raad stelt, 
in de gevallen, dat daartoe naar zijn meening 
aanleiding bestaat, en v erder in de gevallen, 
dat daartoe door den Raad is besloten, aan
vragen om advies bij den Raad ingekomen 
omtrent onderwerpen, voor de behandeling 
waarvan een v aste dan wel een bijzondere 
commissie, als bedoeld bij artikel 14, zeven
de lid, van de Electriciteitswet, is ingesteld, 
in handen van die commissie. 

2 . De Voorzitter van den Raad heeft het 
recht de vergaderingen der commissies bij te 
wonen en aan de beraadslagingen in die ver
gaderingen deel te nemen, ook indien hij 
geen voorzitter der commissie is en heeft in 
dit laatste geval in die vergaderingen raad
gevende stem. 

3. 1. Op verzoek van een commissie, als 
bedoeld bij artikel 14, zevende lid van de 
Electriciteitswet, kan de Raad leden dier 
commissie, niet zijnde leden van den Raad, 
in zijn vergaderingen toelaten ter bijwoning 
van en deelneming aan de beraadslaging over 
onderwerpen, welke door die Commissie zijn 
behandeld. 

2. Die leden hebben alsdan raadgevende 
stem. 

4. 1. De adviezen van den Raad en de 
voorstellen van de commissies aan dien 
Raad worden opgesteld overeenkomstig het 
gevoelen van de meerderheid der vergade
ring; van afwijkende gevoelens van de min
derheid wordt desverlangd in het advies of 
het voorstel melding gemaakt. 

2. De leden van den Raad en van de com
missies zijn bevoegd afzonderlijk aanteeke
ningen bij het advies en het voorstel te voe
gen, mits het daarin uitgesproken gevoelen 
verdedigd zij in de vergadering, waarin het 
uit te brengen advies werd behandeld of het 
voorstel werd opgemaakt. 

3. In de vergadering van den Raad en 
van de commissies, waarin zij tegenwoordig 
zijn, hebben de in artikel 14, negende lid van 
de Electriciteitswet , bedoelde ambtenaren en 
heeft ook de Secretaris raadgevende stem. 

5 . De leden van d en Raad en van de 
commissies onthouden zich van stemming 
over onderwerpen, welke hun, hun echtge
nooten of hun bloed- of aanverwanten -
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den derden graad ingesloten - persoonlijk 
aangaan of waarin zij als gelastigden zijn be
trokken. 

6 . Zonder toestemming van Onzen Mi
nister van Waterstaat wordt aan de door den 
Raad en door de commissies behandelde za
ken geen bekendheid gegeven. 

7. In de vergadering van den Raad kan 
geen besluit worden genomen, indien niet ten 
minste de helft van het aantal leden aanwe
zig is. 

8 . 1. De Raad vergadert zoo dikwijls de 
Voorzitter dit noodig acht of het door ten 
minste vijf der leden met opgave van rede
nen wordt gevraagd. 

· 2. De vergaderingen worden gehouden te 
's-Gravenhage, tenzij de Voorzitter een an
dere gemeente daartoe aanwijst. 

9 . Een verslag van het verhandelde in 
de vergaderingen van den Raad en van com
missies wordt zoodra mogelijk, door den 
Voorzitter en den Secretaris van den Raad 
onderteekend, gezonden aan Onzen l\tiinister 
van Waterstaat en tevens aan de hoofden der 
andere Departementen van Algemeen Be
stuur, die zich in de vergadering hebben 
doen vertegenwoordigen. 

10. De commissies, bedoeld bij artikel 
14, zevende lid van de Electriciteitswet, zijn 
bevoegd ook eigener beweging aan den Raad 
voorstellen te doen omtrent onderwerpen, 
voor de behandeling waarvan zij zijn inge
steld. 

11. Van de vaste commissies, bedoeld 
bij artikel 14, zevende lid, van de Electrici
teitswet, worden de Voorzitter en de leden 
door Onzen Minister van Waterstaat en van 
de daarbij bedoelde bijzondere commissies 
word en de Voorzitter en de leden door den 
Voorzitter van den Raad aangewezen. 

12. 1. Commissies, als bedoeld bij arti
kel 14, zevende lid , van de Electriciteitswet, 
bestaan uit ten minste 3 en ten hoogste 5 
leden, waarvan ten minste de kleinste meer
derheid wordt benoemd uit leden van den 
Raad. 

2. D e leden der commissies treden om de 
twee jaar af en zijn aanstonds weder benoem
baar. 

3. Hij die tot lid is benoemd ter vervul
ling van een tusschentijds opengevallen 
plaats, treedt af op het tijdstip, waarop de
gene, in wiens plaats hij is benoemd, moest 
aftreden. 

4. Hij , die als lid van den Raad zitting 
heeft in een commissie, verliest het lidmaat
schap dezer commissie, wanneer hij ophoudt 
Jid van den Raad te zijn . 

13. Het secretariaat eener comm1Ss1e 
wordt waargenomen door den Secretaris of 
een Adjunct-Secretaris. 

14. 1. D e Raad stelt ter regeling van 
zijn werkzaamheden en van de werkzaamhe
den van vaste en bijzondere commissies, als 
bedoeld bij artikel 14, zevende lid, v an de 
Electriciteitswet een reglement vast. 

2. Het reglement en de daarin gebrachte 
wijzigingen treden niet in werking dan nadat 
zij door Onzen Minister van Waterstaat zijn 
goed gekeurd. 
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15. 1. De leden van den Raad en van 
de commissies ontvangen vergoeding van 
reis- en verblijfkosten; bovendien kan aan de 
leden een presentiegeld worden toegekend. 

2. Door Ons kan aan Secretaris en aan 
Adjunct-Secretaris(sen) als zoodanig een 
bezoldiging worden toegekend. 

§ 2. Van het bureau van den Raad, be
doeld bij artikel 14, twaalfde lid van 

de Electriciteitswet. 

16. 1. Het hoofd en het personeel van 
het bureau van den Raad worden, behou
dens .het bepaalde bij het volgende lid, op 
voordracht van den Voorzitter van den Raad 
door of vanwege Onzen Minister van Water
staat in dienst gesteld. 

2. Secretaris en Adjunct-Secretaris(sen) 
maken als zoodanig deel uit van het in het 
vorig lid bedoelde bureau. 

3. Slechts in bijzondere gevallen kan de 
Voorzitter van den Electriciteitsraad als 
hoofd van het bureau worden aangewezen. 

17. H et bureau bereidt de behandeling 
van zaken in den Raad voor en verschaft 
aan den Raad de noodige voorlichting. 

18. D e verdere regeling van de organi
satie en de werkzaamheden van het bureau 
alsmede van de wijze van samenwerking van 
den Raad en het bureau met de andere Rijks
diensten geschiedt zoo noodig door Onzen 
Minister van Waterstaat, na overleg met den 
Voorzitter van den Raad. 

Onze Minister van W aterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het S taatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van S tate medegedeeld zal 
worden. 

's-Gravenhage, den 9den Januari 1940. 

s. 561 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat, 

J. W . ALBARDA. 

( Uitgeg. 16 Januari 1940.) 

26 Januari 1940. BESLUIT, tot wijziging 
-van het reglement voor de stuurlieden
examens, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van den 15den October 1937 
(Staatsblad no. 579 C) en gewijzigd bij 
de Koninklijke besluiten van den 26sten 
September 1938 (Staatsblad no. 579) 
en van den 26sten October 1938 (S taats
blad no. 579 E). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Min isters van 

Waterstaat en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 21 D ecember 1939, La. 
F.F./no. 20964, Afdeeling Vervoer- en Mijn
wezen/ Afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken het reglement voor de stuurlieden
exam ens, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van den 15den October 1937 (Staatsblad no. 
579C) en gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van den 26sten September 1938 
(Staatsblad n ° . 579) en van den 26sten Oc-



9 

tober 1938 (Staatsblad n ° . 579 E), opnieuw 
te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Januari 1940, no. 44); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 16/22 Januari 1940, 
La. Cl./no. 2405, Afdeeling Vervoerwezen/ 
Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
E enig artikel. 

In artikel 1 van Bijlage I van het regle
ment voor de stuurlieden-examens, vastge
steld bij Koninklijk besluit van den 15den 
October 1937 (Staatsblad no. 579 C) en ge
wijzigd bij de Koninklijke besluiten van den 
26sten September 1938 (Staatsblad no. 579) 
en van den 26sten October 1938 (Staatsblad 
no. 579 E), worden in d. en e. tusschen de 
woorden "zeeschepen, waarvan" ingevoegd 
de woorden: ,,of zeevisschersvaartuigen". 

Onze Ministers van W a terstaat en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

· 's-Gravenhage, den 26sten Januari 1940. 

s. 563 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. B OLKESTEIN. 

(Uitgeg. 20 Februari I940.) 

9 Februari I940. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Algemeen Reglement 
Vervoer. 

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

Waterstaat van 11 Januari 1940, n °. 571, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

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

23 Januari 1940, n °. 43); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Februari 1940, n°. 
578 I, Afdeeling Vervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Vervoer, vast

gesteld bij Koninklijk besluit van 9 Novem
ber 1928 (Staatsblad n°. 4,5), het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 29 October 
1938 (Staatsblad n°. 579 H), te wijzigen als 
volgt: 

I. In artikel 58, § 5, ee.-ste lid, wordt de 
punt aan het slot van den eersten volzin ver
vangen door een komma en wordt daarachter 
ingevoegd: ,,tenzij in de tarieven anders is 
bepaald". 

II. In artikel 58, § .5, tweede lid, onder d, 
laatste zinsnede, wordt het woord "Indien" 
vervangen door: ,,Tenzij in de tarieven an
ders is bepaald, moet, indien," en vervalt het 
woord "moet" vóór de woorden "gebruik 
worden gemaakt". 

1940 

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

's -Gravenhage, den 9den Februari 1940. 

s. 564 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA 

(Uitgeg. 23 Februari I940.) 

I6 Februari I940. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 12 Juni 
1936 (Staatsblad n °. 573) tot instelling 
van een Rijksverkeersinspectie. 

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

Waterstaat van 18 Januari 1940, L a. E.E., 
Afdeeling Vervoerwezen; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is 
gebleken van wijziging van Ons besluit van 
12 Juni 1936 (Staatsblad n °. 573) tot instel
ling van een Rijksverkeersinspectie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Februari 1940, n °. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Februari 1940, n °. 
571, afdëeling Vervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. In artikel 1, eerste lid, van Ons besluit 

van 12 Juni 1936 (Staatsblad n °. 573) wordt 
in plaats van "wet of Algemeenen Maatregel 
van Bestuur" gelezen: ,,wet, bij algemeenen 
maatregel van bestuur, door Ons of doo~ 
Onzen Minister van Waterstaat'' . 

In artikel 2, vierde lid, wordt in plaats 
van: ,,door een door Onzen Minister van 
Waterstaat aan te wijzen Rijksinspecteur, als . 
bedoeld in artikel 5", gelezen: ,,op de wijze, 
als door Onzen J\1inister van Waterstaat zal 
worden bepaald". 

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

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

's-Gravenhage, den 16den Februari 1940. 

s. 646 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA 

(Uitgeg. 27 Februari 1940.) 

2 Februari I940. BESLU I T tot wijziging 
van het Distributieheffingsbesluit 1939. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht v a n Onzen M inister van 

Economische Zaken van 19 Januari 1940, 
N°. 3840 J.A., Directie van Handel en Nij 
verheid; 
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Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Distributieheffingsbesluit 1939 te wijzigen; 

Gelet op artikel 10, eerste lid, der Distri
butiewet 1939 en op het Distributieheffings
besluit 1939; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
23 Januari 1940, N °. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Januari 1940, Di
rectie van Handel en Nijverheid, N ° . 5992 
J.A. ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Distributieheffîngsbesluit 

1939 worden de navolgende wijzigin gen aan
gebracht: 

A. In artikel 1 vervalt in den tweeden 
regel in het woord "Onzen" de letter n. 

B. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,,I. Onze Minister is bevoegd te bepalen, 

dat ter zake van het verleenen van een ver
gunning tot het koopen, verkoopen, te koop 
aanbieden, afleveren, voorhanden of in voor
raad hebben, gebruiken, verbruiken, bewer
ken, verwerken of vervoeren van door hem 
aangewezen distributiegoederen door een 
ieder dan wel door nader door hem aan te 
wijzen personen, groepen van personen of 
lichamen een door of namens hem vast te 
stellen bedrag moet worden betaald. 

2. H et in het vorige lid bedoelde. bedrag 
kan voor elk der in dat lid bedoelde hande
lingen en voor elk der distributiegoederen 
verschillend zijn, doch zal terzake van elk 
dier handelingen telkenmale niet m eer be
dragen dan vijf ten honderd van de waarde 
der goederen, welke worden gekocht, ver
kocht, te koop aangeboden, afgeleverd, voor
handen of in. voorraad gehouden, gebruikt, 
verbruikt, bewerkt, verwerkt of vervoerd, 
met dien verstande, dat een vast bedrag van 
ten hoogste vijf en twintig cent in ieder ge

-val kan worden geëischt." 
C. Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
"Onze Minister is bevoegd t e bepalen, dat 

in verband met de inschrijving bij een or
gaan, hetwelk een taak zal hebben bij de 
uitvoering van een distributieregeling, als 
bedoeld in artikel 4 der wet, door een ieder 
dan wel door nader door hem aan te wijzen 
personen, groepen van personen of lichamen 
door of namens hem ~ast te stellen bedragen 
moeten worden betaald, welke per inschrij
ving een bedrag van honderd gulden niet te 
boven mogen gaan." 

D. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
,,1. Onze Ministe r is bevoegd te bepalen, 

dat alle dan wel nader door hem aan te wij
zen ingeschrevenen of groepen van inge
schreven en bij een orgaan, als bedoeld in ar
tikel 3, door of namens hem vast te stellen 
bijdragen in de kosten der distributie rege
ling, waarbij het orgaan een t aak heeft, moe
t en betalen. H e t totaal dezer bijdragen mag 
niet meer bedragen dan het totaal der kos
t en , verbonden aan de uitvoering dier dis
tributieregeling, voorzoover die kosten niet 
reeds door ingevolge artikel 2 te heffen be
dragen worden goedgemaakt. 

2. Onze Minister is bevoegd te bepalen, 
dat op de ingevolge het eerste lid verschul-
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digde bedragen een door of namens hem vast 
te stellen voorschot kan worden geheven." 

E . Na artikel 4 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 5, luidende als volgt: 

,,Art. 5. Onze Minister is bevoegd te be
palen, dat terzake van het uitreiken van be
scheiden en het verrichten van diensten, wel
ke overeenkomstig de krachtens de wet ge
stelde bepalingen van Rijkswege worden uit
gereikt of verricht, voorzoover niet reeds 
begrepen onder de artikelen 2 tot en met 4, 
door een ieder dan wel door nader door hem 
aan te wijzen personen, groepen van perso
nen of lichamen een door of namehs hem vast 
te stellen bedrag van ten hoogste drie gulden 
moet worden betaald." · 

F. Artikel 5 (oud) wordt artikel 6 en 
wordt gelezen als volgt: 

,,Onze Minister is bevoegd regelen te stel
len betreffende de wijze, waarop de in de 
voorgaande artikelen bedoelde bedragen 
moeten worden voldaan." 

G. Artikel 6 (oud) wordt artikel 7 en 
wordt gelezen als volgt: 

.,Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat, 
tot waarborg voor de nakoming van de in 
de artikelen 2 tot en met 5 bedoelde verplich
tingen, door nader door hem aan te wijzen 
personen, groepen van personen of lichamen 
volgens door of namens hem te stellen rege
len persoonlijke of zakelijke zekerheid moet 
worden gesteld tot door of namens hem vast 
te stellen bedragen." 

H. Artikel 7 (oud) vervalt. 
1. Na artikel 7 (nieuw) wordt ingevoegd 

een nieuw artikel 8, luidende als volgt: 
,,Art. 8. Onze Minister is bevoegd te be

palen, dat door of namens hem aan een ieder 
dan wel aan nader door of namens hem aan 
te wijzen personen, groepen van personen 
of lichamen geheel of gedeeltelijk, al dan niet 
voorwaardelijk, ontheffing kan worden ver
leend van een der krachtens de artikelen 2 

tot en met 5 en 7 opgelegde verplichtingen." 
J. Artikel 8 (oud) wordt artikel 9 en 

wordt gelezen als volgt: 
,,De betaling van de in dit besluit bedoel

de bedragen moet geschieden ten behoeve 
van den Staat en aan door Onzen Minister 
aangewezen personen of lichamen." 

K. De artikelen 9 (oud) en 10 (oud) 
worden onderscheidenlijk genummerd 10 en 
IL 

Art. II . Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

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

's-Gravenhage, den 2den Februari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. z3 Februari z940.) 
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s. 680 

z6 januari z940. BESLUIT, betreffende 
den in- en doorvoer van artikelen, af
komstig van vee. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van II Januari 1940, 
Directie van den Landbouw, n°. 353, 3e af
deeling; 

Gelet op artikel 12 der Veewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

A. in te trekken: 
1 °. het Koninklijk besluit van 24 Mei 

1922, S. 377, betreffende den in- en door
voer van vee en mest; 

2 ° . het Koninklijk besluit van II Augus
tus 1932, S. 435, betreffende den in- en door
voer van diermeel. 

B . te bepalen: 
1. De in- en doorvoer van buitenslands 

van: vee, hoornen, klauwen, hoeven, borstels, 
haar, wol, beenderen, waaronder ook te ver
staan gebroken of gemalen beenderen, mest, 
waaronder ook verstaan wordt kunstmest, 
voor zooverre dit bestaat geheel of gedeelte
lijk uit diermeel, beendermeel of bloedmeel 
en veevoeder, voor zoover dit bestaat ge
heel of gedeeltelijk uit diermeel, beender
meel of bloedmeel zijn verboden. 

2. Wanneer bijzondere redenen een af
wijking van dit verbod noodzakelijk maken, 
kan Onze Minister van Economische Zaken 
zoodanige afwijking toestaan onder de noo
dige voorzorgen tegen overbrenging van be-
smetting. · 

3. Dit besluit treedt in werking 1 Febru
ari 1940, met dien verstande, dat het onder 
B 1. bedoelde verbod ten aanzien van wol 
in werking zal treden op een nader door Ons 
te bepalen tijdstip. 

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

's-Gravenhage, den 16den Januari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 26 januari 1940.) 

s. 681 

r Februari I940. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923. 

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

Economische Zaken van 27 Januari 1940, 
Directie van den Landbouw, N °. 827 S; 

Gezien artikel 1, derde lid, der Jachtwet 
1923; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. 1 . De fazanten zullen worden gere
kend te behooren tot het wild in het geheele 
Rijk, met uitzondering van de navolgende 
gebieden, te weten de gemeenten Egmond
Binnen, Egmond aan Zee en Castricum. 
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2. Dit · besluit wordt herzien vóór 1 
Maart 1941. 

3 . Door dit besluit vervalt Ons besluit 
van 24 Februari 1939 (Staatsblad n °. 680), 
ter uitvoering van artikel 1, derde lid, der 
Jachtwet 1923, met uitzondering van artikel 
3 van laatstgenoemd besluit. 

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

's-Gravenhage, den 1sten Februari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. IJ Februari I940.) 

s. 880 

30 januari z940. BESLUIT, tot bepaling 
van het tijdstip, waarop de Artikelen 
VIII, IX, XIII , XIV, XV, XV A , XVI 
en XVII van de wet van 19 October 
1939, Staatsblad n °. 803, houdende wij
ziging van de Ongevallenwet 1921 in 
werking zullen treden. 

Inwerkingtreding IS Februari z940. 

s. 340 

IS januari z940. BESLUIT tot w1Jzigmg 
van het Koninklijk besluit van 13 Ja
nuari 1933 (Staatsblad n °. 12), houden
de vaststelling van de tabellen van 
maximum-interest, bedoeld in artikel 3 1 
der Geldschieterswet. 

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

Binnenlandsche Zaken van 15 November 
1939, n °. 11364, afdeeling Armwezen, en van 
Onzen Minister van Justitie van 29 Novem
ber 1939, 1e Afdeeling A, n °. II66; 

Gezien artikel 31, alsmede artikel 45, 
tweede lid, der Geldschieterswet; 

Overwegende: dat, mede in verband met 
de wet van 22 April 1937 (Staatsblad n °. 
310) tot wijziging van de Geldschieterswet, 
wijziging en aanvulling van de tabellen, ver
meldende de maximum-bedragen wegens 
verschuldigden interest, vastgesteld bij Ons 
besluit van 13 Januari 1933 (Staatsblad n °. 
12), wenschelijk is; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 December 1939, n °. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 Januari 1940, afdee
ling Armwezen, n °. 13373, en van II Januari 
1940, 1e Afdeeling A, n ° . II41; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Maart 1940 te bepalen 

het navolgende: 
Eenig artikel. 

De tabellen, vermeldende de maximum
bedragen wegens verschuldigden interest, 
vastgesteld en gevoegd bij Ons besluit van 
12 Januari 1933 (Staatsblad n °. 12), worden 
ingetrokken en opnieuw vastgesteld, zooals 
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zij hiernevens zijn gevoegd als tabellen A1-
A 7 en Ill-B4. 

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

's-Gravenhage, den 15den Januari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN B OEVEN. 

De Minister van Justitie, 
P . S. G ERBRANDY. 

(Uitgeg. 27 Februari 1940.) 

TABELLEN. 

A. Voorschotbanken . 

Al L eeningen met "vooruitbetaalde inte
rest"; maandelijksche aflossin gen. 

A2 Leeningen met "vooruitbetaalde inte
rest"; wekelijksche aflossingen. 

A3 L eeningen met "vooruitbetaalde inte
rest"; kwartaal-aflossingen. 

A4 Leeningen waarbij aflossing en interest 
maandelijks worden betaald. 

Aó Leeningen waarbij aflossing en interest 
wekelijks worden betaald. 

A6 Leeningen waarbij aflossing en interest 
per kwartaal worden betaald; 

A 7 Alle andere leeningen. 

Il. Betaalzege/ka ssen en Chèque
ondernemingen. 

Bl Geldswaarden, wekelijksche betaling 
van aflossing en interest, met ophaal
dienst. 

B 2 Geldswaarden, maandelijksche betaling 
van a flossing en interest, zonder op
haaldienst. 

B3 Geldswaarden m et "vooruitbetaalde in
terest " ; wekelijksche aflossingen, met 
ophaaldienst. 

B4 Alle niet onder de Tabellen Bl-B3 val
lende vormen van ter beschikking stel
len van geldswaarden. 

'fABELLEN A. 

Voorschotbanken. 

(De tabellen onder letter A hebben betrek 
king op alle gevallen, waarin geldsommen 
in den zin van de wet worden uitgeleend, 
met u itzondering van die, waarin eene gelds-

waarde ter beschikking wordt gesteld.) 

12 

A '. 

TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAGEN 

voor gcldlceningen, bij het aangaan waarva n een bedrag wordt 
ingehouden, gelijk aa.n den verschuldigden interes t , met maan
delijkse/ie gelijke of nagenoeg gelijke aflossingen. 

Eene leening valt slechts da n onder deze tabel, wanneer <Ie 
maandclijksche ofl,,ssingen gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Als 
nagenoeg gelijk worden alleen die aflossingen beschouwd , waarva n 
de onderlinge verschillen uitsluitend voortvloeien uit afrondi,ng 
der aflossingsbedragen, op de wijze, a]s in een aantal gevallen 
van kolom 5 is aangegeven. 

Nominaa l 
bedrag der 
geldle-cni ng, 

ove~n
komende 
met. J1et. 

totaal terug 
te betalen 

bedrag. 

1. 

15,-

20,-

25,-

30,-

35,-

40,-

45.-

50,-

60,-

70,-

75,-

80,-

90,-

100,-

Aanta l 
maande· llaxlmaal 
lijkr.che tebetaleo 

A. tl06- loterut. 
1tngen. 

2. 

6 

10 

5 

10 

5 

10 

10 

6 

ID 

5 

JO 
12 
15 

5 
10 

12 
15 

5 

10 
12 

15 

10 
12 
IJ 

10 
12 
15 

5 

10 

8. 

1 0,43 

0,71 

0,86 
1,27 
2,28 

1,48 
2,65 

1,70 

3,03 

1,91 
3.41 

2, 12 
3,79 

2,54 
4,55 
5,33 
6,47 

2,97 
6,31 
6,09 
7,43 

3,18 
5,69 
6,66 

8,08 

3,39 
6,07 
7,05 
8,40 

8,82 
6,83 
7,99 
9,70 

4,24 
7,59 

Bcdmll, hct
W{• lk minlmnul 
in handen vun 
den gl'ldlcr nr r 
moet wouhm 
gf'Strld, Ollllf'• 
r ckcud aftzek 
van lnfQrm:i.tle• 
kosten. Zl'GC· 
kost.t>r, c. q, 

00111.riéeleakte. .. 
14,57 

19,43 

24,29 

29,14 
28,73 
27.72 

33,52 
32,35 

38,30 
36,97 

43,09 
41 ,59 

47,88 
46,21 

57,46 
5'.J,45 

54,67 
53,53 

67,03 

64,69 
63 ,9 1 
62,57 

71,82 

69,3 1 
68,3•l 

66,92 

76,6 1 
73,93 
72,95 
71,60 

86, 18 
83, 17 
82,01 
80,30 

95,76 
92,4 1 

BedrnQ: der aflo. ina pe r m111rnd . 

,. 
5,-

x l 6, 75 + 1 X f 6,50 

X ( 8,50 + l X ( 8,-

l 10,-

6,-
3,-

( 7,-

3,50 

r 8,-
4,-

9,~ 
4,50 

110,-
5,-

12,-
6,-
5,-
4,-

( 14,-

7,-

10 X ( 6,- + 2 X [ 5,-
14 X ( 4,75 + 1 X f 3,50 

15,-

7,50 
0,25 

5,-

1 IG,-
8,-

8 X 6,W + 4 X [ 6,W 
14 X [ 5,50 + 1 X [ 3, 

ri s.-
9,-
7,50 
6,-

f 20,-
10,-
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12 18,75 91,25 10 X 1 8,50 + 2 X f 7,60 f 170,- 10 r 12,s9 
1 f 

lfi7 , II 111,-
15 10,67 80,33 14 X f 6,75 + 1 X 1 6,60 12 15,04 154,96 X f )4, 25 + 4 X 1 14,-
16 11,40 88,60 1 6,25 15 18,16 151,84 IO X f lJ,50 + 5 X 11 1,-
18 12,26 87,74 17 X f 5, 75 + 1 X f 2,25 16 19,19 150,8 1 15 X ( 10,75 + 1 X f 8,75 

18 21,35 148,65 17 X 1 9.50 + 1 X 1 8,50 
1 110,- JO 8,34 101,66 111,- 20 23,50 146,50 1 8,50 

12 9,70 100,30 ü X 1 9,25 + 1 X 1 8,25 24 27,26 142,74 X 1 7,2 5 + ) 6 X 7.-
15 11,64 98,30 14 X f 7,50 + 1 X 1 5,-
16 12,35 Oi,65 16 X 1 7,- + 1 X f 5,- 175. - 10 13,27 161,73 r 11,50 
18 13,62 06,38 17 X 1 6,25 + 1 X 1 3,76 12 15,30 159, 70 7 X f 15,- + 5 X 114,-
20 15,20 94,80 1 5,50 15 18,54 Ji,6,4/l 10 X 11 2,- + 5 X 1 11.-
24 17,26 02,74 22 X 1 4,75 + 2 X 1 2,75 16 19,85 155, 15 15 X f ll.-+ 1 X 1 10,-

18 21 ,57 153,43 17 X I JO,-+ l X 1 5,-
120,- 10 9,10 110,90 112,- 20 24,19 150,81 1 8,75 

12 10,66 109,34 10,- 24 27,69 147,3 1 20 X f 7,50 + 4 X 1 6,25 
15 12,93 107,07 8,-
16 13,68 106,32 7,60 180. - 10 13,65 166,35 f 18,-
18 i4,99 105,01 17 X f 6,7ö + 1 X f S,26 12 15,98 164 ,02 15,-
20 16,58 103,42 1 6,- 15 19,40 160,60 12,-
24 19,39 !00,61 5,- 16 20,52 159,48 11 ,25 

18 22,72 157 ,28 10,-
125,- 10 9,48 115,52 1 12,50 ~o 24,88 155, 12 9,-

12 11,03 11 3,97 10 X f 10,50 + 2 X f 10,- 24 29,08 150.92 7,50 
15 13,25 111,75 14 X f 8,50 + I X l 6,-

16 13,97 111,03 15 X f 8,- + X f 5,- 190. - 10 14,41 175,59 LO,-

18 15,67 100,33 17 X 1 7,-+ X f 8,- 12 16,77 173,23 8 X 116,- + 4 X 1 15,50 

20 17,28 107,72 1 6,25 15 20,16 169,84 10 X f 13,- + 5 X f 12,-

24 20,08 104,92 20 X f 5,25 + 4 X f 5,- 16 21,47 188,53 15 X f 12,- + l X f 10,-
18 23,62 166,38 17 x fl0,75 + 1 X 1 7,25 

130,- 10 9,86 120, 14 113,- 20 28,26 163,74 1 9,50 
12 11,41 11 8,59 10 X f IJ ,-+ 2 X 110,- 24 30,50 159,50 16 X f 8,- + 8 X 1 7,7 5 

15 r 13,93 11 6,07 10 X f 8,75 + 5 X f 8,50 200,- 10 115,17 184,83 1 20,-

16 14,63 11 5,37 15 X 1 8,25 + 1 X I 6,25 12 17,55 182,45 X 117,- + 4 X 116,-
18 16,35 11 3,65 17 X f 7,25 + 1 X f 6,75 15 21,39 178,61 10 X f 13,60 + 5 X f 13,-

20 · 17,97 11 2,03 1 6,50 16 22,79 177,21 1 12,50 

24 20,77 109,23 20 X f 5,50 + 4 X 1 5,- 18 24,98 175,02 17 X f IJ ,25 + 1 X 1 8,76 
20 27,64 172,36 110,-

140,- 10 10,62 120,38 114,- 24 31,98 168,07 16 X ! 8,50 + 8 X f 8,-

12 12,17 127,83 10 X f 12,- + 2 X f 10,-
15 14,93 125,07 10 X f 0,60 + 5 X f 9,- 225,- JO 17,07 207.93 ( 22,50 

16 15,96 124,04 1 8,75 12 19,98 205,02 18,75 

IS 17,25 122,75 17 X ( 8,- + 1 X f 4,- 15 24,25 200,75 15,-

20 19,35 120,65 1 7,- 16 25,36 J'99,64 15 X f 14,25 + 1 X 1 11,25 

24 22,15 117,85 20 X f 6,- ·+ 4 X f 5,- 18 28,40 196,60 1 12,50 
20 31,10 193,90 11,25 

150,- 10 11 ,38 138,02 ( 15,- 24 86,03 188,97 18 X f 9,50 + 6 X 1 9,-

12 13,32 136,68 12,50 
15 16,16 133,84 10,- 250,- 10 18,96 231 ,04 è 25,-

16 16,91 133,00 15 X 1 9,50 + 1 X 1 7,50 12 22,07 227 ,93 10 X f 21,- + 2 X f 20,-

18 18,62 131,38 17 X f 8,50 + l X 1 5,50 15 26,62 223,38 10 X f 17,- + 5 X 1 16,-

20 20,73 129,27 1 7,50 16 28,31 221,69 15 X f 15,75 + J X f 13,75 

24 24,23 125,77 6,25 18 31,34 218,66 17 X ( 14,- + 1 X ( 12,-
20 34,55 215,45 f 12,50 

160,- 10 12,14 147,86 f 16,- 24 40,15 209,85 20 X ( 10,50 + 4 X ( 10,-

12 14,08 145,92 JO X ( 13,50 + 2 X ( 12,50 

15 16,92 143,08 10 X ( 11,- + 5 X f 10,- 275,- 10 20,86 254, 14 1 27,50 

16 18,24 141,76 1 10,- 12 24,35 250,65 11 x /23,-+ 1 X f 22,-

18 19,99 14.0,0 1 17 X f 0,- + 1 X 1 7,- 15 29,48 245,52 10 X 1 18,50 + 6 X ( 18,-

20 22,11 137,80 1 8,- 16 3 1,25 243,7 5 15 X f 17 ,25 + 1 X f 16,26 

2-t 25,61 134,30 20 X f 6,75 + 4 X f 6,25 18 84,29 240,71 17 X f 15,50 + 1 X f 11 ,50 
20 38,01 236,00 1 13,75 
24 44,30 230,70 22 X 1 11,50 + 2 X f ll,-
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' 300.-· 10 122,76 f 2ï7.24 r 30.- 16 1 54,04 420,00 15 X ( 29,75 + l X f 28,7 (;-
12 26,64 273.36 25,- IS 59,74 4 15,26 17 X f 26,50 + l X f 24,'50 
15 32,33 207,67 20,- 20 65,65 409,35 f 23,75 
16 34,19 265,8 1 18.75 2-1 76,18 308,82 10 X f 20,- + 5 X ( 19,-
18 37.71 262.20 17 X f 16.75 t- 1 x f l !'i,25 

20 41 ,46 2:38,54 r m.- 1 noo.- 10 37,93 4-62,07 f 50,-
24 48,46 25 1,54 12,!'iO 12 44,14 455.86 10 X 1 42,- + 2 X f 40,-

15 53,25 446,75 10 X ( 34,- + 5 X f 32,-
:!25.- 10 24,65 300,3!"1 f 32,50 16 56,99 443,01 f 3 1,25 

ie 28,73 296.27 10 • f 21.2.; + X f 21),25 18 62,69 437,31 17 X f 28.- + 1 X ( 24,-
l !'i 34,71 200,29 10 >< f 22.- + 5 X 121,- 20 69,10 430,90 1 25,-
16 36,76 2~.24 15 X f 20,50 + 1 >< f 17,50 24 80,30 419,70 20 X f 2 1,- + • X f 20,-
18 40,65 284,35 17 X f 18,25 + l X f 14,75 

20 44,92 280,08 1 16,25 525.- 10 39,82 485, JS r s2,so 
24 51,94 273,06 19 Y. f l 3,ï5 + 5 X { 12.75 12 46,62 478,38 4 3,75 

15 56,58 463,42 35,-
350,- 10 26,55 323,45 1 35,- 16 59,55 465,4.5 15 X ! Ja.- + l X ( 30,-

12 30,6 1 3 19.30 7 X f 30,- + 5 X f 28,- 18 66,10 458,90 17 X f 20,25 + 1 x r 21,1::. 
15 37,08 312,92 10 X f 2-1-,- + G X f 22,- 20 72,56 452,44 1 20,25 
16 39,70 310,30 15 X f 22,- + 1 X 120,- 24 84,46 440,54 20 X f 22,- + 4 >: f 21 ,25-
18 44,07 305,93 17 X f 19,50 + 1 . . f 18,50 

20 48,37 301,63 f 17,50 550,-4 10 41,72 508,28 1 55,-
24 55,70 294,30 1' X ( 15,- + JO >' f 14,- 12 48,71 501,29 10 X 146,- + X J 45,-

15 58,95 4!H,05 10 X f 37,- + 5 X ( 30,-
375,- 10 28,44 346,66 f 37,50 16 62,50 487,50 15 X f 34,óO + X 1 32,50 

12 33,30 341,70 3 1,25 18 69,05 480,95 17 X r 30, i iJ + X ( 27,25 
15 40,41 334,59 25,- w 76,01 473,99 f 27,50 
16 42,64 332,36 15 X f 23,50 + 1 X f 22,50 24 88,62 461,38 20 X ( 23,- + 4 X f 22,50 
18 47,02 327,08 17 , f 21,- + l X f 18,-

575,- 10 143,61 53 1,39 f 57,50 
20 f 51,83 323,17 1 18,75 12 50,99 5:l<l ,0 1 10 X 1 48,- + 2 X [ 47,50 
24 60,21 :J l4,7!) 21 X f 15,75 + X f 14,7,j l ó 6 1,81 5 13,19 10 X f 38,50 + Ö X f 38,-

10 65,44 G09,56 15 X ! 36,- + 1 X I 35,-
400.- 10 30,84 369,66 1 40,- 18 72,46 502,54 )7 X ( 32,- + 1 X ( 31,-

12 85,41 364,59 8 X 1 33,50 + • X f 33,- 20 79,47 495,53 f 28,75 
15 43,- 357,- 14- X f 26,75 + 1 X f 25,50 24 92,77 482,23 20 X f 24,- + 4 X f 23,75-
16 45,59 354,4 1 1 25,-
18 50,43 349,57 17 X f 22,25 + 1 >< f 21,76 600,- JO 45,51 554,49 1 60,-
20 55,28 344,72 f 20,- 12 53,28 546,72 50,-
2< 63,68 336,32 20 X 1 17,- + 4 X f 16,- 15 · 64,66 535,34 40,-

16 68,38 53 1,62 37,50 
425, - 10 32,24 392,76 f 42,50 I S 75,41 524,59 17 X ( 33,50 + 1 X ( 30,50 

12 37,67 387,33 ll X f 35,60 + X f 34,50 20 82,92 517,08 1 30,-
lil 45,58 370,42 14 X ( 28,50 + X f 26,- 24 96,93 603,07 25,-
16 48,16 376,84 15 X f 20,75 + 1 X f 23,75 
18 53,38 371,62 17 X f 23,75 + 1 X 1 21,25 625,- 10 47,41 577,59 f G2,50 
20 58,74 306,26 f 2 1,25 12 55,17 509,83 10 X f 52,50 + 2 X f 50,-
24 68,53 356,47 23 X f 17,75 + 1 X ( 16,75 15 67,04 557,96 10 X l 42,- + 5 X (41,-

16 70,95 554,05 15 X l 30,25 + X f 36,25 
~50.- 10 34,13 4 15,87 f 45,- 18 78,82 546, 18 J; X ( 34,75 + X f 34,25 

12 39,96 410,0-1- 37,50 20 86,38 538,62 f 3 1,25 
15 48,49 40 1,51 30,- 24 100,38 52•1,62 20 X f 26,25 + 4 X f 25,-
16 51,10 308,90 15 X f :!8,25 + 1 X l 26,25 

18 56,80 393,20 f 25,- 650,- 10 49,30 000,70 r 65,-
20 62,19 387,8 1 22,50 12 57,07 592,93 10 X ( 55,- + 2 X 1 50,-
!M 72,69 377,31 18,75 15 69,89 580,ll 10 X ( 43,50 + 5 X f 43,-

16 73,89 576,11 15 X f 40,75 + l X f 38,76 
175,- 10 36,03 438,97 · r 47,50 18 81,77 568,23 17 X f 36,25 + 1 X 1 33,75 

12 41,83 433,17 Il X ( 40,- + 1 X f 35,-

15 51,08 423,92 14 x f31 ,75 + 1 X f 30,50 
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20 f 89,83 f 500, l i r 32,so 
24 104,54 545,46 20 X r 21,2s + 4 X f 26.25 

f 675,- 10 51 ,20 0:?3,80 r 67,50 
12 59,94 615,06 :;6,2;) 

15 72,74 60::?,26 45.-
10 76,84 508,1 6 15 X r .i2,2;; + 1 X r 4 1,25 

18 85, 19 589,8 1 f 37,50 
20 93,29 58 1,71 33,75 
24 108,69 566.3 1 20 X f 28,25 + 4 X f 27.50 

700,- 10 53,10 046,90 f 70,-
12 62,03 63ï.Oï 10 X f 58,ä0 + 2 X ·r 57,50 

1G 75, 12 0~4,8S 10 X f 47,- + 5 X 1 46,-
16 79 ,78 6~0.20 r 43,75 

18 88,13 0 11 ,Sï 17 X f 39,- + 1 X f 37,-
20 96,74 603,26 r J.j.-
24 112,85 r,87, 1[.i 20 X f 29,25 + .1 X 1 28,75 

725,- 10 64,99 670,0 l 1 72,,'iO 

12 64,32 000.68 10 X f 60,50 -t- ,: r fiO,--

15 77,97 647,03 JO X f 48.50 + 5 X 1 <8.-
JO 82,35 642,6.J 15 X f 4j,50 + 1 X 1 42,50 
IS 9J,08 633,92 17 X f -4 0,50 + 1 f 36,50 

20 100,20 621.!JO f 30,25 
24 117,- 608,- 20 X r Jo,2s + 4 X 1 JO.-

750,- 10 56,89 693. 11 r 75,-
12 66,60 683,40 02,50 

15 f 80,82 069,18 50,-
16 85,29 66-1,7 1 15 X f 47, - + 1 X ( 4,'.;,-

18 94,50 655,50 17 X r -t1 ,1s + 1 X r 40,2s 
20 103,65 646,35 r 37,50 
24 121, t G 028,84 f 31.25 

11.-di.:r 
t>e<troi; 

hlcrbo,· .. 11 

v~rmcld . l'lulmum Intenst • 

19 ~~ va n het. nog n iet. afgtloslc df'el ,•an de hoofd&0m, '" d:4;:l'll m111wl.curig o,·f"r crn vol Jxu bcrci<rntl. Al1 hoo!d!-Om 

Ieder l cdcr"1rn- ,~rt1, voor du tot'p:1Mi 111t , ·an deze hep.11inl!' bctc:houwd de In 
bedrag t :i l m:l:I.O• ile akte als ul ti;elcend \·crmcldc i;eM!IOm , \'erminderd lnt't he l 

hierbovc11 de lijkll°IIC bed rag \':t n d 1•11 vooruilhe 1na l<lcn inteH·1t.. î 

niet. aflOA!ln• 
vermeld Q:enallhrn 

oiet. hier• 
boven 

vc1mehJ . 

Behoort bij Koninkl ijk besluit van 15 Janunri 19~0 (St<uztablad 
n•. 340) 

Ons bekend , 

De Minister van B i1menla,ndsche Zaken. 
VAN BOEY EN. 

De Af in.iste ... van J ustitie, 
P . s. O ER B R AN DY. 

.A.2. 

TABEL VAN MA.XIMUM-I 'l'ERES'l'-
BEDRAGE . 

voor geldleeoingeo, bij het aangaan waarvan 
een bedrag wordt ingehouden, gelijk aan den 
verschuldigden interest, met w e kelij /c$c h e ge
lijke afloss ingen. 

Dcdrag, 
Nomln:ial bedrag hetwelk mlnlrou l In 
d e, geldlcculng, Aantal Mallmaal handen van .den geld- li1 ~1ra i;: overeenkomt> nlle lecncr moet worden 
meL hot "'"""' 

wekr!Ukache 1ebetale11 lf"''.U'ld, ong_crckrnd der afl~ing 
allosaingcn. talenst roer "'1"-ek. U:rui.z t.c betalen Aft rek \'ft ll inform:atJe• 

bedrag. kosten, u11elkostcn, 
c. Q:. notar it!elc i\kt e. 

l. ,. 1 . ,. 

f 15,- 10 0,28 1 14,72 1,50 

20,- 10 0,38 l !l,62 2.-

25,- 10 0,47 24,53 2,50 

30,- 10 0,57 29,43 3 ,--:- · 

20 1,07 28,93 1,.:;o 

40 2,04 27,96 0,75 

35,- to t ,25 J :J.75 1,75 

40 2,20 32,80 0.88 

40,- :?O 1,43 38,57 2,--

40 2,72 37,28 1.-

45,- 20 1,61 43 ,39 2,2:) 

40 2,88 42, 12 1, 13 

50,- 20 1,78 48.22 2,50 

40 3,40 46,60 1,2& 

60,- 20 2,14 57,80 3,-
40 4,09 5,l,tll 1,50 

50 5,02 54,98 1,20 

GO 5,94 54.06 1,-
70,- 20 2,50 U7,50 3,50 

40 4,77 65,23 1.7,) 

50 5,86 64, 14 1,40 

60 6,75 63,25 1.17 

75,- 20 2,68 72,32 ;;,;5 

40 4,92 iO,OS ,.as 
50 6,28 68,72 1. ,;o 
00 7,43 67,57 1,2.> 

80,- 20 2,85 7i , l 5 . 4,-

40 5,45 74,55 2,-
50 6,70 73,30 1.60 
60 7,56 72,44 1,34 

90,- 20 3,21 86,79 -t ,50 
40 6,13 83,87 2,25 

50 7,54 82,40 1,80 
GO 8.91 S l ,09 1,50 

100,- 20 3,57 96,43 5 ,--
40 6 ,8 l 93. 19 ~ • .r.o 
50 8,37 9 1,63 2,-

60 9,72 no,2s 1,67 

110,- 40 7,49 102,5 1 2,7J 
50 9,21 100,;9 2,20 
60 10,53 !l9,47 1,84 

80 13,80 96,20 J, 38 

100 17,26 92,74 1,10 

-~ 
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f 120,- 40 8,17 111 ,83 3,- 1 22ij, - 40 1 15,13 209,87 1 1 5,63 

50 10,05 109,95 2,40 60 18,84 206, 16 4,50 

60 11 ,89 108, 11 2,- 60 22,28 202,72 3,75 

80 15,43 104,57 1,50 80 28,42 196,58 2,82 

100 18,83 101,17 1-,20 100 35,30 189,70 2,25 

125,- 40 8,32 l 16,68 3,13 250,- 40 17,02 232,98 6,25 

50 10,47 ll 4,53 2,50 50 20,94 229,06 5,-

60 12,02 11 2,98 2,09 60 24,58 225,42 4, 17 

80 15,55 109,45 1,67 80 31,81 2 18,1 9 3.1 3 

100 19,G I 105,30 1,25 100 39,22 210.78 2,50 

130,- 40 8,85 12 1, 15 3,25 275, - 40 18,54 256,46 6,88 

50 10,89 ll 9, ll 2,60 !iO 23,03 251,97 5,50 

60 12,70 11 7,30 2, 17 60 26,88 248; 12 4,59 

80 16,37 11 3,63 1,63 80 35,20 239,80 3,44 

100 20,40 109,60 1,30 100 43, 15 23 1,85 2,75 

140,- 40 9,53 130,47 3,50 300.- 40 20,4-3 279,57 7,50 

50 11,72 128,28 2,80 50 25, 12 274,88 6,-

60 13,51 126,49 2,34 GO 29,71 270,29 5,-

80 18,0 1 121/10 1,75 80 38,59 261,4 1 3,75 

100 21,97 11 8,03 1,40 100 47 ,07 252,93 3,-

150,- 40 10,21 139,79 3,75 325,- 40 21,94 303,0G 8, 13 

50 12,56 137,44 3,- 50 27,22 207,78 6,50 

60 14,86 135, 14 2,50 60 32,01 292,09 5,4 2 

80 18,94 131,06 1,88 80 41,28 283,72 4,07 

100 23,53 126,47 1,50 100 50,99 274,01 3,25 

160,- 40 10,89 149, ll 4,- 350.- 40 23,83 326, 17 8,75 

50 13,40 146,60 3,20 50 29,3 1 320,69 7,-

60 15,67 144,33 2,67 60 34,30 31 5,70 5,84 
80 20,58 139,42 2,- 80 44,67 305,33 

100 25,10 134,90 1,60 
4,38 

100 54,9 1 205,09 3,50 

i O,- 40 11,57 158,43 4,25 376,- 40 
50 14,24 155,76 3,40 

25,3> 349,65 9,38 

60 16,48 153,52 
50 31,41 3·13,59 7.50 

2,84 60 37,14 337,86 
80 21 ,52 148,48 2, 13 

6,25 

JOO 26,67 143,33 
so 48,06 3:?6"9 -! 4,69 

1,70 100 58,84 3 16. 16 3,75 

J7fi, - 40 11 ,73 163,27 4,38 400,-
50 14,66 160,34 

40 27,21 372,7û 10,-
3,50 

GO 17,15 157,SS 
50 33,50 30ü,50 8,-

2,92 

80 22,33 152,67 
60 39,44 360,56 6,67 

2, 19 80 51,45 3,18,55 5,--
100 27,46 147,54- 1,75 100 62,76 33 7.~ .~ 4,-

180,- 40 12,20 167,74 4,50 425,-
50 15,07 164,93 

40 28,75 396,25 10,63 
3,60 

60 17,83 JG2, l7 
50 35,59 389,4 1 8,50 

3,-
so 23,15 156,85 

60 41,73 3S3.27 7,09 
2,25 

100 28,24 15 1,76 1,80 
80 54,14 3i0,S6 5,32 

100 G6,68 3J8,32 4,25 

190,- 40 12,94 17ï,06 4,75 450,-
50 15,91 174,09 3,80 

40 30,64 4 19,36 11,25 

60 18,64 171 ,36 3, 17 
50 37,69 4 12,3 1 9,-

80 24,09 165,9 1 2,38 
60 44,57 '1 05, 43 7,50 

100 29,81 160, 19 1,90 
80 57,53 392,47 5,63 

100 70,60 379,40 4,50 

200,- 40 13,62 186,38 5,-
50 16,75 183, 25 4,- 475,- 40 32,16 44 2, 84 11 ,88 

60 19,45 180,55 3,34 50 39,78 435,22 9,50 

80 25,72 174, 28 2,50 60 46,87 428, 13 7,92 

100 31 ,38 168,6t 2,-
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80 60,92 414,08 5,94 60 f 74,28 675,72 12,50 
100 74,52 400,48 4,75 80 96,12 653,88 9.38 

100 117,67 632,33 7,50 
f 500,- 40 34,04 465,96 12,60 

50 41,87 458, 13 10,- 1 

60 450,84 
Ieder bedrag Ieder anntAI 

49,16 8,34 hierboven WCk(' lijkschc 

80 64,31 435,69 6,26 vermeld. a f10S11in11:cn Maximum Interest "' 
hicrhoven 

100 78,45 42 1,65 6,- niet 19 % van het nog nie t nf~clostc deel v:rn de Jio,. ,fdsom. 
vermeld. in dagen nauwkeurig o,·cr een \"OI jnn.r bcrckt•nd . Als 

hoofd som wordri voor de tocp.:is.«inp; van de1.c bepaling 

flt5. - 40 . 35,56 489,44 13,13 lr.llCr bed rar;: Ieder 11.'\nt.'\I beschouwd de in de !l.kfc nis uitj:Eclt'cnd vermelde gcld90m, 
hierboven wekdijkschc verminderd met het bedrag van den vooruit, t,ctaahlcv 

60 43,97 481,03 10,50 niet vermeld. aflossingen interest. 
a l dan niet 

GO 52, - 473,- 8,75 J1 ic rl>ovrn 

80 67, - 458,- 6,57 vermeld. 

100 82,37 442,63 5,25 Behoort bij Kon inklijk besluit Yan 15 Januari 1940 (Staats&lad 

.')51). - ,o 37,45 5 12,55 13,75 
n• 340). 

r,o 16,06 503,94 ll.- Ons bekend , 
00 54-,29 495,7 1 9,17 
80 70,39 479,6 1 6,88 De Minister van Binnenlandsclie Zaken, 

100 86,29 46:J,7 ) 5,50 VAN BOEYEN. 

575 ,- 40 38,96 r;:rn.04 14,38 De Minister van J ustitie, 
50 48, 16 526,8-1- 11,50 A•. P. S. OERBRANDY. 

60 56,59 5 18,41 9,59 
80 73,78 50 1,22 7, 19 TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTilEDRAGEN 

100 90,21 4 84,70 5,75 voór geldlceningcn, bij het aangaan waarvan een bedrag wordt 

600,- 40 40,85 559, 15 15,-
ingehouden, gel.ijk aan <len verschuldig<lcn interest, met kwartaals-
gewijze gelijke of nagenoeg gelijke afloss ingen . 

50 50,25 649,75 12,- Ecnc lccning valt slechts <lan onder deze tabel, wanneer de 
60 59,43 540,57 10,- kwartaalsgcwijze aflossingen gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Als 
80 77,17 522,83 7,60 na.genoeg gelijk worden a lleen die afloss ingen beschouwd , waarvan 

100· 94,14 505,86 6,- de onderlinge verschillen uitslui tend voortvloeien uit afronding 

625,- 40 42,37 582, 63 15,63 der aflossingsbedragen , op de wijze als in een aan ta l gevallen 

50 52,34 572,66 12,50 van kolom 5 is" aangegeven. 

60 61,72 563,28 10,42 
80 79,87 545, 13 7,82 Bedra1,1:, he t..-

IO0 98,06 ó26,94 6,25 
Nom!na:i.l wtlkminimaat 

bedrag d r r In h:,.nden van 
geldlcening, Aantal den gcldlf'c ner 

O V('rt"('!l- kw:t rtaals- M3llmul moet worden 
650, - 40 44,26 605,74 16,25 komende gewijze te belalen gesteld, ongc- Bed.rap: eter allossins pe r kw:a.rta.al. 

50 54,44 !i95,56 13,-
met het :tflos- lnterut rekcnd aftrek 

tot.aal tt'rug singcn. vnn\nformntle• 

60 64,02 !i85,0S 10,84 te het.'llcn kosten, Zf' j!CI-
bedrag. kostPn, c.q. 

80 83,25 566, 75 8, 13 notarl~ lcakte. 

IO0 101,98 MS,02 6,50 l. 2. 3. 4 , 5. 

ti 75, - 40 45,77 titU.23 16,80 f 100,- 4 f 10,20 [ 89,80 25,-
50 56,53 018, 47 13,50 13,84 86, 16 5 X [ 16,75 + 1 X ( 16,25 
60 66,85 608,15 11,25 17,37 82,63 f 12,50 
80 86,64 588,36 8,44 12 23,43 76,57 Il X [ 8,50 + l X [ 6,50 

IO0 105,90 569, 10 ti,75 

110,- 4 11,22 98,78 1 27,50 
700, - 40 47,66 ti5t,34 17,50 15,18 94,82 5 X f 18,50 + 1 X ( 17,50 

50 58,62 64 1,38 14,- 8 19,10 90,90 f 13,75 
60 69,! 5 630,85 11,67 12 25,99 84,0 1 10 X f 9,~5+2 x f 8,75 . 
80 90,03 609,97 8,75 

100 109,83 590, 17 7,- 120,- 4 12,24 107,76 30,-
6 16,66 103,34 20,-

126, - 40 49,18 675,82 18, 13 20,84 99,16 15,-
50 60,72 6Ci4,28 14.,60 12 28,53 9 1,4.7 10,-
60 71,45 653,55 12,09 
80 92,73 632,27 9,07 125,- 12,74 11 2,26 1 3 1,25 

100 11 3,75 6 11 ,25 7,25 17,26 107,74 5 X f 2 1,- + l X f 20,-
8 21 ,59 103,41 7 X 1 15,75 + 1 X f 14,75 

760, - 40 51,07 698,93 18,75 12 29,56 95,44 10 X f 10,50 + 2 X [ 10,-
50 62,81 687, 19 16,-

L . & S . x940. 2 



1940 J.8 

f 130,- 4 113,25 t,ü,75 1 32,50 1 300,- 4 r 30,59 r 269,41 75,-
6 18,- I l ~.- 5 X 1 21,75 + 1 X 1 21,26 6 41,65 258,35 GO,-
8 22,57 107,43 f 10,25 52,10 247,90 37,50 

12 30,56 99,44 Il X f 11,- + 1 X 1 9,- 12 71,81 228,09 25,-

HO,- 4 14,27 125,73 f 35,- 32.1,- 4 33,14 29 1,86 f 81,25 
0 19,07 120,93 5 X 1 24,- + l X f 20,- 6 45,07 270,93 5 X ( 54,25 + l X f 53, 75 
8 24,31 ll5,69 1 17,50 8 56,32 268,68 7 X l 40,75 + 1 X f "J0,75 

I:! 32,66 107,34 10 X ( 12,- + !? X f 10,- 12 76,48 248,52 10 X [ 27,50 + 2 X f 25,-

150,- 4 15,29 134,71 37,50 350,- 4 35,69 314,31 r 87,50 
6 20,82 129,18 25,- 0 48,50 301,50 5 X 1 58,S0+I x f 57,50 
8 26,05 123,95 18,75 60,78 289,22 r 43,7J 

12 85,06 114,34 12,50 12 83,04 266,96 10 X 1 29,25 + 2 X f 28,75 

160,- 4 16,31 143,69 40,- 375,- 38,23 336,77 1 93,75 
6 22,03 137,97 5 X f 27,- + 1 X f 25,- 52,06 322,94 62,50 

27,78 132,22 l 20,- 65,- 310,- 7 X 1 47,-• + l X f 46,-
12 37,72 122,28 10 X f 13,60 + 2 X 1 12,50 12 89,14 285,86 1 31-.25 

170,- 4 17,33 152,07 1 42,50 400,- 4 40,78 350,22 1100,-
6 28,51 146,40 5 X f 28,50 + 1 X f 27,50 6 55,48 344,52 5 X 1 60,75 + 1 X f 60,25 

29,52 140,48 f 2 1,25 69,46 330,54 1 50,-
12 40,26 129,74 10 X f 14,25 + 2 X f 13,75 12 94,75 305,25 Il X f 33,50 + l X I 31,50 

175,- 4 17,84 157,16 f 43,?5 425,- 4 ~3,33 381,67 f IOG,25 
6 24,11 150,89 5 X f 29,50 + 1 X f 27,50 6 58,91 366,00 5 X l 71 ,-+ l X [ 70,-

80,27 144,73 7 X I 22,- + l X f 21,- 8 73,68 351,32 7 X f 53,~5 + l X f 52,25 
12 41,29 133,71 10 X f 14,75 + 2 X f 13,75 12 100,87 324, 13 10 X f 3s.so+2x r 35,-

180,- ' 18,85 161,65 45,- 450,- 4 45,88 404,12 [ 112,50 
6 24,99 156,01 30,- 6 62,47 ',87,53 75,-

81,26 148,74 22,50 8 78,14 371,80 56,25 
12 42,79 137,21 15,- 12 106,98 343,02 37,50 

100,- 4 19,37 170,63 47,50 475,- 4 48,43 426,57 f 118,75 
6 26,19 163,81 5 X 1 32,- + l X f 30,- 6 65,88 400,1 2 5 X 1 79,25 + l X f 78,75 

82,99 157,01 f 23,75 82,36 392,6•' 7 X f 50,50 + l X f 58,50 
12 44,86 145, 15 10 X f 16,- + 2 X 1 15,- _ 12 112,58 362,42 Il X f 39,75 + l X f 37,75 

~oo.- 4 20,39 179,61 1 50,- 500,- 4 50,98 449,02 f 125,-
6 27,67 172,33 5 X 1 33,50 + 1 X 1 32,50 6 69,32 430,68 5 X [ 83,50 + l x 82,50 
8 34,73 165,27 [ 25,- 8 86,88 413,17 [ 62,50 

12 47,89 152,61 10 X f 16,75 + 2 X f 16,25 12 118,69 381,31 11 X ( 41,75 + 1 X [ 40 ,75 

225,- 4 22,94 202,06 1 56,25 525,- 4 53,53 471,47 f 131,25 
0 31,23 103,77 37,50 6 72,88 452,12 87,50 
8 38,95 186,05 7 X f 28,25 + J X [ 27,25 8 91,05 433,95 7 X 1 65,75 + 1 X f 64,75 

12 53,49 171,51 [ 18,75 12 124,80 400,20 r 43,75 

250,- 4 25,49 224,5 1 62,50 550,- 4 56,08 403,02 f 137,50 
6 34,52 215,48 5 X 1 42,- + 1 X f 40,- 6 76,17 473,83 5 X I 92,- + l X I 90,-
6 43,41 206,59 f 3 1,25 8 95,51 454,4.0 { 68,75 

12 59,12 100,88 10 X [ 21,- + 2 X f 20.- 12 130,40 410,60 11 X f 46,_: + l X f 44,-

275,- 4 28,04 24G,96 ( 68,75 575,- 4 58,63 516,37 f 143,75 
6 38,09 236,01 5 X 1 46,- + 1 X ( 45,- 6 79,72 495,28 5 X ( 96,-+ l xf 95,-
8 47,63 227,37 7 X 1 34,50 + 1 X ( 33,50 99,73 475,27 7 X f 72,- + ·l X f 71,-

12 65,22 209,78 10 X f 23,- + 2 X [ 22,60 12 136,52 438,48 11 X f 48,- + l X 1 47,-
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f 600.-

625,-

675,-

100.-

725,-

750,-

Ieder ...... 
lerbOvr n 
rrmeld. 

" 6 
8 

12 

4 

6 

12 

4 

,o 
8 

12 

12 

0 

8 
12 

4 

6 
8 

12 

6 
!l 

12 

Ieder 
nnntnl 

kw:irtaAII· 
gewijze 

afloMlngcn 
hlerbo.,.en n~, 
vennt ld . 

~~ 
l,edrng u.ntnl 

hlerbo.,.en kwart.aais• 
niet RtWUte 

Ttlmt'ld . a fk,i,s!ng('ll 

al d:mnlctl 

l
hierboVl'll 
vermeld. 

f 61,18 .'>38,8~ f 150,-

83,29 5 16,71 100,-

104,19 495,8 1 75,-

142,63 457.37 50,-

63,72 56 1,28 r 1sa,2s 
86,72 538,28 6 X f 104,25 + 1 X f 103,76 

108,41 516,59 7 X f 78,25 + I X f 'l'Z.25 

148,23 476,77 tl X f 52,25 + 1 x C '50,25 

66,27 583,73 1 162,50 \ 
90,14 559,86 5 X f 108,50 + l X f 107,50 

112,87 537, 13 1 8 1,25 

154,34 495,60 Il X f 54,25 + l X ( 53,25 

68,82 606,1 8 1 168,75 

93,70 5S1 ,30 11 2,50 

117,09 557,9 1 7 X f 84!50 + l X f 83,50 

160,46 514,5 t 1 56,25 

71,37 628,63 f l'i5,-
97,13 602,67 5 X f 11 0,75 + l X f 116,25 

121,56 578,44 1 87,50 

166,06 533,94 ll X f 58,50 + 1 X 1 56,50 

73,92 651 ,08 f 161 ,25 

100,55 62-1,45 5 X f 121,- + 1 X f 120,-

125,78 599,2~ 7 X 1 90,75 + l x l 89,76 

172,17 ss2,s:; m X ( 60,60 + 1 X f 69,50 

176,47 673,53 1 187,60 

104,11 645,89 125,-

130,24 619,76 93,75 

178,28 571,72 62,60 

Maximum Interest -

~!g';n ~!l3~~ke:ut:;' o:~:~ e:!g;!:iljll,!oe~~~n:~ !f.°'t:w~: 
wordt \'OOI do ~pa.Ming , ·n.n dor:c bepaling beschouwd de lD. 
do n.kU, nis ultgc.lccpd vcnnelcl c. geldM>m , verminderd met het 
bedrag van den vooruit betaalden lntercat. 

Behoort bij K oninklijk besluit va n 15 J anuari 1940 (Staatsblad 
n°. 3i0). 

Ons bekend, 

De Minister wn B innenlandsche Zaken, 
VAN DOEYEN, 

De Minister van Justitie. 
P. S . OEilBRANDY. 

1940 

TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAGEN 

voor geldleeningen, waarbij de int:erest tegelijk met de afl oss ing-
wordt voldaan in maandel.ijksche gelijke bedragen. 

Redrn.g der gt' ld lttn lng: • 

1 

?il:ix!maal hrt bcd r:i.ir, hf' twclk In AAnt.11 Mulmul Maximaal 
handen \',111 den i:cldla-ncr 

maande· In tol:nl l.ota.11l bcdrn11, bed ra11. 
III O(' t , ·ordrn g1$leld, on- verEhuldigd ve~ huldlad 

lijk&ehe 

1 "' 

per mund gen-kc11d 11ftrek ,•au In - scbuldlgdt aa n allOMlni;cn 
forma I i1•ke>5U'r~, r:ci:<'I kost.en, betal ingen. 

IDlefHt. en loterest. Aan !IOOMlng 
c .q . not.:l rh:clc akte. en interest. 

J. z. 3, ,. ,. 
r 15.- 0,45 1 15,45 1 5,I.; 

20, - 0,58 20,58 G, 86 

25,- 0,74 25,74. 8,58 

30,- 0,87 30,87 10,29 
5 t,35 31,35 6,27 

10 2,S0 32,50 3,25 

35.- 1,55 36,55 7,3 1 
10 2,90 37,90 3,79 

40,- 1,75 41,75 8,35 
10 3,30 43,30 4,33 

45,- 5 2,- 47,- 9,40 
10 3,70 48,70 4,87 

50,- 5 2,20 52,20 10,44 1 

10 4,10 54,10 5,41 

60, - 5 2,65 62,65 12,53 
10 4,90 64,90 6,49 
12 5,88 65,88 5,49 
IS 7,20 67,20 4,48 

70,- . 3,10 73,10 14,62 
10 6,70 76,70 7,57 
12 6,80 76,80 6,40 
15 8,45 78,45 ó,23 

75,- 8,30 78,30 IS,66 
10 8,20 81,20 8,12' 
12 7,82 82,32 6,86 
15 9,- 84,- 5,60 

80,- 5 8,55 83,55 16,71 
10 8,60 86,60 8,66 
12 7,84 87,84 7,32 
15 9,70 89,70 5,98 

90,- 5 4,- 94,- 18,80 
10 7,40 97,40 9,74 
12 8,78 98,76 8,23 
15 10,80 100,80 6,72 

100,- 4,45 104,45 20.89 
10 8,20 108,20 10.82 
12 9,80 109,80 0,l á 
15 12,05 112,05 7,47 
16 12,80 11 2,80 7,05 
18 14,48 114,48 G,3 6 

110,- 10 9,- 119,- 11 ,!JO 
12 10,72 120,72 J0,06 
15 13,~0 123,30 8,22 
16 14,16 124, 16 7,76 
18 15,82 125,82 6,99 
20 17,60 127,60 6,38 
2·1 21,28 131,28 5,47 



1940 20 

120,- JO 1 9,80 129,80 1 12,98 f 180,- 10 f 14,80 1 194,80 1 19,48 

12 11 ,64 13 1,64 10,97 12 17,52 197,52 16,46 

15 14,55 134,55 8,97 15 21,75 201,75 13,45 

16 15,36 135,36 8,46 16 23,20 203,20 12,70 
18 17,84 137,34 7,63 18 25,92 205,92 11 ,44 

20 19,20 139.20 6,96 20 28,80 208,80 10,44 
24 23,04 143,04 :'.i,96 24 84,80 214,80 8,95 

125,- 10 10,30 135,30 13,53 190,- 10 15,60 205,60 20,öG 

12 12, 16 137,16 11,43 12 18,56 208,56 17,3S 

15 15,10 140, lO 9,34 15 23,- 213,- 14,20 

16 16, 12 14 1, 12 8,82 16 24,40 214,40 13,40 

18 18, 10 143, 10 7,95 18 27,44 217,44 12,08 

20 20,- 145,- 7,25 20 30,40 220,40 Il,0~ 

24 24,04 149,04 6,21 24 36,56 226,50 9,44 

130,- 10 10,70 140,70 14,07 200,- 10 16,40 216,40 21,64 

12 12,68 14 2,68 11,89 12 19,48 219,48 18,29 

15 15,65 145,65 9,il 15 24,10 224,10 14,94 

16 16,72 146,72 9, 17 16 25,76 225,76 14,11 

18 18,86 148,80 8,27 18 28,96 228,96 12,72 

20 20,80 J:i0,80 7 ,54 20 32,- 232,- 11 ,60 

24 25,04 155,0-l 6,46 24 38,66 238,56 9,94 

140,- 10 11 ,50 15 1,50 15, 15 225,- 10 18,50 243,50 24,35 

12 13,60 153,60 12,SO 12 21,96 246,96 20,68 

15 16,90 156,90 10,46 15 27,16 252, 15 16,81 

16 18,08 158,08 9,88 16 28,92 253,92 15,87 

18 20,20 160,20 8,90 18 32,58 257,58 14,31 

20 22,40 162,40 8. 12 20 36,- 261,- 13,05 

24 27,04 167,04 6,96 24 43,32 268,32 11,18 

150,- 10 12,30 162,30 16,23 250,- 10 20,50 270,50 27,05 

12 14,64 164,64 13,72 12 24,32 274,32 22,8G 

15 18,15 168,15 Jl,2 1 15 30,20 280,20 18,68 

16 19,28 169,28 J0,58 16 32,08 282,08 17,63 

18 21,72 171,72 9,54 18 36,02 286,02 15,89 

20 24,- 174,- 8,70 20 40,- 290,- 14,50 

24 28,80 178,80 7,45 24 48,08 298,08 12,42 
' 

160,- 10 13,10 173,10 17,31 275,- 10 22,60 297,60 29,76 

12 15,56 175,50 14,63 12 26,80 301,80 26, 15 

lá 19,40 170,40 11,96 15 38,25 308,26 20,55 

16 20,64 · 180,64 11,29 16 85,40 310,40 19,40 

18 23,06 183,06 10,17 18 S9,64 314,64 17,48 

20 25,60 185,60 9,28 20 44,20 319,20 15,96 

24 30,80 190,SO 7JJG 24 68,08 328,08 13,67 

170,- 10 14,- 184,- 18,40 300,- JO 24,60 324,60 32,46 

12 16,60 186,60 15,55 12 29,28 329,28 27,44 

15 20,50 JU0,50 12,70 15 36,80 336,30 22,42 

16 2 1,84 19 1,84 11 ,09 16 38,58 338,56 2 1, 16 

IS 24,58 194,58 10,8 1 18 43,26 343,26 19,07 

20 27,20 197,20 9,86 20 48,20 348,20 17,41 

24 32,80 202,80 8,46 24 57,84 357,84 14,91 

175,- 10 14,40 189,40 18,94 326,- 10 26,70 351,70 35, 17 

12 17,- 192,- 16,- 12 81,64 356,64 29,72 

15 21,20 196,20 13,08 15 39,20 364,20 24,28 

10 22,44 197,44 12,34 16 41 ,88 366,88 22,93 

18 25,34 200,34 11, 13 18 46,88 371,88 20,66 

20 28,- 203,- 10, 15 20 52,20 377,20 18,86 

24 33,80 208,80 8,70 24 62,60 387,60 16, 15 



21 1940 

1 350,- 10 l 28,70 1 378,70 l 37,87 

12 34,12 384,12 32,01 
15 42,25 392,25 26,15 
1G 45,04 395,04 24,69 

f 550,- 1 10 1 1 45,10 r sos,10 1 f 59,51 
12 53,60 603,60 50,30 
15 66,50 616,50 41,10 
16 70,80 620,80 38,80 

18 50,50 400,50 22,25 18 79,48 629,4 6 34,97 
20 56,20 406,20 20,3 1 20 88,20 638,20 31,9 1 
24 67,36 417,36 17,39 24 105,92 655,92 27,33' 

375,- 10 30,80 405,80 40,58 575,- 1 10 47,20 622,20 62,22 
12 36,60 411,ÖO 34,30 12 56,08 631,08 52,5!) 

15 45,30 420,30 28,02 15 69,40 644,40 42,96 
16 48,20 423,20 26,45 1G 73,98 64 8,96 40,56 
18 54,12 429,12 23,84 18 83,08 05S,OS 30,56 
20 60,20 435,20, 21,76 20 92,20 667,20 33,36 
24 72,36 447,36' 18,64 24 110.68 685,68 28,57 

1 

400,- 10 32,80 432,80 43,28 600,- 1 JO 49,20 649,20 64,92 
12 38,96 438,96 36,58 12 58,44 658,44 54,87 

15 48,35 448,35 29,89 15 72,45 672,45 44,83 
16 61,52 451,52 28,22 16 77,12 077, 12 42,32 

18 67,74 457,74 25,43 18 86,70 686,70 38,15 
20 64,20 464,20 23,21 20 96,20 696,20 34,R J 

24 77,12 477,12 19,88 24 115,68 715,68 29,82 

425,- 10 84,90 469,90 45,99 625,- 1 JO 51,30 676,30 67,63 
12 41,44 466,« 38,87 12 60,92 685,9~ 57,16 
15 61,40 476,40 31,76 15 75,50 700,50 46,70 

16 64,68 479,68 29,98 16 80,44 705,44 44,09 

18 61,36 486,36 27,02 18 90,32 715,32 39,74 
20 68,20 493,20 24,66 20 100,20 725,20 36,26 
24 81,88 506,88 21 .12 24 120,44 745,44 31.06 

450,- 10 86,90 486,90 d8,69 

12 43,80 493,80 41,15 
650,- 1 10 53,80 703,30 70,33 

12 63,40 713,40 69,45 

15 64,80 504,30 33,62 15 78,55 728,55 48,,57 

16 67,84 507,84 31,74 16 83,60 733,60 45,85 

18 64,98 514,98 28,61 18 93,94 743,94 41 ,33 

20 72,20 522,20 26, 11 20 104,20 754,20 37,71 

24 86,64 536,64 22,36 24 126,20 775,20 32,30 

475,- 10 89,- 514,- 51,40 675,- 1 10 66,40 730,40 73,04 

12 46,28 521,28 43,44 12 65,76 740,76 61,73 

15 57,35 532,35 35,49 15 81,60 756,60 50,44 

16 61,16 536,16 33,51 16 86,76 761,7 1i 47,61 

18 68,60 543,60 30,20 18 97,58 772,50 -4.2,92 

20 76,20 65 1,20 27 ,56 20 108,20 783,20 39, 16 

24 91,40 666,40 23,60 24 129,96 804,96 33,54 

500,- 10 41,- 641,- 54,10 700,- 1 10 67,50 757,60 75,76 

12 48,76 648,76 45,73 12 68,24 768,24 64,02 

15 60,40 560,40 37,J6 15 84,50 784,50 52,30 

16 64,32 664,32 35,27 16 90,08 790,08 49,38 

18 72,22 572,22 31,79 18 101,18 801 ,18 44,51 

20 80,20 580,20 29,01 20 112,20 812,20 40,61 

24 96,40 596,40 24,85 24 134,96 834,96 34,70 

525,- 10 43,10 568, 10 56,81 

12 51,12 576, 12 48,01 
725,- 1 10 '59,50 784,60 78,45 

12 70,60 795,60 66,30 

15 63,45 588,45 39,23 15 87,55 812,55 54, 17 

16 67,48 592,48 37,03 16 93,24 818,24 ts l,14 

18 75,84 600,84 33,38 18 104,80 829,80 46, 10 

20 84,20 609,20 30,46 20 116,20 841,20 42,06 

24 101,16 626, 16 26,09 24 139,72 864,72 36,03 
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f 750,- 1 10 r 61 ,60 r 811 ,60 1 81,16 r 70,- 20 r 2,60 r 12.00 r 3,63 
12 73,08 823,08 68,59 40 5,20 75.20 1,88 
15 90,60 840,60 56,04 50 6,50 76.50 1,53 
16 96,40 846,40 52,90 60 7,40 i7.<IO 1,29 
18 108,24 858,24 47,68 
20 120,20 870,20 43,51 75,- 20 2,80 77 ,80 3.89 
24 144,48 804,48 37,27 40 6,40 80.40 2,0 1 

lede, "'"""" 11,de, .. nul) ' 

t;O, 7,- 82,- 1,64 

hleroo,·cn ,·umcld. maande• . 60 8,40 83. 40 1,39 
lij ktche 

i 1 betalinaen 80,- 20 3,-hk!rboven lllallm um lntetts1 -

1 

83.-

1 

4 , 1.i 
nk, 40 6,- 86.- 2. 15 vermeld. 1 19 % van het. noi; niet af~ loste deel ,-an 

50 7,50 87.50 1,75 ----1 de hoofdllOm, In dagen nauwkeurig over een 

1 

Jodn ""1ra< I Je<le, unul vol jau 1,,,,, keod. Al• hoofd,om wo,a. voo, 60 8,80 88,80 1.48 hlcrt>0 , ,· 11 nlt:t w rme h.J . m~nd c• de locJ'l:U.t lng v:rn dcte bcpalin(it be11Chouwd 
Jf1ksc h1• de In de akte nl1 ultgclceml vermelde i;cldsom. 

bc lalingcn 

•~~11a~,~j~t , 90,- 20 

1 

3,40 03,40 4,67 

1 
n rmeld. 40 6.40 OG, 40 2, 41 

50 8. - 9S.- 1,96 
60 9,60 99.GO 1,66 

Behoort b ij Konink lijk besluit Yan 15 J a nuari 1940 (Suu,tsblad 
n°. 340) . 100,- 20 3,60 103,GO 5, 18 

40 7,20 107.20 2,68 
Ons bekend, 50 9,- I O!J,- 2. 18 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 60 Il ,- 111, - l ,Sä 

VAN BOEY:ÊN . 
110,- 40 8,-- 11 8,- 2 .05 

A •. De Minister van Jmtitie, 50 10,- 120.- 2,◄ 0 
P . S. OE RBRAND Y. 60 11 ,80 12 1,80 2,03 

80 16,40 J:!6,40 l. 58 
TABEL VAN MAXIMUM-INTERESTBEDRAGEN 100 20,- 130,- 1,30 

voor ge ldlccningen
1 

waarbij tlc interest tegelijk met de aflossing 
l :?0,- 40 8,80 128,80 3,22 

wordt voldaa n in wekelijksche gelijke bedragen . 50 11,- 131,- 2,0:! 

60 . 
1 13,20 133,20 2 '' " 

Bedrag de r i:c ldleeuln~ 1 80 17 ,60 J37,GO l , 7% 
- het bedrag. her.welk Yulma.:il llaxlmaa l 1 100 22,- 142.- l ,◄ ! lnl 1:1. ndrn,·an d<'lltt"l<l· Aantal Maxi maal lota.al bedr11g, bedr:'11(. 

1 

lttner mort. u·ordc n ID 101H I vtr!ehuldlgd 
11estdd , on5tcrckcnd 

wckdijksehe nrscbul dl&d• , ·el"IChu ldlid per wl'1,:k 
bct.'\ll nKen. Intenst. un aflOtalni;en aan o.flOS11i11a 125,- 40 9,- 134 ,- 3,35 a ft.rrk van i1J.J'orm:1lic • e n Interen . 

ko~t.cn , zc,cen:vsten, e n lnt.crt'lt.. 50 11 ,50 ! 36,50 2.73 c .q. noturi k": le a kt-0. 
öO 13,G0 138,GO 2,31 

1. 2. 3. ,. 6. 
80 18,20 143,20 1,79 

r 15,- 10 f 0,30 f 15,30 f 1,53 
100 23,- 148,- 1,48 

2,04 
130,- 40 9,60 139,GO 3,49 ~o.- 10 0,40 20,40 

50 12,- 142,- 2,8-1 

2,55 60 14,- 144,- 2,40 2;;,- 10 0,50 25,50 
80 18,80 148,80 1,86 

30,60 3,06 
100 24,- 154 ,- 1,5-1 30,- 10 0,60 

20 1,20 31,20 1,56 
140,- 40 10,40 32,- 0,80 150,40 3,76 40 2,-

50 13,- 153,- 3,06 

36,20 1,81 60 15,40 155,40 2,59 35,- 1 20 1,20 
80 20,80 16 0,80 2.0 1 40 2 ,60 37, 60 0, 04 

100 26,-
1 

166,- 1,66 

40,- 1 20 1,40 4 1,40 2,07 
150,- 40 

40 2,80 42,80 1,07 10,80 IG0,80 4,0:! 
60 13,50 163,50 3 ,:? i 

1 00 16,20 166,20 2,77 
1 20 1,60 46,60 2,33 45,-

80 22,- 172,- !!, 15 40 3,40 48,40 1,21 
100 28,- 178,- 1,78 

50,- 1 20 1,80 61,80 2,69 160,- 40 11,60 17 1,60 4 .29 
40 8,60 53,60 1,34 50 14,50 174,50 3.49 

60 17,60 177,60 !!,96 
60,- 1 20 2,20 62,2Q 3,11 80 24,- 184,- l !!,30 

40 4,40 64,40 1,61 100 1 30,- 190,- 1,00 
50 5,50 66,60 1,31 

60 6,60 60,60 1,11 
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110·,- 40 12,40 _ 182,40 i 4,56,'' f 375,- 40 f 27,40 f 40:!,40 f 10,0G 
50 15,50 185,50 3,71 50 34,50 400,50 8, l ~I 

60 18,40 188,40 3,1( GO 41,40 , 416,40 ü.9-l 

80 25,20 195,20 2,44 80 . 55,40 430,40 5,38 
10-0 32,- 202,- 2,02 100 70,- 445, - 4,45 

.. 
175,- 40 12,60 187,60 4,69 400, - 40 29,20 429,20 10,iJ 

50 16,- 191,- 3,82 50 36,50 4 36,50 8.73 
60 19,40 194,40 3,24 60 44,- 4 44,- 7,4~ 

80 25,80 200,80 2,51 BO 59,20 450,20 5,7-1 

100 33,- 208,- 2,08 100 74,- 4!4,- 4,7.f: 

180,- 40 13,20 193,20 4,83 4 25, - 40 31,- 45~.- 11 ,40 

50 10,50 196,50 3,93 50 39,- 461,- 9,28 

60 19,80 199,80 3,33 60 46,69 . 4i 1,60 'i ,86 

8.0 26,40 206,40 2,58 80 63,--, 488,- - 6, 10 

100 33,- 213.- 2, 13 100 79,- 504,- 5,04 

190,-: 40 14,- 204,- 5,10 450, - 40 32,80 482,80 12,07 

50 17,50 207,50 4, 15 50 4 1,-; 49 1,- 9,82 
60 20,60 210,60 3,51 60 49,20 499,20 8.3~ 
80 28,40 218,40 2,73 80 66,80 516,80 6,46 

100 35,- 225,- - 2,25 100 84,-; 5341- 5,34 

200,- 40 14,80 2 14,80 s,:n 475,- 40 34,60 509r60 12,74 

50 18,50 218,50 4',3 7 50 43,50 518150 10,37 

60 22,- 222,- 3,70 60 52,40 527,40 8,79 
80 29,60 229,60 2,87 80 69,80 544,80 6,8 1 

100 37,- 237,- 2,37 100 88,- 563,- 5,63 

225,- 40 !6,60 241,60 6,04 500,- 40 36,40 , 536,40 13,41 
50 20,50 245,50 4,9 1 50 45,50 545,50 10,91 
60 24,60 249,GO .(, 16 60 55,- 555,- 9,2S 
80 33,40 258,40 3,23 80 73,60 573,60 7,17 

100 42,- 267,- 2,6i 100 93,- - 593,- 5,93 

250,- 40 18,40 268,40 6,7 1 525,- 40 38,20 563,20 14,08 

5P 23,- 273,- 5,46 50 48,- 573,- 11 ,46 

60 27,20 277,20 4,62 60 57,60 582,60 9,7 1 

80 37,20 2s7,2~ 3,59 80 77,40 602,40 7,53 

100 47,- 297,- 2,97 100 98,- 623,- 6,23 

275,- 40 20,20 205,20 7,:lS jóO,- 40 40,- 590,- 14,75 

50 25,- 300,- 6,- .. 50 50,50 600,50 12,01 

60 30,40 305,40 5,09 60 60,20 610,20 10, 17 

80 40,20 315,20 3,9-1 80 81,20 631,20 7,89 

100 51,- 326,- 3,26 100 102,- 652,- 6,52 

300,- 40 22,- 32~.- 8,05 575,- 40 42,20 617,20 15,43 

50 27,50 327,50 6,55 50 52,50 627,50 12,55 

60 33,- 333,- 5,55 60 63,40 638, 40 10,64 

80 44,- 344,- 4,30 80 85,-. 660, - 8,25 

100 56,- 356,- 3,56 100 107,- 682,- 6,82 

325,- 40 23,60 348,80 8,72 600,- 40 44,- 644,- 16, 10 

50 29,50 354,50 7,09 50 55,- 655,- 13, 10 

60 35,60 360,60 6,01 60 66,- 666,'-- 11 , 10 

80 47,80 372,80 4 ,66 80 88,80 688,80 8,6 1 

100 60,- 385,- 3,85 100 112,- . 7 12,- 7, 12 

350,- 40 25,60 375,60 9,39 

50 32,- 382,- 7,64 

GO 38,20 388,20 6,47 

80 51,60 401,60 6,02 

100 65,- 415,- .f ,15 
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A6. 

TABEL VAN 111AXl111UM:-INTERESTBEDRAGEN 

voor geldleeningen , waarbij <lc interest tegelijk met do a flossing 
wordt volda.an in per kwartaal te betalen gelijke bedragen. 

Bcdmg dc>r geldlecn!nA 
"" het bedrag, hetwelk Maximaal Maximnn l 

in hnnden van de n geld· Anntnl Maxima.al tot.aal bed rag, IJN!rai::: 
lttner moet worden kwart:l-AI · In IOIUI verschuldigd vcr9rl111lditzd 
gc1tdd, oni:erekend verschuldlgde pn kwri.rtaa l 
artiek van in!ormatif: · bet.allngcu. Intense. nnn nf lossini;c11 aan aflo!'.0 ing 
kosten, r.egclkos ten , en iuterest. en lntcr t st . 
c.q. not.aril!elc akte. 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 625,- 40 r 45,80 r 670,80 
1 

r 10,77 100.- 4 11 ,36 f lll ,36 r 27,84 
50 57,- 682,- 13,64 6 16,10 116,1 0 Hl,35 
GO 68,60 693,60 ll ,56 8 21,04 121 ,04 15,1 3 
80 92,60 il 7,60 S,97 12 31 ,16 131,16 10,93 

100 116,- i -1 1,- 7,41 

110.- 4 12,48 122,48 30,62 
650,- ,o 47,60 697,60 17,44 6 17,74 127,74 21,29 

50 59,50 700,50 14,19 8 23,12 133, 12 16,64 
60 71 ,20 721,20 12,02 12 34,36 144,36 12,03 
80 95,60 74 .5 ,60 9,32 

100 121. - 77 1,- 7,71 120,- 4 13,64 133,64 33,4 1 
6 rn,32 130,32 23,22 

675,- 40 49,40 ï24,40 18, 11 25,20 145,20 18, 15 
50 61 ,50 ï 36,50 14,73 12 37,44 157,44 13, 12 
60 74,40 749,40 12, 49 
80 99,40 774 ,40 9,68 12é - 4 14,20 139,20 34,80 

100 126,- SOi,- 8,0 1 6 20,14 145,14 24, 19 
26,28 15 1,28 18,91 

700,- 40 51,20 751,20 18,78 12 39,04 164,04 13.67 
50 . 64,- 764,- IG,28 
60 77,- 777,- 12,95 130,- 14,76 144,76 36,19 
80 103,20 803,20 10,04 20,96 150,96 2J, lG 

100 130,- 830,- 8,30 27,28 157,28 19,60 
12 40,52 170,52 14,21 

725,- 40 53,- 778,- 19,45 140,- 4 15,88 
50 66,50 791,50 15,83 

"55,88 38,97 
6 22,54 162,54 27 ,09 60 79,60 804,60 13,41 8 29,44 169,44 21,18 80 107,- 832,- 10,40 12 43,60 183,60 15,30 100 135,- 860,- 8,60 

750,- 40 54,80 804,SO ~0. 12 150.- 17,04 167,04 4 1,76 

50 68,50 818,50 16,37 24,18 174,18 29.03 

60 82,20 832,20 13,87 31,52 18 1,52 22,69 

80 110,80 860,80 10,76 12 46,80 196,80 16,40 

100 140,- 890,- 8,90 
160,- 4 18,16 178, 16 44,54 

Ieder bed rag Ieder aantal 6 25,82 185,82 30,97 
hlerbr.lven vermeld. wekellJk.sche 33,60 193,60 24,20 

bet.°lllngen 
hkrlM>\·en • u:1m 11m In terest - 12 49,88 209,88 17,49 

niet. 
vermeld. 19 % van het nog nJet afgeJogte deel ,•:m de 

boofdsom, In dagen n:i.uwk\:nrlg over een vol liO,- 4 19,32 180,32 47,33 
l eder bedrni; l eder a:mtal Ja:i r berrkend. Als hoohhom word t. voor ., 

hlcrbo,·en niet vcrmi:!d. wekel ijk&ehc toepa.~lng ,·an ft eze bcpa ll ng bc,chouwd de In 6 27,40 H17,40 32,!)0 
betnll1111en de akte als ui tll'c lecnd vermelde gclcl11om . 8 35,76 ~O::i,76 25,7 :! nl da n nie t. 
hle rbo,·cn 12 52,96 222,96 18,58 
vcrml'ltl. 

175,- 19,88 194, 88 48,72 
Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Januari 1040 (Staatsblad 28,22 203,22 33,87 

n°. 340) . 36,76 211,76 26, 47 
12 54,56 229 ,56 19, 13 

Ons bekend , 

De .1.lf inister van Binnenlandscl\e Zaken, 180,- 20,44 200,44 50,11 

V AN BOEYEN. 29,04 209,04 34,84 

De l>f1.1~ister van Justitie, 
37,84 217,84 27 ,23 

12 56,16 236, 16 10,68 
P. S. OERBltAXDY. 

190,- 21,56 2 11,56 52,89 
30,62 220,62 36,77 
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39,92 229,9" 28,74 f 525,- 4 f 59,60 r 584,60 r 146. 15 

12 50,24 249,24 20,77 84,60 609,60 101 ,60 
110,36 635,36 70,42 

200,- 4 22,72 222,72 55,68 12 163,68 688,68 67,39 

6 32,26 232,26 38,71 

8 42,- 242:- 30,25 550,- 4 62,44 612,44 153,11 

12 62,32 262,32 21,86 6 88,64 638,64 106,44 
11 5,60 665,60 83,20 

225,- 4 25,56 250,56 62,64 12 171 ,56 72 1,56 60, 13 

6 36,24 261,24 43,54 
47,32 272,32 34,04 575,- 4 65,28 640, 28 160,07 

12 70.20 295,20 24,60 6 92,68 667,68 ll1,28 

8 120,84 695,84 86,98 

250.- 4 28,40 278,40 69,60 12 179,32 754,32 62,86 

G 40,28 290,28 48,38 

8 52,56 302,56 37,82 600, - 68,12 668, 12 167,03 

12 77,96 327,96 27,33 96,72 696,72 116,12 

126,08 726,08 90,76 

275,- 4 31 ,24 306,24 76,56 12 187,08 787,08 65,59 

6 44,32 319,32 53,22 6:?5,- 4 70,96 605,96 173,99 
8 57,80 332,80 41,60 6 100,76 725,76 120,96 

12 85,72 360,72 30,06 8 131,32 756,32 94,54 

12 194,96 819,96 68,33 
300,- 4 34,08 334,08 83,52 

48,36 348,36 öS,06 650,- 73,80 723,80 180,05 

.8 63,04 363,04 45,38 104,80 754.80 l:?ii ,8O 

12 93,60 393,60 32,80 s 136,56 786,56 08,32 

12 202,72 852,72 71 ,0G 

325,- 4 36,88 36 1,88 90,47 

6 52,40 377,40 62,90 
675,- 76,64 7,j l ,64 187,91 

68,28 393,28 49,16 
108,78 783,78 130,63 

12 101,36 426,36 35,53 8 141,88 8 16,88 102, 11 

12 210,48 885,48 73 ,i9 

350,- 4 39,72 389,72 97,43 
700,- 4 79,48 

G 56,44 406,44 67,74 
779,48 194,87 

73,52 423,52 62,94 
6 112,82 8 12,82 135, 47 

12 109,12 459,12 38,26 
147,12 847, 12 105,89 

12 218,24 01 8,24 76,52 

375,- 4 42,56 417,56 104,39 
725,- 4 82,32 

6 60,42 435,42 72,57 
807,32 201 ,83 

8 78,84 453,84 56,73 
116,86 84 1,86 14 0,3 1 

12 117,- 492,- 41,-
152,36 877,36 109,67 

12 226, 12 95 1, 12 79,26 

400,- 4 45,40 445,40 111,35 
750,- 4 85,16 

6 64,46 ~64,46 77,41 
835, 16 208,79 

84,08 484,08 60,51 
6 120,90 870,90 145.15 

_'8 157,60 
12 124,76 524,76 43,73 OOi,60 11 3,45 

12 233,88 983,88 81,99 

425,- 4 48,24 4 i 3,24 118,31 leder bedrag Ieder aant.31 
6 68,50 493,50 82,25 hlcrbo\'Cll vermeld kwartaal• 

89,32 614, 32 64,29 
betalingen 

8 hlcrbo,·cn Maximum lntarest • 

12 132,52 557,52 46,46 ulct 
vermeld . 19 % van het nog niet afgeloste <l Cf'I van do 

501,08 125,27 l eder bedrag kdn aantal 
hoofdsom, In dagen nauwkeurig o,·cr een vol 

4.50,- 4 51 ,08 jaar berckcnd. Als hoofdsom word t voor do 
hlerlx>vcn niet ,,ermcld. kw.:i.rt.:l al - toepassing van deze bepaling b<-scho uwd de in 

6 72,54 5'.! 2,54 87,09 bclalingcn do akte al3 uitgeleend vermelde 11cldsom. 

8 94,56 644,56 68,07 al d.:1 11 niet 
hierboven 

12 140,28 590,28 49,19 vermeld . 
1 

4.75,- 4 53,92 528,92 132,23 

6 76,58 5 51,58 9 1,93 B eh oort bij K oninklijk bes lu it v a n 15 J a n uari 10-10 (Staatsblad 

8 911,80 5H,80 71,85 n°. 340). 

12 148,16 823,16 51,93 Ons bekend , 

500,- 4 56,76 556,76 139,19 De Minister van Binnenlandse/ie Zaken, 
6 80,62 580,62 96,77 

VAN BOEYEN. 
8 105,04 805,04 7M3 

12 165,92 855,92 54,66 De Minister ran Justitie, 
P. S. OERBRAN DY. 
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TABEL VAN MAXIMUM-INTEREST
BEDRAGEN 

voor geldleeningen niet vallende onder d e 
tabellen A1- .A.6, 

Maximum-Interest = 19 % van het nog 
niet afgeloste deel van de hoofdsom, In da
gen nauwkeurig oYer een vol jaar berekend. 
Als hoofdsom wordt voor de toepassing van 
deze bepaling beschouwd de In de akte als 
uitgeleend vermelde ge)(lsom, verminderd 
met het be<lrag vau den vooruit betaalden 
Interest, Indien zoodanlgc vooruitbetaling 
plaats beeft. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 15 Ja
nuari 1940 (Staatsblad n °. 340) . 

Ons bekend, 

: De ,Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

De Minister van Justitie, 
P . S . GERBRANDY. 

TABELLEN B. 

Betaalzegelkassen en Cbèque -
ondern emlngen. 

(De tabellen onder letter B hebben betrek
king op alle gevallen, waarin in den zin der 
wet eene geldswaarde ter. beschikking wordt 

gesteld.) · 
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TABEL VAN' MAXIlfiJM:-INTERE TBEDRAGEN 

m ge~a.J van ,.oekelijksclte gelijkt ijcli)!;~ hotn.ling vn.n aflossing 
~n interest. 

Deze tabel is alleen van toepn$sing ten n.nnzicn van gelclsch.ieterR 
(exploitanten van betaalzegelkasscn of van chèque•ondernemingen) , 
die afloss ing en interest aan de woningP-n dcr •geldlcPner::1 plegen 
op te halen or te doen ophalen . 

f 20.- 10 
20 

2:i,- JO 

20 

30.- 10 
20 
2:'l 

35,- 10 
20 

:.25 
~o 

40.- 10 
20 
25 
30 

45, - JO 
20 
25 
30 

50,- 10 
20 
25 
ao 

60.- JO 

20 
25 
:rn 

:!Il 

25 
30 

75,- :!O 
:w 
30 

80,- 2U 
25 
ao 

90,- 20 
25 
30 

20 
25 

30 
40 

110,- 20 
25 
30 
40 

1 

1 

Maximaal 
In IOIUI 

•tncb11ld lgde 
lnltrès1. 

3, 

r 0,20 
0,60 

0,30 
0,80 

0,30 
0,80 
1,25 

0,40 
1,-
1,25 
1,60 

o.40 
1,20 
1,50 
2.-

0,50 
1,20 
1,75 
2,10 

0 ,50 
1,40 .. -
2,50 

0,60 
1,80 
2,25 
3.-

2,-
2,50 
3,20 

2,20 
2,75 
3,00 

2,40 
3,-
3,70 

2,60 
3,50 
4,20 

2,80 
3,75 
4,70 
6,80 

3,20 
4,25 
5,20 
7,20 

1 

Moxlm:HI I totaal 
bedrag, vrrschl1l• 
dlgd nnn n.flos-
11lni:cnc11 lntercst. 

,. 
r 20,20 

20,&0 

25,30 
25.80 

30,30 
30.80 
31.25 

35,40 
36,-
36,25 

36,60 

40.40 
41,20 
41,50 
42,-

45,50 

40,20 
46,75 
47,JO 

50,5(1 

5 1,40 
52.-
52,50 

00.00 
01,80 
C-2,25 
63,-

72,-
72,50 
73.20 

77,20 
77,7ö 
7S,00 1 

82,40 
83,-
83,70 

92,60 
03,50 
94,20 

102,80 
103,7,'; 

1 0➔ ,70 

100,80 

11 3,20 
114,25 

115,20 
117.20 

l,[n,:ima.nl bedrag, 
,·c.rsdmldl~d per 
wrek :i.au nflosslna 

en lntere8t. .. 
r 2.02 

1,03 

2,53 
1, 29 

3,03 
1,54 
1,25 

3,54 
1,80 
1.45 
1,22 

4 ,04 
2,06 

1,66 
1,40 

4,55 

2,31 
1,87 

1,57 

6.05 
2,57 
2,08 
1,75 

0,00 
:1.00 
2,49 
2,10 

3,60 
2,90 
2,44 

3.86 
3, 11 
2,62 

4,12 
3,32 
2,70 

4,63 
3,74-

3, 14 

6, 14 
4, 15 
3,49 
t,67 

6,titi 

4,57 
3,8-1 
2.9:• 



27 1940 

f 120,- 20 r 3,40 f 123,40 f 6,17 f 275,- 40 18,20 f 293,20 7,33 
25 4,50 124,50 4,08 50 23,50 298,50 5,97 
30 5,70 125,70 4,19 60 29,20 . 304,20 5,0, 
40 8,- 128.- 3,20 80 40,20 315,20 3,94 

100 51,- '326,- 3,26 
125.- 20 8,60 l :!8.tlO 6,43 

25 4,75 129,75 5,19 300,- 40 20,- 320,- 8,-
30 6,10 131, 10 4,37 50 26,- 326,- 6,52 
40 8,20 133.20 3,33 60 31 ,80 '331,80 ' 5,53 · ,,,, 

80 43,20 343,20 4,20 
,:w.- 20 3,80 13:J.80 6,69 100 56,- 356,- 3,56 

25 5,- . 135.- 5,40 
30 6,20 136,20 4, 54 325,- 40 21 ,80 346,80 8,67 
40 8,80 138.~0 3.47 50 28,- 353,- ' 7,06 

60 34,40 359,40 5,99 
140,- 20 4, - 14 -t, - 7,20 80 47,- 3i2,- 4;65 

25 5,25 145,25 5,8 1 100 60,- 385,- 3,85 
30 6,70 146 ,70 4,89 
40 9,20 149.20 3,73 350,- 40 23,20 373,20 9,33 

50 30,- 380,- 7,60 
t !iû,- 20 4,40 154,40 7,72 60 37,- 387,- 6,45 

25 5,75 155,75 6,23 80 50,80 400,80 5,01 
30 7,20 157,20 5,24 100 65,- 41 5,- 4,15 
40 10,- 160,- •.-

375,- 40 25,- 400,- 10,-
160,- 20 4,60 164,60 8,i3 50 32,- 407,- 8, 14 

25 6,- 166,- 6,64 60 39,60 414,60 6,9 1 
30 7,70 167,70 5.59 80 54,60 429,00 5,37 
40 101so 170,80 '4.27 100 70,- 445,- 4,45 

170,- 20 4,80 174,80 8,74 400,- 40 26,80 426,80 10,67 
25 6,50 : 176.50 7,0G 50 34,50 434,50 8,69 
30 8,20 178,20 5.!H 60 42,20 442,20 7,37 
40 !1,20 181 ,20 ,,58 80 58,40 458,40 5,73 

~75,- 20 5,- 180, - :!, - 100 74, - , 474,~ 4,74 

:?!i 6,75 I 8 1,?fi 7.27 ; 425,- 40 28,20 4.53,20 ' 11 ,33 
30 8,30 183,30 6,11 50 36,50 461 ,50 9,23 
40 t 1,80 186,80 4,67 60 44,80 469,80 7,83 

80 . 61,40 486,40 6,08 
11'10,- 20 5,20 186,:W !t,:W 100 79,- 504,- 5,04 

:?r1 6,75 186, 75 1.,1 
30 8,70 IS8,ïU 6,2U 450,- · 40 30,- 480,- 12,-
40 12,- 19t,- 4.XO 60 38,50 488,50 9,77 

60 47,40 497,40 8,29 
l !IU, - :!U 5,40 195,40 U,1i 80 65,20 ·515,20 G,44 

:!5 7,25 197,:!5 7,09 100 84,- 534,- 5,34 
30 8,90 198,90 6,63 
,o 12,80 20:!,SU r,,07 475,- 40 31,80 506,80 12,67 

50 41 ,- 516,- 10,3:! 
:wo. - ::u 5,80 :W5,t!U 1U.:.W 60 50,- 525,- 8,75 

:?5 7,50 207,50 8,30 80 69,- 544,- 6,80 
30 9,40 209,40 6,98 100 88,- 563,- 5,63 
40 13,20 213,:W 5,33 
50 17,- 217, - 4,34 500,- 40 33,20 533,20 13,33 
60 20,80 22U,8U 3,ti& '50 43,- 643,- 10,86 
80 28,80 228,80 2,Sll 60 •52,60 552,60 9,21 

100 37,- 237, -- 2,;17 80 72,80 57:l,80 7,16 
100 93,- 593,- 5,93 

2:!5,- 40 15, - :!40,- 0, . 

50 19,50 244,50 4,S!J 525,- 40 35,- 560,- 14,-
60 24,- 249,- 4,J:; 50 45,- 5i0,- 11 ,40 

80 32,60 257,60 3,22 60 55,20 580,20 9,67 
100 42,- :!67,- 2,67 80 75,80 600,80 7,5 l 

100 97,- 6;)? _ 6,22 
250, - 40 16,80 :!Uti,Sll U,67 

50 21,50 27 1,50 5,43 550,- 40 36,80 586,80 14 ,67 
60 26,60 276,GU 4,6 1 50 47,50 597,50 11,95 
80 36,40 286,40 3,58 60 57,80 607,80 10,13 

100 46,- 296,- 2,96 80 79,60 629,60 7,87 
100 102,- 652,- 6,52 
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B 2. 
TABEL VAN MAXIMUM-INTEREST-

BEDRAGEN. 
in geval van ,naandelij ksche gelij ktijdige beta-
ling van aflossing en interest. 

1 575,- 40 1 38,20 6l3,20 15,33 Deze tabel is alleen van toepassing ten aan-
50 49,50 024,50 12,49 zien van geldschieters (exploitanten van be-
60 60,40 635,40 10,59 taalzegelkassen oî van chèque-ondernemingen) , 
80 83,40 658,40 8,23 d ie aflos ing en interest niet aan de woningen 

100 107,- 082,- 6,82 der ge ldleeners plegen op te hal en of te doen 
0 ophalen. 

ISOO. - 40 40,- 6-10,- 16,-

50 51,50 65 1,50 13,03 

1 M,xima,; '-d"i 00 63,- 063,- 11,05 
&dm, 1 

A1mt.1.1 Madmul l >la<lmo,I !nt,., 1 

80 87,20 687,20 8,59 
der ter h4-.ach lk• maande• In toh,al bedr.lg, vcrsehul• vrncl111l•ll1td JM!r 
kl ng grste lde lüksche • ertcbuldlad• dlgd aan allo11- maand .a,o nfl09-

100 111,- 711.- 7,11 f:11':ldswaarde. bet.allnaf':n. loterut. 1ingcn f'O lnl.erett.. slng rn lntcrelt 

,. 2. 3. ,. .. 
625,- 40 41 ,80 066,80 16,61 

50 53,50 678,50 13,57 f 15,- f 0,36 f 15,36 f :i,12 

60 65,60 690,60 ll,5 l 

80 91,- 716,- 8,95 20.- 0,46 20,46 6.82 

100 116,- 74 1,- 7,4 1 
25.- 0,59 25,59 8,53 

650,- 40 43,20 603, '.?0 17,33 

50 66,- 706,- 14,12 30,- 0,72 30,72 10,2,J. 

60 68,80 71 6,60 11 ,98 5 1,05 31,05 6,2 1 

80 94,- 744 ,- 9,30 JO 2,- 32,- 3,20 

100 121, - 771,- 7,71 
35,- 1,25 36,25 7.25 

675,- 40 45, - 720,- 18,- JO 2,30 37,30 3,73 

50 58,- 733,- H ,6ü 

(0 71,40 746,40 12,44 40,- 1,40 4 1,40 8,28 

80 97,80 i72,S0 9,66 10 2,60 42,60 4,26 

100 125,- 800,- 8,-
45,- 5 1,60 46,60 9,32 

700.- 40 46,80 746,80 18,67 10 3,- 48,- 4,80 

50 60, - 760,- ] 5,20 

60 74, - ,774,- 12,90 50,- 1,75 5 1,7,5 10,35 

so 101,60 S0 1,60 10,02 10 3,30 53,30 5,33 

100 130, - 830,- 8,30 
60,- 2,15 6:!, 15 1~143 

125.- 40 48,20 7i3,20 19,33 10 3,90 G3,9U fi,39 
60 62,50 787,50 15, 75 12 4,68 64,68 ,J. :19 
60 76,60 80 1,GO 13,36 15 5,S5 65,85 .:t,:i9 
80 105,40 830,40 10,38 

70,- 5 2,50 72,50 1-1,50 
100 135,- 860,- 8,60 

10 4,60 74,60 7,46 

12 5,48 75,48 fi, 2!J 
750, - 40 50,- tiOO,- 20, -

15 6,80 70,80 5, 12 
50 64,60 ~ 14,50 16,29 

tiO 79,20 829,20 13,S:! 75,- 2,65 77,65 15,5l 
80 108,40 86t:l.4U 10,7:-1 

10 ~.90 79,90 7,9U 
100 139,- 889,- 8,89 12 5,88 80,88 6, 74 

15 7,20 82,20 5,48 
1 

t .:de, ....:drug h.'dt r :,antal 1 
hicrbo\'CII wekeltikoch, 1 80,- 2,85 S:!,8á 16,57 
vermeld. bct:.Jlni;cn Maximum lntuut -

hlcrbo,·cu IO 5,20 85,:W 8,52 
nlcL e(:11 bNlr•ii . aaL, \'CfUIL'C:! tdcNl nwt. 1 % 'i&II de hoofdsom. 12 8,28 86,28 7,Hf vermeld . ~ Il I IOUt(Sl•· 20 ",.. V:Ul hcL IIOI; 11kt. .-fgt"lut!tc dcrl ,•au 

----- ---- de hoohhion, u,,.:1 ee n ,·ui Jaar bcdt11agt. In d:1gc11 nauw• 15 7,75 87 ,75 5,85 
leder bedr:111: l eder ti.ant.a l keurig bo•rckc11d \'oor de toepusins ,·an deie l~pnlins;i 

hle1bo~ll wek,·!U•~"" \ wo,d< "" h~fd~no oc~houwd he< -~• d« ,., de 
fliet verme.ld. betali ngen llkte ve.rmc"le "dd••·•a.rd l' 90,- 3,20 ua,20 ld,64 -.1 dan niet 

hlcrboVt' ll IO 5,90 95,00 9,59 
vermeld. 

12 6,96 U6,96 8,08 
15 8,70 08,70 6,58 

Behoort bij Konmklijk be:slmt va11 15 J unuan 1940 (Staatsblad 
5 n • 340). 

100,- 3,55 103,5& :W,7 l 
IO 6,60 106,60 10,66 

Ons bckeud , 12 7,70 107,76 8,0S 
15 9,65 100,65 7,:3 1 

De At inister van Binne:nlandsche Zaken, llO,- IO 7,20 J 17.20 JJ ,7:! 
VAN BOEYEN. 

12 8,56 11 8,56 9,88 

V e Jltinister van Justitie, 15 10,60 J20,6U 8,04 

P . S. OERBRANDY 18 12,58 12:l,58 t.i,8 1 
2< 16,72 126,72 5,2S 

120,- 10 7,90 127,t>0 12,79 
12 9,36 12!),36 J0,78 
15 11,55 131 ,5:i 8, 77 
18 13,74 133,74 7,43 
24 18,24 J38,24 5,76 



29 1940 

f 125.- 10 r s,20 f 133,20 l 13,32 f 275,- JO f 18,- f 293,- f 29,30 
12 9,76 13-1 ,iG 11,23 12 21,40 296,40 24,70 
15 12,10 137,10 9, 14 15 26,50 301,50 20,10 
IS 11,32 13!l ,32 7,74 I S 31,54 306,54 17,03 
24 19,24 144,24 6,01 24 42,04 31 7,04 13,21 

130,- 10 8,50 138,50 13,85 300,- 10 19,70 319,70 31,97 
12 10,1G 140, 16 ll ,68 12 23,28 323,28 26,94 
J:j 12,50 142,50 0,50 15 28,95 328,95 2 1,93 
18 14,90 144,90 8,05 18 34,44 334,44 18,58 
24 20,- 150,- G,25 24 45,84 345,84 14,4 1 

140,- 10 9,20 149.20 14,92 325,- 10 21,30 340,30 34,63 
12 10,84 150,84 12,5 7 12 25,28 350,28 29, 19 
15 13,45 153, 4.'.i 10,23 15 31,25 356,25 23,75 
IS 16,06 15G,OG 8,67 18 37,34 362,34 20, 13 
2·1 2 1,52 161,5:! 6,73 24 49,64 374,64 15,61 

150,- 10 9,80 159,SO 15,98 350,- 10 22,90 372,90 37,29 
12 11,64 161,64 13,4 7 12 27,16 377,16 3 1,43 
IJ 14,40 16-l,40 10,96 15 33,70 383,70 25,58 
18 17,22 167,:!2 9,29 18 40,24 390,24 21,68 
24 23,04 173,04 7,2 1 24 53,44 403,44 16,81 

160,- 10 10,50 170,50 17,05 375,- 10 24,60 399,60 39,96 
12 12,44 17:!,44 14,37 12 29,16 404, 16 33,68 
15 15,35 175,35 11,69 15 36,15 411,!5 27,41 
18 18,38 178,3S 9,91 18 43,1 4 418,14 23,23 
:!-1 24,56 184,JG 7,69 24 57,48 432,48 18,02 

170,- JO 11 ,10 18 1, 10 18, l l 400,- 10 26,20 426,20 42,6:Z 
12 13,24 1S3,24 15,27 12 31,16 431, 16 35,9:S 
15 16,30 186,30 12,42 15 38,45 438,45 29,2:S 
18 19,54 189,54 10,53 18 46,04 440,04 24,78 
24 26,08 196,08 8, 17 24 61,28 461,28 19,22 

175.- 10 11 ,50 186,50 18,05 ;2s,- 10 27,90 452,90 \5,29 
12 13,64 188,64 15, 72 12 33,04 458,04 38,17 
IJ 16,85 10 1,85 12,79 15 40,90 465,00 31,06 
18 20, 12 l!),':i, 12 10,84 18 48,94 473,94 26,33 
:! -l 26,84 20 1,84 8,41 24 65,08 400,08 2(1,42 

!80,- 10 11,80 19 1,80 10,18 450,- 10 29,50 479,50 47,95 
12 14,04 194,04 16, 17 12 35,04 485,04 40,42 
15 17,40 197,40 13, 16 15 43,35 493,35 32,89 
18 20,70 200,70 11 , 15 18 51,66 501,66 27,87 
24 27,60 207,60 8,65 24 68,88 518,88 21,GZ 

190,- 10 12,50 202,50 20,25 475,- 10 31, 10 506,10 50,61 
12 14,72 204,72 17,06 12 36,92 511 ,92 42,66 
15 18,35 208,35 13,89 15 45,80 ó20,S0 3-t,7 2 

18 21,86 211,86 1 l ,77 18 54,56 529,56 29,42 
24 29,12 219, 12 9, 13 24 72,68 547,68 22,82 

200,- JO 13,10 2 13,10 21,3 1 500,- JO 32,80 532,80 53,28 

12 15,52 215,52 17,96 J2 38,92 538,92 44,91 

15 19,30 219,30 14,62 15 48,10 MS,10 3G,54 
18 23,02 223,02 12,30 18 57,46 557,46 30,97 
24 30,64 230,64 9,0 1 24 76,48 570,48 24,02 

225,- 10 14,70 239,70 23,97 625,- 10 34,40 5ti9, 40 55,9'1 

12 17,52 242,52 20,21 I S 40,80 565,80 47,15 

15 21,60 246,60 16,4.4 15 50,55 575,55 ~S.37 
18 25,92 250,92 13,94 18 60,36 5S5,36 32,52 
24 34,44 259,44 10,81 24 80,28 605 ,28 25,22 

250,- 10 16,40 266,40 26,64 550,- JO 36,10 5S0, 10 58,Gl 
12 19,40 269,40 22,45 12 42,80 592,80 49,41) 
15 24,05 274,05 18,27 15 53,- 603,- 40,20 
18 28,82 278,82 15,49 18 63,26 613,20 34,07 

24 38,24 288,24 12,01 24 84,08 634,08 26,42 
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B3. 

TABEL VAN MAXIMUM-INT ERESTllEDRAGEN 

~oor geld lceningcn, bij het aangaan waarvn.n een bedrag wordt. 
t 575,- JO 1 37,70 612,70 1 61,27 .1gchoudcn , gelijk aan den vP.rschuld igdP.n interest , met wekcli_jksche 

12 44-,68 1 619,68 51,64 ·elijko allossi/,gen. 
15 55,30 630,30 4.2,02 Deze tabel i!- a lleen van toepassing ten aanzien van geld-
18 68,16 64 1, 16 35,62 ;chicters (exploitantRn ,·an hC'taalz<'gelkasscn of van cbèque-
24 87,88 662,88 27,62 ,n<l<' rnemingen) , die n.flossing en interest n.an de won ingen der 

·eld IPPner:'- plegen op te balen of to doen ophalen. 
600,- 10 39,30 630,30 63,03 

12 46,68 646,68 53,SO 

J.> 57,7_5 o.;1,11, 43,S,j 
Ilcdr:ig, 

hetwelk minimaal In 

18 69,06 660,06 37.17 lledrna Allntal llailm2al h:,nd<'n ,·an den geld· 
'Bf-drag df'r Let bf!achlk- In totaal lt.'i'nc1 moet worden 

24 91 ,68 691,68 28,82 klni; acstcldr wckclijkAl"he nrscb uldlgde 1,;Cltf'ld, oni,:crckrnd der ail0!11!11g 
i;i:c ld!lw:t.ardl' het.alfn~n Interest . nrt rd.-: van Informatie• l)C.r WP.ek. 

1.-: 0flt.t-n, u-11:elkosttn. 

625,- 10 41,- 666,- 66,60 c.q. notarl&.le !lkt.t.. 

12 48,56 6i3.56 5G,13 1. 2. 3. .. .. 
15 60,20 6Sj,:W 4j,68 

18 71,78 696,78 38,71 f 10.- 20 f 0,28 r 9,7:? f 0,50 

2-1 95,72 720,72 30,03 2!i 0,36 0,64 0,40 
30 0,26 9.74 0,34 

650.- 10 42,60 602,60 60,26 

12 50,56 700,56 58,38 15,- 20 0,42 14 ,58 0,75 

15 62,50 7 1:!,áO ,n ,50 25 0,54 14,46 0,60 

18 74,68 7::?-1,GS 40,20 30 0,67 14,33 O,!iO 

24 99,52 7-1 9,52 31,23 
20,- 20 0,56 10,44 1,-

6ïá,- 10 44,20 71 0,20 71, fl:? 25 0,72 19,28 0,80 

I ::? 52,44 72i,44 60, 6:? :w 0,80 19,20 0,67 

15 64,95 73!J,9j 40,33 

18 77 ,58 7;;:?,áS 41. 81 25,-,- 20 0,70 24 ,30 1,25 

24 103,32 7iS,:J:? 32,43 25 0,90 24,10 1.-
30 0,92 24,08 0,8½ 

700,- JO 45,90 745,00 74,59 40 1,34 23,66 0,63 

J ::? 54,44 754,44 62,87 

15 67,40 101,.;o 5 1.1 6 30.- 20 0,84 .20, 16 1,50 

18 80,48 780,-18 43,36 25 t ,08 28,92 1,20 

24 107, 12 807, 12 33,63 30 1,33 28,67 1,-

77,2ft 
40 1,84 28, 16 0,75 

725,- JO 47,50 ï72,60 

12 56,44 78 1,44 65, 12 
35,- 20 0,98 34.02 1,75 

I j 69,85 794,85 5l,90 25 1,26 33,74 1,40 

18 83,38 808,38 4-1 ,9 1 
30 1,46 33,54 1,17 

:!4 110,92 835,02 34,83 40 1,96 33,04 0,88 

ï50,- 10 49,20 799,20 79,92 
40,- :W 1,13 38,87 2,-

12 58,S~ 808,32 67 ,36 25 1,44 :!8,56 1,60 

l ö 72,15 8 2:?, 15 54,8 1 30 1,59 38,41 1,34 

18 86,28 830.28 40,46 
40 2,45 37,65 1,-

2-l 114,72 864,72 36,03 
◄ 5 ,- 20 1,27 43,73 2,25 

1 
25 1,62 43,38 1,80 

leder an n1.n l 30 2,- 43, - J,UO 
m :urnrk• 40 2,57 42,43 1,13 hJka;hc 

l tdl't hcdrag bt•tali11g1•11 
Ma1lmum iatenn -h ierboYf'II hlcrb.>'o:!11 :50,- ,o 1,41 vermeld niet 48,59 :!,50 

\t' fllh•ltl 1.$ 0 • \'1111 llcl IJOI,: 11irt 12 ri:1• lost,· dCt·I ••an de hoo(d llOlll 25 1,80 48,20 2, -o \·c r ,-en •·o l J1uu m dagl'n m111wl.u1ril,! bcrtk<'nd . \ ·oor 
h.-d,•r :ia11t:1J de tol'J):l,olill~ n111 dt'Zo• lwpaliug YO0rdl. als hoofd!IOOI 30 2,13 47 ,87 1,67 

m:wmlt:· b<-u:hoo wd he\. 1.te:dr.2; de, In de akte , ·ermcldc gclds• 
ledt'I bc-dr:ig liJk~chc "'aarde. 40 3,06 46,94 1,23 

hler bo\'CII l.M.'l:lllnl;t'II 
nlct\'Cflll t.ld al d:111 ttlt'l 

hicrlHJ\'('n 60,- 20 1,69 58,3 1 :J,-
•·i•rmcld . 

25 2,16 57,84 2,40 
30 2,67 57,33 :!,-

Bl'11001·t. bij Konrnklijk besluit. van 15 J anuari 1940 (Staatsblad 40 3,67 56,33 J,50 

n'. 340) 50 4,~s 65,35 J,20 
60 5,61 54,39 1,-

Ons bekend, 
70,- 20 1,97 6 ,03 :t ,50 

De M inister i:an BinnenlandsGhe Zaken, 25 2,52 67,48 2,80 

VAN BOE YEN . 30 2,92 67,08 2,34 
40 4,28 65,72 J,75 

De Jfinister t-an J ustitie, 50 5,43 64,6ï 1,40 
P. s. OERBRA ... N·oy . 60 6,36 63,64 1,17 



:n 1940 

r 75,- 20 2;11 72,89 r 3,75 f 160,- 30 6,93 153,07 5,34 
25 2,70 72,30 3,- 40 9,79 150,2 1 4,-
30 3,34 71,66 2,50 50 12,41 147,59 3,20 

1 40 4,40 i0,60 1,88 60 14,78 145,22 2,G7 
50 5,8 1 69,19 1,50 80 19,88 140,12 2,-

GO 7,01 67,09 1.25 100 24,57 135,43 1,60 

80,- 20 2,25 77 ,75 4,- 170,- 30 7,47 102,53 5,67 
25 2,88 77, 12 3,20 40 10,41 159,59 4,25 
30 3,46 70,54 2.67 50 13,18 156,82 3,40 
40 4,90 75. 10 2,- 60 15,53 154.47 2,84 
50 6,20 73,80 1,60 80 20,77 140,23 2,13 
60 7, 12 72,88 1,34 100 26,tt 143,89 1,70 

UO,- 20 2,53 87,47 4,50 175,- 30 7,60 167,40 5,84 
25 3,24 86,70 3.60 40 10,53 164,47 4,38 
30 4, - S6,- 3,- 50 13,57 161,43 3,50 
40 5,51 84,49 2,25 GO 16,18 158,82 2,92 
50 6,98 83,02 1,80 80 21,57 153,<3 2, 19 
GO 8,41 8 1,50 1,50 100 26,88 148, 12 l,7ó 

100.-- 30 4,26 05,74 3.34 180,- 30 8,01 171 ,09 6,-

40 6,12 03,88 2,50 40 11,02 168,08 4,50 

50 7,75 92,25 2,- 50 13,96 166,04 3,60 

60 9,17 90,83 1.67 GO 16,83 163, 17 3,-
80 22,36 157,64 2,25 

11 0,- 30 4,80 105,20 3,67 100 27,64 152,36 1,80 

40 6,73 103,27 2,75 
rio 8,53 101 ,47 2.20 190,- 30 8,26 181 ,74 6,34 

GO 9,92 100.08 1, 84 40 11,63 178,37 4,75 

80 13,32 06,08 1.:!8 50 14,73 175,27 3,80 

100 16,89 93, 11 1, 10 
60 17,58 172,42 3,17 

120,- 30 5,34 l 14,06 ,.- eo 23,26 166,74 2,38 
40 7,34 11 2,0G 3,- 100 29,18 160,82 1,90 
50 9,30 11 0,70 2,40 
60 11,22 108,78 2,- 200,- 40 12,24 187,76 5,-
80 14,91 105,00 1, 50 50 15,51 184,49 4,-

100 18,43 JO l ,57 1,20 60 18,34 181,66 3,34 

125,- 30 5,47 119,53 4 , 17 
80 24,85 175, 16 2,50 

40 7,47 1 17,53 3, 13 
100 30,71 160,29 2,-

50 9,69 11 5,3 1 2,50 
60 11,33 11 3.67 2,03 

225,- 40 13,59 211,41 5,63 

80 15,01 109.00 1,57 
50 17,44 207,56 4,50 

!00 19,20 105,80 1,25 
60 21,03 203,97 3,75 

80 27,43 197,57 2,82 
130,- 30 5,59 124,-11 4,34 100 84,55 190,45 2,25 

40 7,96 12:! ,04 3,25 
50 10,08 11 0,02 2,6(1 250,- 40 15,30 234,70 6,25 
60 11,97 11 S,03 2,17 50 19,38 230,62 6,-

80 15,80 11 4,20 1,63 60 23,19 226,81 4,17 
100 19,96 11 0,04 1,30 80 30,71 2 19,20 3,13 

100 38,39 211 ,6 1 2,50 
140,- 30 6,13 133,87 4,67 

40 8,57 131 ,43 3,50 275,- 40 16,65 258,35 6,88 
50 10,85 120,Hi 2,80 50 21,32 253,68 5,50 
60 12,73 127,27 2,34 60 25,35 249,65 4,50 
80 17,39 122,61 1,75 80 33,99 24 1,01 3,44 

100 21,50 11 8,~0 ) ,40 100 42,23 232,77 2,75 

150,- 30 6,67 143,33 5,- 300,- 40 18,36 281,64 7,50 
40 9,18 140,82 3,75 60 23,26 276,74 6,-
50 11,63 138,37 3,- 60 28,04 271,96 5,-
60 14,02 135,98 2,50 80 37,27 262,73 3,76 
80 18,29 131 ,71 1,88 100 46,07 253,93 3,-

100 23,04 120,06 1,50 
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f 325.- 40 r 19,71 305.29 8. 13 1 600,- 40 36,72 563,28 f 15,-

50 25,20 299.80 6.50 50 46,52 553;48 12,-

60 30,20 29-1 ,SO 5.42 60 56,08 543,92 10,-

80 39,86 2S5.14 4,07 80 74,54 525,46 7,50 

100 49,91 275.09 3.25 100 92,14 507,86 6,-

350,- 40 21,42 32S.5S 8.75 625,- 40 38,07 586,93 15,63 

50 27,14 322.S6 7,- 50 48,46 576,54 12,50 

60 32,3/i 31i.04 5 ,84 60 58,24 566,76 10,42 

80 43,14 300,86 4,38 80 77,13 547,87 7, 82 

100 53,75 290.25 3,:;o 100 95,98 529.02 6,25 

~Ji5,- 40 22,77 352.23 9.38 40 39,78 610,22 16,25 

50 29,07 345.03 i,50 50 50,40 599,60 13,-

60 35,05 339.95 6.25 60 60,40 589,60 10,84 

so 46,42 328.58 4,69 80 80,41 569,59 8, 13 

100 57,59 31 i,4 1 3,75 100 99,82 550, 18 6,50 

◄00.- 40 24,48 3i5,!>2 10,- 675,- 40 41 ,13 633,87 16,88 

50 31,0 1 36S.99 8,- 50 52,33 622,67 13,50 

60 37,21 362,79 6,67 60 63,10 611 ,90 11 ,2& 

80 49,69 3.30,3 1 6,- · 50 83,89 591,3 1 8,44 

100 6 1,43 33S,:;7 4.- 100 103,66 57 1,34 6,75 

425,- 10 25,83 399, 17 l0,63 700,- 40 42,85 657,1 5 17,50 

50 32,95 392.05 8,50 50 64,27 645,73 14,-

60 39,37 3S5,63 7,09 60 65,25 634,75 11 ,M 

80 52,28 372.72 5,32 80 86,96 613,04 8,75 

100 65,27 359,73 4,25 100 107,50 592,50 7,-· 

450,- 40 27,54 422,46 11 ,25 
725,- 40 44,19 680,8 1 \8, 13 

50 34,89 415, 11 9,-
50 66,21 668,79 J4,50 
60 67,41 657,59 12,09 

60 42,06 407,94 7,50 80 89,55 635,45 9,o7 
80 55,56 394,44 5,63 100 111,34 613,66 7,25 

100 69, 11 380,89 4,50 
750,- 40 45,91 704 ,09 18,75 

415 ,- 40 28,89 446, Il 11,88 50 58,15 69 1,85 15,-
50 36,83 438, 17 9,50 60 70,11 679,89 12,50 

60 44,22 430,78 7,92 80 92,83 657, 17 9,38 
80 58,84 4 16,16 5,94 100 116,18 634,82 7,50 

100 72,95 402,05 4,75 
leder bedrag l eder a:,. ntal , 

hlerbo\•en wokelijk,oho 1 · 
500,- 40 30,00 469,40 12,50 

,·ermeld . a fl O!Slnqen Max imum Interest -
hlerbo\'en 

50 38,77 461,23 10,- n iet een hedrag, dat, vermeerderd met 1 % van de hoofd~om , 

GO 46,38 453,62 8.34 
vermeld. . ten hoogRte 20 % van het. nog niet afgr loate deel van 
--- ; de hoofd10m over een vol Jaar bedraagt, In dai.:en nauw-

80 62,1 2 437,88 6,25 
Ieder bedrag l ede, untal I k,u ,lg berekend. Voo, de ""P'~'"' ' '' " dm b<p,llng 

ttlerhovcn wekelUk!Che word t. als hoofdAOm beschouwd het bedrag fi r r In de 
100 76,79 423,2 1 5,- niet vermeld. afJOMlngen ak~e vcrml'ldc gelds'>':aardc, verminderd toet ren l>cdrng, 

al dnn niet gehjk aan den voormt bct.:ialdcn interest, 
hierboven 

525,- 40 31,95 493,05 13, 13 ..-ermeld. 

50 40,70 484,30 10,50 

GO 49,07 475,93 8,75 Behoor t bij Koninklijk besluit van 15 Januari 194-0 (Staatsblad 
80 64,70 460,30 G,57 n °. 340). 

100 80,63 444,37 5,25 

Ons bekend, 
.'}50,- 40 33,66 516,34 13,75 

50 42,64 507,36 I l,- De Minister van Binnen/.andsche Zaken, 
60 51 ,23 498,77 9,1 7 VAN BOEYEN. 

80 67,98 4 82,02 6,88 
De Minister t'an Justitie, 

100 84,46 465,54 5,50 
P . S. OERDRANDY. 

,575,- 40 35,01 539,99 14,38 

50 44,58 530,42 11,50 

60 53,39 52 1,61 9,59 

80 71,26 503,74 7,19 

100 88,30 486,70 5,75 
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B4. 

TABEL VAN MAXIMUM- INTEREST-
BEDRAGEN 

voor geldleeningen, in den vorm van het ter 
beschikking stellen van geldswaarden, niet 
vallende onder de tabellen Bl-B3. 

l\Iaxlmum•lnterest = 10 % van het nog 
niet afgeloste deel van de hoofdsom over 
een vol jaar, In dagen nauwkeurig bt>r<>kend. 

Voor de toepassing van cleze b<>pallng 
wordt als hoofdsom beschouwd het bedrag 
van de In de akte vermelde geldswaarde, 
verminderd met een bedrag gelijk aan den 
vooruit betaalden Interest, Indien zoodanlge 
vooruitbetaling plaats heeft. 

Behoort _bij Koninklijk besluit van 15 Ja
nuari 1940 (Staatsblad n°. 340). 

Ons bekend, 
De Minister van Binnen/andsche Zaken. 

s. 180 

VAN BOEVEN. 

De Minister van Justitie, 
P. S. d-ERBRANDY. 

17 Januari 1940. BESLUIT, tot verklaring 
in staat van beleg van enkele gedeelten 
van het grondgebied des Rijks. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van den 16den Januari 1940, afdee
ling II, Letter F; 

Gelet op artikel 1 van de wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad no. 128); 

Gezien . Ons Besluit van 10 April 1939 
(Staatsblad no. 182); 

Gezien Ons Besluit van T November 1939 
(Staatsblad no. 189) tot verklaring in staat 
van beleg van de in dat Besluit sub A en sub 
B vermelde gedeelten van het grondgebied 
des Rijks; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
met ingang van heden worden in staat van 

beleg verklaard de hierna bedoelde gedeel
ten van het grondgebied des Rijks voor zoo
verre die gedeelten niet reeds bij Ons Be
sluit van den 1en November 1939 (Staats
blad no. 189) in staat van beleg waren ver
klaard, te weten: 

1 ° . het territoriaal zeegebied, liggende 
voor de gemeente Callantsoog, dit gebied 
naar het Noorden, resp. het Zuiden begrensd, 
door loodlijnen, getrokken zeewaarts vanuit 
het m eest noordelijke, resp. het meest zui
delijke punt van de laagwaterlijn van die ge
meente. 

2 °. het watergebied gelegen binnen een 
gebied, begrensd door de territoriale grens, de 
rechte lijn getrokken tusschen de punten 
52 ° - 03' - 49" NB 04° - 05' - 52" OL. en 
52 ° - 01' - 41" NB en 04° - 09' - 41" OL. de 
Noordzeekust van de provincie Zuidholland, 
het gedeelte van den Nieuwen Waterweg 
binnenwaarts begrensd door den meridiaan 

L. & S . 1940. 
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van 04° - 12' - 55" OL. de Westkust van het 
eiland Rozenburg, verder de lijn van KP 123 
(Rozenburg) getrokken naar KP 6 (Voorne) 
tot een punt op die lijn op 51 ° - 55' - 52 " 
NB en 04° - ·04' - 27" OL en vanaf dit punt 
een lijn loodrecht op voornoemde lijn tot de 
territoriale grens. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit Besluit, hetwelk in de Staatscourant en 
het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den Januari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Algemeene Zaken a.i., 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

DE GEER. 

(Uitgeg . 17 Januari 1940.) 

s. 181 

3 Februari 1940. BESLUIT, houdende: 
r. eervol ontslag op verzoek uit den 

militairen dienst van den Generaal J. H . 
Reijnders, Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht; 

2 . benoeming van den Generaal H. 
G. Winkelman tot Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van den 3en Februari 1940, Afdee
ling II, La. O; 

Gelet op de bepalingen van de Bevorde
ringswet voor de landmacht 1902; 

Gezien Ons besluit van 28 Augustus 1939, 
nr. 35; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. met ingang van 6 Februari 1940, aan 

den Generaal I. H. Reijnders, Opperbevel
hebber van Land- en Zeemacht, op het daar
toe door hem gedaan verzoek, ter zake van 
langdurigen dienst, een eervol ontslag uit den 
militairen dienst te verleenen, en alzoo met 
toepassing van de artikelen 39, punt 1 ° en 
2 ° , en 40 van de hiervoren aangehaalde wet; 

II. den Generaal I. H . Reijnders, voor
noemd, Onzen bijzonderen dank te betuigen 
voor de uitnemende diensten, door hem aan 
Ons en aan den Lande in verschillende ge
wichtige betrekkingen en in buitengewoon 
moeilijke omstandigheden bewezen; 

III. met ingang van 6 Februari 1940, 
a. te benoemen en aan te stellen, 
bij den Genera/en Staf, 
tot Generaal, den gepensionneerden Lui

tenant-Generaal H. G. Winkelman, Com
mandant van den Luchtverdedigingskring 
Utrecht-Soesterberg; 

b. te benoemen tot Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht den Generaal H. G. 
Winkelman, voornoemd. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Staa tscourant zal wor
den geplaatst en waarv~n afschrift zal wor-

3 
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den gezonden aan de Algemeene Rekenka
mer. 

's-Gravenhage, den 3den Februari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

(Uitgeg. s Februari 1940.) 

s. 281 

3 Februari 1940. BESLUIT, tot vaststel
ling van den datum van inwerkingtre
ding van het Koninklijk besluit van 21 
December 1939, Staatsblad n ° . 286, tot 
instelling van drie militaire arrondisse
menten. 

Inwerkingtreding IS Februari 1940. 

s. 345 

28 Februari 1940. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het "Radiostoringsre
glement 1940". 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 3quinquies der Telegraaf

en Telefoonwet 1904 (Staatsblad n °. 7), zoo
als deze laatstelijk is aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 8 December 1938 (Staatsblad 
n°.302); 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken en van Waterstaat 

22 n °. r 
van - Augustus 1939, ---

28 La. F 

Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie 

Afdeeling Waterstaatsrecht 

en met betrekking tot het bepaalde in arti
kel 16 van het bijgevoegde reglement, mede 
op voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Financiën van 6 Sep
tember 1939, n °. 133, Generale Thesaurie, 
afdeeling Algemeene Zaken; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 September 1939, n ° . 76); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 Januari 1940, n ° . 
1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie, ,7 Februari ,940, n ° . 676, Af
deeling Electriciteitsvoorziening en 23 Fe
bruari 1940, n °. 136, Generale Thesaurie, af
deeling Algemeene Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. vast te stellen het Radiostoringsre

glement, zooals het aan dit besluit is gehecht; 
2 °. te bepalen, dat het onder 1 ° . bedoelde 

reglement, zooals het bij dit besluit is vast
gesteld en bij nadere Koninklijke Besluiten 
mocht worden gewijzigd, kan worden aange
haald als "Radiostoringsreglement 1940"; 

3 °. te bepalen, dat de artikelen van dit 
besluit, alsmede van het Radiostoringsregle
ment 1940 in werking treden op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip, dat voor ver
schillende artikelen verschillend kan worden 
gesteld. 
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Onze Ministers van Binnenlandsche Za
ken, van Waterstaat en van Financiën zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk, met het daaraan · gehechte Radiosto
ringsreglement, in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 
De Minister van Waterstaat, 

]. W. ALBARDA 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg . 2I Maart 1940.) 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Dit reglement verstaat onder: 
a. ,,Onze Minister", Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken. 
b. ,,de Directeur-Generaal", den Direc

teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

c. ,,Commissie", de Commissie van Ad
vies bedoeld in artikel 13. 

d . ,,Onvanginrichting", een inrichting als 
genoemd in artikel 62 van het Radioregle
m ent 1930, welke dienstbaar is aan de ont
vangst van den radio-omroep omschreven 
bij art. 2 en aan de ontvangst van mededee
lingen van zakelijken aard omschreven bij 
artikel 12 van dat Reglement. 

e. ,,Houder van een ontvanginrichting", 
hij te wiens name een inrichting als genoemd 
in art. 62 van het Radio-Reglement 1930 in
gevolge een aangifte, als bedoeld bij artikel 
66 van dat R eglement, te boek staat. 

/ . ,,Storing", de storing - optredende 
met een door Onzen Minister te bepalen 
tijdsduur en/of interval - welke in een ont
vanginrichting, die aan door dezen te stel
len eischen voldoet, een geluid veroorzaakt, 
waarvan het niveau, gemeten met een door 
Onzen Minister aan te wijzen meetinstru
ment, minder dan 40 db lager ligt dan het 
niveau van het geluid, dat een zender, wer
kende op een frequentie tusschen ISO en 
1560 kiloperioden per seconde (2000 en 192:3 
meter golflengte) bij een modulatiegraad van 
Bo % en een door Onzen Minister te bepa
len veldsterkte ter plaatse, in deze ontvang
inrichting veroorzaakt. Beschikkingen ter
zake van het voorafgaande, worden door den 
Minister niet genomen dan in overleg met 
Onzen Minister van Waterstaat en de Com
missie. 

g. ,,Gestoorde", de houder van een ont
vanginrichting die storing ondervindt. 

h. ,,Inrichting", een voor het gebruik ge
reed of vrijwel gereed zijnde, electrische in
richting, die niet is een telegraaf of telefoon 
van rijkswege aangelegd, die bedoeld in art. 
13, 1e lid, van de Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 (Staatsblad n °. 7) daaronder begrepen, 
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noch is een inrichting als bedoeld in het eer
ste of tweede lid van artikel 3ter van die wet. 

Van de inrichtingen. 

Art. 2. 1. Door Onzen Minister worden 
inrichtingen aangewezen, welke naar zijne 
meening met slechts geringe vermeerdering 
van kosten zoo kunnen worden vervaardigd, 
dat zij in het algemeen geen storing zullen 
veroorzaken. 

Bij deze aanwijzing worden tevens vast
gesteld: 

1 °. de voorschriften, waaraan deze in
richtingen moeten voldoen; 

2 °. het tijdstip of de tijdstippen, waarop 
het bepaalde in de artikelen 3 en 4, ten aan
zien van de in d ie aanwijzing genoemde in
richtingen, van kracht wordt; 

3 °. de som bedoeld in het eerste lid van 
artikel 5; 

· 4 °. de richtlijnen volgens welke door of 
vanwege den Directeur-Generaal de be
voegdheden, bedoeld in de artikelen 4 en 5, 
worden uitgeoefend. 

2. D e aanwijzing geschiedt in overleg met 
Onzen Minister van Waterstaat en gehoord 
de Commissie. Een opgaaf van de ingevolge 
dit artikel aangewezen inrichtingen wordt 
bekend gemaakt in de Nederlandsche Staats
courant. 

Art. 3. 1. Het is verboden inrichtingen, 
welke volgens het vorige artikel zijn aange
wezen, in opslag, ten verkoop, ten verhuur, 
ter aflevering of ten vervoer aanwezig t e 
hebben of in het verkeer te brengen in zoo
danigen toestand, dat zij, in gebruik gesteld, 
in het algemeen storing zullen veroorzaken. 

2. Deze bepaling geldt niet voor inrich
tingen, waarvan aannemelijk wordt gemaakt, 
dat zij voor uitvoer bestemd zijn. 

Art. 4. 1. Hij, die anders dan in opslag, 
ten verkoop, ten verhuur, ter aflevering of 
ten vervoer aanwezig heeft een inrichting, 
welke volgens artikel 2 is aangewezen en 
welke verkeert in een toestand dat zij bij ge
bruik storing veroorzaakt, is, nadat hij daar
toe schriftelijk door of vanwege den Direc
teur-Generaal is aangemaand, verplicht bin
nen den daarbij gestelden termijn en met 
inachtneming van de eischen, welke door of 
vanwege den Directeur-Generaal mochten 
zijn gesteld, die inrichting zoo te veranderen, 
dat zij geen storing meer veroorzaakt. 

2. B ehoudens het bepaalde in het volgen
de artikel komen de daaraan verbonden kos
ten te zijnen laste. 

Art. 5. 1. Betreft het een inrichting, die 
reeds in gebruik was op het tijdstip, bedoeld 
in het eerste lid van artikel 2, dan zal, in
dien de kosten, verbonden aan de voorzie
ning, als bedoeld in het vorig artikel, de door 
Onzen M inister bepaalde som te boven gaan, 
het bedrag, waarmede die som wordt over
schreden, niet ten laste van den houder der 
inrichting komen. 

2. In het bij het eerste lid bedoelde geval 
wordt door of vanwege den Directeur-Gene
raal een regeling opgemaakt, volgens welke 
het overige gedeelte der kosten door ge-
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stoorden, door of vanwege hem aan te wij
zen, zal kunnen worden gedragen. Zoolang 
een regeling van deze strekking nog niet tot 
uitvoering is gebracht, geldt niet voor den 
houder van de inrichting de verplichting, be
doeld in artikel 4, lid 1. 

3. Gaat een inrichting, als bedoeld in het 
eerste lid, na het daarin genoemde tijdstip 
over in handen van een anderen houder, dan 
komen de kosten, verbonden aan de voor
ziening, geheel te diens laste. 

Art. 6. 1. Door Onzen Minister worden 
inrichtingen aangewezen, niet zijnde die, be
doeld bij artikel 2, ten aanzien waarvan naar 
zijn meening zonder groot bezwaar, 

a. zoodanige voorzieningen kunnen wor
den getroffen, dat zij in het algemeen geen 
storing zullen veroorzaken; 

b. kan worden bepaald, dat zij slechts 
gedurende door hem aan te geven tijden van 
het etmaal mogen worden gebruikt. 

2. Bij deze aanwijzing worden richtlijnen 
gegeven volgens welke door of vanwege den 
Directeur-Generaal de bevoegdheden be
doeld in art. 7 worden uitgeoefend ten aan
zien van: 

a. de maatregelen, te nemen, hetzij met 
betrekking tot die inrichtingen, hetzij met 
betrekking tot den tijc;l, waarop zij al of niet 
in gebruik mogen zijn; 

b. de verdeeling der kosten van voorzie
ningen, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 7. 

3 . De aanwijzing geschiedt in overleg 
met Onzen Minister van Waterstaat en ge
hoord de Commissie. Daarbij wordt tevens 
het tijdstip aangegeven, waarop de verplich
ting, bedoeld in artikel 7, van kracht wordt. 
Een opgaaf van de ingevolge dit artikel aan
gewezen inrichtingen wordt bekend gemaakt 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

Art. 7. 1. De houder van een inrichting, 
welke volgens artikel 6 is aangewezen, is 
verplicht, de eischen door of vanwege den 
Directeur-Generaal gesteld, ten aanzien van 
deze inrichting en haar werking, binnen den 
daarbij gestelden termijn, op te volgen. 

2 . Door of vanwege den Directeur-Gene
raal wordt bepaald of de kosten van de voor
zieningen, getroffen ter naleving der in het 
eerste lid bedoelde eischen, geheel of gedeel
telijk te11 laste komen van den houder der in
richting, die storing veroorzaakt. 

3. Komen de kosten gedeeltelijk ten Jaste 
van den houder der storende inrichting, dan 
wordt door of vanwege den Directeur-Gene
raal een regeling opgemaakt, volgens welke 
het overige gedeelte door gestoorden, door of 
vanwege hem aan te wijzen, zal kunnen wor
den gedragen. Zoolang een regeling van deze 
strekking nog niet tot uitvoering is gebra,;ht, 
geldt de verplichting, bedoeld in het eerste 
lid, voor den houder der inrichting niet. 

Art. 8. 1. Ten aanzien van inrichtingen, 
welke niet zijn aangewezen ingevolge de ar
tikelen 2 en 6, kan Onze Minister in overleg 
met Onzen Minister van Waterstaat en ge
hoord de Commissie richtlijnen en voor
schriften geven betreffende eischen door den 
Directeur-Generaal te stellen: 
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a. omtrent de voorzieningen, die met be
trekking tot die inrichtingen moeten worden 
getroffen, 

b. omtrent den tijd gedurende welken de 
inrichtingen al of niet mogen worden ge
bruikt, 

c. omtrent de verdeeling van de kosten 
der onder a bedoelde voorzieningen. 

2. Bij het stellen van deze eischen wordt 
bepaald, of de kosten , van de voorzieningen 
ter naleving daarvan geheelofgedeeltelijkten 
laste komen van den houder der inrichting, 
die storing veroorzaakt. In het laatste geval 
maakt de Directeur-Generaal een regeling 
op, volgens welke het bedrag dat niet ten 
laste van den houder der storende inrichting 
is gebracht, door gestoorden, door hem aan 
te wijzen, zal kunnen worden gedragen. 

3. De houder van ~en inrichting, als in 
het eerste lid bedoeld, is verplicht de ten 
opzichte van die inrichting gestelde eischen 
binnen den daarbij gestelden termijn na te 
leven; deze verplichting geldt niet zoolang 
een regeling van de strekking als bedoeld in 
het tweede lid ten aanzien van het betalen 
der kosten, voor zoover de gestoorden be
treft, niet tot uitvoering is gebracht. 

Art. 9. Is de voorziening, bedoeld in de 
artikelen 4, 7, lid 2, en 8, lid 1, onder a, noo
dig tengevolge van of' mede tengevolge van, 
door of vanwege den Directeur-Generaal te 
beoordeelen, onvoldoenden toestand van on
derhoud van de inrichting, die storing ver
oorzaakt, dan kan door den Directeur-Gene
raal worden· bepaald, zulks in afwijking van 
het bepaalde in art. 5, 1e lid, dat de kosten 
der voorziening geheel ten laste van den hou
der dier inrichting zullen komen. 

Art. 10. De Directeur-Generaal is be
voegd in bijzondere gevallen te zijner beoor
deeling, zoonoodig onder door hem te stellen 
voorwaarden, ontheffing te verleenen van 
het bepaalde in de artikelen 3, 4, 7 en 8, lid 3. 

Art. 11. 1. Aan een klacht over onder
vonden storing zal door of vanwege den Di
recteur-Generaal gevolg worden gegeven, in
dien de klacht bij toereikend gefrankeerden 
brief, onderteekend door tenminste drie hou
ders van ontvanginrichtingen, die denzelf
den hinder ondervinden, is gedaan. 

2. Blijkt uit het vanwege den Directeur
Generaal in te stellen onderzoek, dat de hulp 
zonder voldoende n grond werd ingeroepe n , 
of wel dat de ontvanginrichtingen niet aan 
de t 'er;ake gestelde ei3chen, bedoeld in ar 
tikel 1, onder f , voldoen, dan is de Directeur
Generaal bevoegd de voor het onderzoek ge
maakte kosten geheel of ten deele ten laste 
van de houders der ontvanginrichtingen, be
doeld in het eerste lid, te brengen. 

Art. 12. Den houder eener inrichting, aan 
wien eischen als bedoeld in de artikelen 4, 
7 en 8 worden gesteld, of ~e wiens _laste over
eenkomstig het bepaalde in de artikelen 4, 5, 
7 8 en o betaling van kosten is gebracht, 
aismede den houder van een ontvanginrich
ting, te wiens laste kosten, als bedoeld in 
artikel 11 worden gebracht, wordt daarvan 
mededeeling gedaan bij aangeteekenden 
brief. 
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Van de commissie. 
· Art. 13 . 1. Er wordt een Commissie van 
Advies ingesteld, die Onzen Minister en den 
Directeur-Generaal, zoÓwel op verzoek als 
uit eigen beweging voorlichting geeft om
trent alle met de bestrijding van radiosto
ringen in verband staande onderwerpen. 

2. De Commissie bestaat uit een oneven 
aantal en uit tenminste 7 leden, waarvan één 
als Voorzitter wordt aangewezen. 

3. Aan de Commissie worden een of meer 
Secretarissen toegevoegd. 

4. De benoeming van de leden en de Se
cretarissen, alsmede het aanwijzen van den 
Voorzitter geschiedt door Onzen Minister in 
overleg met Onzen Minister van Waterstaat. 
Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend 
lid benoemd, zoo noodig worden tevens een 
of meer plaatsvervangei;ide Secretarissen aan
gewezen. 

5. Jaarlijks vóór 1 Juli brengt de Com
missie aan Onzen Minister verslag uit van 
hare werkzaamheden in het afgeloopen ka
lenderjaar. 

6. Onze Minister stelt een reglement van 
orde vast tot nadere regeling van de werk
zaamheden der Commissie. 

Art. 14. 1. De leden en hun plaatsver
vangers hebben zitting voor den tijd van drie 
jaar. Zij treden gelijktijdig af en zijn onmid
dellijk herbenoembaar. 

2. Hij, die tusschentijds zitting neemt, 
treedt af op het tijdstip waarop degeen, in 
wiens plaats hij is gekomen, moest aftreden. 

3. Elk der leden en plaatsvervangende 
leden kan tusschentijds worden ontslagen 
door Onzen Minister in overleg met Onzen 
Minister van Waterstaat, doch behalve op 
verzoek, niet dan op voorstel der Commis
sie en niet dan op grond van ziekten en ge
breken welke aan de waarneming ·van zijn 
functie in den weg staan, op grond van na
latigheid in de waarneming van zijn functie 
of op grond van veroordeeling bij onherroe
pelijke rechterlijke uitspraak wegens mis
drijf. 

Art. 15. De adviezen der Commissie wor
den bii meerderheid vàn stemmen vastge
steld. Bij staking van stemmen beslist de 
voorzitter. Ieder lid is bevoegd een afzon
derlijke nota aan een door de Commissie uit-
gebracht advies toe te voegen. . 

Wanneer zij zulks voor het uitbrengen 
van eenig advies noodig acht, is de Commis
sie bevoegd personen die daarvoor naar haar 
oordeel in aanmerking komen, uit te noodi
gen mondeling of schriftelijk inlichtingen te 
verstrekke n . Onze Minister en de Directeur
Generaal zijn te allen tijde bevoegd de zit
tingen der Commissie bij te wonen of door 
een vertegenwoordiger te doen bijwonen, ook 
zonder door de Commissie te zijn qpgeroe
pen. 

Art. 16. 1. Door Onzen Minister kan, 
met medewerking van Onzen Minister van 
Financiën een vacatiegeld worden toegekend 
aan de leden en de plaatsvervangende leden 
der Commissie en een vergoeding aan de 
door de Commissie geraadpleegde deskundi
gen en aan de Secretarissen, een en ander 
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op den voet van Ons Besluit van 29 Decem
ber 1921 (:jtaatsblad n° . 1452), zooals dat 
sindsdien is gewijzigd. 

2. De leden en de Secretarissen, alsmede 
de personen, die door de Commissie ambts
halve worden opgeroepen, genieten vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten overeen
komstig de bepalingen van het "Reisbesluit 
1916" wegens door hen ten behoeve van de 
Commissie gemaakte reizen. 

Van het beróep. 
Art. 17. I-fet beroep, dat ingevolge het derde 

lid van art. 3quinquies van de Telegraaf- en 
Telefoonwet 1904 (Staatsblad n °. 7) bij Ons 
openstaat tegen een beslissing door Onzen 
Minister op grond van het bepaalde in de 
artikelen 2 en 6 van dit reglement genomen, 
moet worden ingesteld uiterlijk twee maan
den na de openbaarmaking van de betref
fende beslissing in de Nederlandsche Staats
courant. 

Art. 18. 1. De houder eener inrichting, 
aan wien bij aangeteekenden brief wordt 
medegedeeld, dat 

a. aan hem eischen als bedoeld in de ar
tikelen 4, 7 en 8 zijn gestèld; 

b. te zijnen laste overeenkomstig het be
paalde in de artikelen 4, 5, 7, 8 en 9 betaling 
van kosteri is gebracht; 

en de houdet van een ontvanginrichting 
aan wien bij aangeteekenden brief mededee
ling wordt gedaan dat kosten als bedoeld in 
artikel II te zijnen laste worden gebracht, 
zijn bevoegd terzake, binnen een termijn van 
veertien dagen na dagteekening van den aan
geteekenden brief, aan Onzen Minister bij 
toereikend gefrankeerden brief een nadere 
beslissing te vragen, die niet zal worden ge
geven dan nadat de Commissie zal zijn ge
hoord. 

2. Zoolang op het beroep niet is beslist, 
behoeft aan de verplichtingen, voortvloeien
de uit de in het vorige lid genoemde artike
len, niet te worden voldaan. 

Art. 19. 1. Indien beroep is ingesteld bij 
Onzen Minister, wordt dit door of vanwege 
Onzen Minister zoo spoedig mogelijk schrif
telijk medegedeeld aan het secretariaat der 
Commissie. 

2. De voorzitter der Commissie is ver
plicht hem, die in beroep bij Onzen Minister 
is gekomen, ten minste drie dagen te voren 
mede te deelen waar en wanneer de gele
genheid zal bestaan inlichtingen aan de 
Commissie te verstrekken en waar de stuk
ken die aan de Commissie zijn overgelegd, 
kun'nen worden ingezien. Deze termijn gaat 
in met den dag onmiddellijk volgende op 
dien waarop de mededeeling per post is ver
zonden·. Deze mededeeling geldt niet als een 
ambtshalve oproeping als bedoeld in het vol
gende lid. 

3 . ·De Commissie is bevoegd de P!!rsonen 
die zij wenscht te hooren ambtshalve op te 
roepen. • 

4. De Commissie kan ove~leggin~- v_ragen 
van terzake dienende bescheiden, z1J 1s be
voegd al dan niet voltallig een onderzoek ter 
plàatse in te stellen. 
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5. Degeen, die in l:Jeroep is gekomen, kan 

zich bij de behandeling van zijne zaak voor 
de Commissie' door een raadsman laten bij
staan; hij is, evenals zijn raadsman, bevoegd 
inzage te nenien van alle op zijn zaak be
trekking hebbende bescheiden, die aan de 
Commissie zijn overgelegd. 

Art. 20. 1. Een advies terzake van een 
bij Onzen Minister ingesteld beroep stelt de 
Commissie, behoudens het ·bepaalde in het 
tweede lid, vast bij volstrekte iµeerderhdd 
van stemmen in een vergadering, waarin ten
minste twee derden van het aantal .leden 
aanwezig is. Geen der leden onthoudt zich 
van deelneming aan eenige stemming. Bij 
staking van stemmen beslist de voorzitter. 

2. De leden of plaatsvervangende leden 
der Commissie, die naar het oordeel van den 
Voorzitter ambtelijk bij de beroepsaangele
genheid zijn betrokken, hebben ten deze geen 
stemrecht. 

Art. 21. Het advies der Commissie wordt 
met redenen omkleed, door den Voorzitter 
en een der Secretarissen onderteekend en 
daarna zoo spoedig mogelijk ter kennis ge
bracht van Onzen Minister, van den Direc
teur-Generaal en van dengeen, die in beroep 
gekomen is. 

Art. 22 . . Onze Minister deelt zijn beslis
sing op een beroep, welke, als zij van -het 
advies der Commissie afwijkt, met redenen 
omkleed is, mede aan dengeen, die in beroep 
gekomen is, aan de Commissie en aan den 
D irecteur-Generaal. 

Straf- en slotbepalingen. 
Art. 23 . De terzake van overtreding van 

eenige bepaling van dit reglement opgemaak
te processen-verbaal worden, onverminderd 
het bepaalde bij de artikelen 155 en 157-
159 van het Wetboek van Strafvordering, in 
afschrift gezonden aan den Directeur-Gene
raal of aan de door dezen aan te wijzen 
ambtenaren. 

Art. 24. Overtreding van eenige bepaling 
der artikelen 3, lid 1, 4, lid 1, 7, lid I en 8, 
lid 3, van dit besluit wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste dertig dagen of geld
boete van ten hoogste drie honderd gulden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Fe
bruari 1940, Staatsblad n °. 345. 

Ons bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN B0EYEN. 

s. 346 

-De Minister van Waterstaat, 
J. W . ALBARDA 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

6 Maart I940 . BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (S. 
1933, n °. 783), laatstelijk gewijzigd bij 
het Koninklijk besluit van 4 December 
1939 (S. n ° . 357) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Algemeene Zaken a .i., 
Voorzitter van den Raad van Ministers, van 
den 6en Januari 1940, Afd. II, n ° . 29; 

Gelet op artikel 65 der Grondwet, op ar
tikel 125, eerste lid, der Ambtenarenwet 
1929, zoomede op Ons besluit van 4 Decem
ber 1935 (Staatsblad n ° . 690) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te 
vullen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
23 Januari 1940, n °. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 1 Maart 1940, Afd. II , 
n ° . 232; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de 

navolgende wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen: 

I. Gerekend van 1 JANUARI 1940: 
In bijlage A I : 
In de schalen 33, 45, 49 en 91, afdeeling 

,,DEFENSIE", vervalt het onderdeel "Rij ks
werven en Marine-Etablissement" met het
geen daaronder is vermeld. 

In de schalen 140 en 176 vervalt de afdee
ling " DEFENSJE"met hetonderdeel " Rijks
werven en Marine-Etablissement" en het
geen daaronder is vermeld. 

In de schalen 36, 55, 60, 61, 90, 92 , 212, 
243 en 250, afdeeling " DEFENSIE" wordt 
in plaats van "Rijkswerven en Marine-Eta
blissement" gelezen: Rijkswerl. 

In de schalen 1, 10, 51, 153 en 200, afdee
ling "DEFENSIE", wordt respectievelijk als 
eerste inschrijving opgenomen: 
(schaal 1) Rijkswerl. 

Machineschrijver. 
(schaal 10) Rijkswerf. 

Schrijver 2e klasse. 
Teekenaar 3e klasse. 
Telefonist. 

(schaal 51) Rijkswerf. 
Beambte van politie 1e klasse. 
Schrijver 1e klasse. 
Teekenaar 2e klasse. 

(schaal 153) Rijkswerf. 
Chef-teekenaar. 
Werktuigkundige. 

(schaal 200) Rijksweri. 
Assistent-scheikundige. 
H oofd van het pyrotechnisch 
bedrijf. 

In schaal 44 wordt na de afdeeling " JU
STITIE" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen: 

DEFENSIE. 
Rijksweri. 

Verpleger. 
In schaal 59 wordt na de afdeeling "BIN

NENLANDSCHE ZAKEN" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 

DEFENSIE. 
Rijkswerf. 

Sluismeester. 
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In schaal u8 wordt onmiddellijk na de 
vermelding van de schaal opgenomen: 

DEFENSIE. 
Rijksweri. 

Technisch ambtenaar. 

In schaal 167 wordt na de afdeeling "FI
NANCIEN" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen : 

DEFENSIE. 
Rijkswerf. 

Bouwkundig ambtenaar. 
In de schalen 37, 62, 65, 93, 96, n7, 131, 

142 , 184, 195 en 219, afdeeling "DEFEN
SIE", vervalt het onderdeel " Rijkswerven 
en Marine-Etablissement" met hetgeen daar
onder is vermeld, en wordt in plaats daar
van respectievelij k opgenomen: 
(schaal 37) Rijkswerl. 

Beambte van politie. 
(schaal 62) Rijkswerl. 

Bureelbeambte 1e klasse*). 
Expediteur. 
Magazijnbeheerder. 

terwijl aan den voet van de betreffende 
bladzijde een noot wordt opgenomen, lui
dende : 

* In dit ambt worden na 1 Januari 1939 
geen nieuwe functionarissen aangesteld. 
(schaal 65) Rijkswer/. 

Commandeur. 
(schaal 93) Rijksweri. 

Assistent-bouwkundig ambte
naar. 
Magazijnopzichter. 
Teekenaar 1e klasse. 

(schaal 96) Rijkswerf. 
Commandeur 1e klasse. 
Opzichter van politie. 

(schaal II 7) Rijkswerf. 
Baas. 

(schaal 131) Rijkswerl. 
Calculator. 

(schaal 142) Rijkswerf. 
Baas 1e klasse. 
Commies. 
te Teekenaar. 

(schaal 184) Rijkswerl. 
Chef-calculator. 
H oofdcommies. 

(schaal 195) Rijkswerl. 
Griffier. 

(schaal 219) Rijkswerf. 
Referendaris. 

In de schalen 33,112 en 131,afdeeling"DE
FENSIE", vervalt het onderdeel "Staatsbe
drijf der Artillerie-Inrichtingen" methetgeen 
daaronder is vermeld. 

In de schalen 121 en 154 vervalt de afdee
ling "DEFENSIE" met het onderdeel 
,,Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen" 
en hetgeen daaronder is v ermeld. 

In de schalen 10, 38, 51 , 62, 92, 93, 115, 
142, 153, 184, 212 en 243, afdeeling " DE
FENSIE", onderdeel "Staatsbedrijf der Ar
tillerie-Inrichtingen" wordt respectievelijk: 
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(schaal 10) 

(schaal 38) 

(schaal 51) 

(schaal 62) 

(schaal 92) 

(schaal 93) 

(schaal n5) 

(schaal 142) 

(schaal 153) 

als tweede inschrijving opge
nomen het ambt van Teeke
naar 3e klasse; 
het ambt van Machinist A ge
schrapt; 
1 °. het ambt van Bureelamb

tenaar geschrapt; 
2 ° . na de overblijvende in

schrijving opgenomen het 
ambt van Teekenaar 2e 
klasse ; 

1 ° . bij het ambt van Bureel-
ambtenaar 2e klasse een 
nootteeken geplaatst, ter
wijl aan den voet van de 
betreffende bladzijde een 
noot wordt opgenomen, 
luidende: 

* In dit ambt worden na 1 
Januari 1939 geen nieuwe 
functionarissen aange
steld.; 

2 °. in plaats van "Magazijn
beheerder 2 e klasse" gele-
zen: Magazijnbeheerder; 

het ambt van Machinist B ge
schrapt; 
1 °. het ambt van Bureelamb

tenaar 1e klasse geschrapt; 
2°. in plaats van 2e Teekenaar 

• gelezen: Teekenaar 1e 
klasse ; 

bij het ambt van Adjunct-ad-
ministrateur een nootteeken 
geplaatst, terwijl aan den voet 
van de betreffende bladzijde 
een noot wordt opgenomen, 
luidende: 
* In dit ambt worden na 1 Ja

nuari 1939 geen nieuwe func
tionarissen aangesteld.; 

1 ° . het ambt van "Adjunct
administrateur 1e klasse" 
geschrapt; 

2 ° . na de overblijvende in
schrijving opgenomen het 
ambt van Hoofdopzichter 
1e klasse en dat van 1e 
Teekenaar; 

na de bestaande inschrijving 
opgenomen het ambt van 
Werktuigkundige; 

1 ° . het ambt van Administra
teur geschrapt; 

2 °. in plaats van "Werktuig
.kundige" gelezen: Hoofd
werktuigkundige. 

(schaal 212) in plaats van "Doctor in de 
scheikunde" gelezen: Schei
kundige. 

(schaal 243) na de bestaande inschrijvingen 
opgenomen : Hoofdingenieur. 

In de schalen 49, 94 en 145, afdeeling "DE
FENSIE" vervalt het onderdeel "Topogra
fische Die;,st" met hetgeen daaronder is ver
meld. 
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In schaal 206 vervalt de afdeeling "DE
FENSIE" met het onderdeel " Topografische 
Dienst" en hetgeen daaronder is vermeld, 

Schaal 2 11 komt met de afdeeling "DE
FENSIE", het onderdeel " Topografische 
Dienst", en hetgeen daaronder is vermeld, 
te vervallen. 

In de schalen 3, 106 en 214 wordt onmid
dellijk na de vermelding van de schaal opge
nomen: 
(schaal 3) DEFENSrE. 

Topografische Dienst. 
Adspirant-landmeetkundig to
pograaf. 

(schaal 106) DEFENSIE. 
Topografische Dienst. 

Landmeetkundig topograaf 3e 
klasse. 

(schaal 214) DEFENSIE. 
Topografische Dienst. 

Secretaris. 
In de schalen 51, 90 en 93 , afdeeling "DE-

FENSIE", onderdeel "Topografische 
Dienst", wordt respectievelijk: 
(schaal 51) na de bestaande inschrijving 

opgenomen het ambt van Tee
kenaar 2e klasse; 

(schaal go) in plaats van "Administratief 
ambtenaar" gelezen: Adjunct
commies; 

. (schaal 93) als derde inschrijving opgeno
men het ambt van Teekenaar 
ie klasse, terwijl bij dat ambt 
een nootteeken wordt geplaatst 
en aan den voet van de betref
fende bladzijde een noot wordt 
opgenomen, luidende: 
* De teekenaar 1e klasse, 

dienstdoende als zaalchef, 
geniet bovendien eene 
ambtstoelage van ten hoog
ste f 360 per jaar. 

In schaal 138, afdeeling "DEFENSIE", 
wordt na het onderdeel " Bureau van den 
Commandant der Vesting Holland" en het
geen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Topografische Dienst. 
Landmeetkundig topograaf 2e klasse. 

In schaal 142, afdeeling "DEFENSIE", 
wordt na het onderdeel · ,,Bureau van den In
specteur van den geneeskundigen dienst" en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Topografische Dienst. 
Commies. 

In schaal ,52 wordt na de afdeeling "ON
DERWIJS, KUNSTEN EN WETEN
SCHAPPEN" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

DEFENSIE. 
Topografische Dienst. 

Boekhoudèr. 
In schaal 153, afdeeling "DEFENSIE", 

wordt vóór het onderdeel " Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen", en hetgeen daaron
der is vermeld, opgenomen: 

Topografische Dienst. 
Landmeetkundig topograaf ie klasse. 
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In schaal 219, afdeeling "DEFENSIE", 
wordt na het onderdeel " Bureau van den G~
neralen Staf" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

T opografische Dienst. 
Hoofd van den Reproductiedienst. 

In de schalen 10, 51 en 61, afdeeling "DE
FENSIE", onderdeel "Centrale Ma gazijnen 
van militaire kleeding en uitrusting", wordt 
respectievelijk: 
(schaal 10) achter ,;Schrijver" t oegevoegd : 

2e klasse; 
( schaal 51) r O • als eerste inschrijving op

genomen het ambt van Op
zichter; 

2 °. in plaats van "Bureelamb
tenaar 2e klasse" gelezen: 
Schrijver re klasse; 

(schaal 6t) vóór de bestaande inschrijving 
opgenomen: Meester-vakman. 

In schaal 36, afdeeling "DEFENSIE", 
wordt na het onderdeel "Loodswezen, beton
ning, bebakening en verlichting" en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomen: 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Aqianuensis. 

In de schalen 56 en 145, afdeeling " DE
FENSIE", vervalt het onderdeel "Centrale 
Magazijnen van militaire kleeding en uit
rusting" met hetgeen daaronder is vermeld. · 

In schaal 73 vervalt de afdeeling " DE
FENSIE" met het onderdeel " Centrale Ma
gazijnen van militaire kleeding en uitrusting'' 
en hetgeen daaronder is vermeld. 

In schaal go, afdeeling "DEFENSIE", 
wordt na het onderdeel "Bureau van den 
Genera/en Staf" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Administratief ambtenaar. 

In schaal 160 wordt na de afdeeling "ON
DERWIJS, KUNSTEN EN WETEN
SCHAPPEN" en hetgeen daaronder is ver
meld, opgenomen: 

DEFENSIE. 
Centrale Magazijnen van militaire kleeding 

en uitrusting. 
Bedrijfs boekhouder. 

In schaal 92, afdeeling "DEFENSIE", 
wordt onder het onderdeel "Verificatie van 
's Rijks zee-instrumenten" vóór de bestaan
de inschrijving opgenomen: 
Assistent-verificateur. 

In schaal 69 vervalt de afdeeling "DE
FENSIE" met het onderdeel "Koninklijke 
Militaire Akademie" en hetgeen daaronder 
is vermeld. -

In schaal go, afdeeling " DEFJ):NSIE", 
wordt na het onderdeel " Rijksmagazijn van 
geneesmiddelen" en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen : 

Koninklijke Militaire · Akademie. 
Boekhouder-bureelchef. 

In schaat 145 vervalt de afdeeling "DE
FENSIE" met het onderdeel "Koninklijke 
Militaire Akademie" en hetgeen daaronder 
is vermeld. 

In schaal 184, afdeeling "DEFENSIE", 
wordt onder het onderdeel "Koninklijke Mi
litaire Akademie" na de bestaande inschrij
ving opgenomen: 
Directeur bij de inrichting tot het uitgeven 

van boekwerken en lithografie. 

In bijlage B I : 
In d_e groepen 2a en 3, afdeeling "DEFEN

SIE", wordt in plaats van "Rijkswerven en 
Marine-Etablissement" gelezen: Rijkswerf. 

In groep 4, afdeeling "DEFENSIE", ver
valt het onderdeel " Rijkswerven en Marine
Etablissement" met hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In groep 2, afdeeling "DEFENSIE", wordt 
onder· het onderdeel "Topografische Dienst" 
na de . bestaande inschrijvingen opgenomen: 
Werkman. 

In groep 4, afdeeling "DEFENSIE", wordt 
na het onderdeel "Rijksmagazijn van genees
middelen" en hetgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen : 

Topografische Dienst. 
Timmerm_an. 

In de groepen 3, 6b en 6d, afdeeling "DE
FENSIE", onderdeel "Topografische 
Dienst", wordt bij de ·ambten respectievelijk 
van Kaartenplakker, Drukker 2e klasse en 
Drukker re klasse een nootteeken geplaatst, 
terwijl aan den voet van de betreffende blad
zijden een noot wordt opgenomen, luidende: 
(groep 3) * De kaartenplakker, dienstdoen-

de als zaalchef, geniet boven
dien eene ambtstoelage van ten 
hoogste f 180 per jaar. 

(groep 6b) * D e drukker(s) 2e klasse, be
last met de bediening van een 
offset-pers, geniet(en) boven
dien eene ambtstoelage van 
f go per jaar. 

(groep 6d) * D e drukker(s) te klasse, be
last met de bediening van een 
offset-pers, geniet(en) boven
dien eene ambtstoelage van 
f go per jaar, terwijl de druk
ker re klasse, dienstdoende als 
zaaloudste, vervanger van den 
chef van de drukkerij, boven
dien eene ambtstoelage van 
f 135 per jaar geniet. 

In groep 6, afdeeling "DEFENSIE", ver
valt het onderdeel " Centrale Magazijnen van 
militaire kleeding en uitrusting" met het
geen daaronder is vermeld. 

II. Gerekend van 1 JANUARI I940: 
In bijlage A I : 
In schaal 201, afdeeling "ONDERWIJS, 

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN", ver
valt het onderdeel " Rijksbureau voor de 
Monumentenzorg" met het daaronder ver
meld ambt van Onder-directeur. 
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In schaal 219, afdeeling "ONDERWIJS, 
KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN", 
wordt na het onderdeel " Rijksuniversiteiten 
en Technische Hoogeschool" en hetgeen 
daaronder is vei-meld, opgenomen : • 

Rijksbureau voor de Monument().nzorg. 
Referendaris , hoofd eener afdeeling. 

In bij lage A II : 

Onder het hoofd "f 630 TEN HOOGSTE", 
afdeeling "BINNENLANDSCHE ZAKEN" , 
vervalt het onderdeel "Krankzi-nnigenwezen'' 
met het daaronder vermeld ambt van Pro
testantsch godsdienstleeraar bij het Rijks
krankzinnigengesticht te Woense1. 

Onder het hoofd "f 810 TEN HOOGSTE" 
wordt als eerste inschrijving opgenome_n: 

BINNENLANDSCHE ZAKEN. 
Krankzinnigenwezen. 

Protestantsch godsdienstleeraar ' bij ·het 
Rijkskrankzinnigengesticht te Wo·ensel. 

Onze Ministers, hoofden der D epartemen
ten van· Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft., belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan · af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 6d~n Maart 1940 .. . 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Algemeenè Z aken a.i., 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

DE GÊER. 

(Uitgeg. z9 Maart z940.) 

s. 380 

2z Februari z940. BESLUIT tot·uitgifte 
van bijzondere briefkaarten, t en bate 
van het N ationaal Comité ter herden
king van Philips van Marnix van St. 
Aldegonde. 

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

Binnenlandsche Zaken van 16 Februari 1940 
n °. 4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen als volgt : · 

Art. 1. Gedurende een door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken te bepalen 
tijdvak worden van Rijkswege ten bate van 
het "Nationaal Comité ter herdenking van 
Philips van Marnix van St. Aldeg·onde" bij
zondere briefkaarten verkrijgbaar gesteld. 

2 . 1. Deze briefkaarten worden uitgec 
geven in de frankeerwaarde van 3 en 1½ 
cent. Zij worden verkocht met een toeslag 
van onderscheidenlijk 3 en 2½ cent per kaart 
boven de frankeerwaarde. 

2. De kaarten zullen dezelfde zegel
afdrukken dragen als die, welke op de ge

. wone briefkaarten voorkomen. 
3. De opbrengst van de in artikel 1 be-
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doelde briefkaarten wordt. na aftrek van de 
frankeerwaarde, de kosten van aanmaak en 
andere bijzondere kosten uit .de uitgifte 
voortvloeiende, ter beschikking gest eld van 
het in evenvermeld artikel genoemde comité. 

3 . L Op de ingevolge dit besluit uitge
geven briefkaarten zijn van toepassing de 
bepalingen; welke gelden v oor de gewone 
briefkaarten. 

2. De hierbedoelde bijzondere briefkaar
t en, welke nadat de termijn van verkrijg
baarstelling aan de kantoren der P osterijen 

, is verstreken, nog niet zijn verkocht, zullen 
worden vernietigd . 

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

s-' Gravenhage, den 21sten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
. VAN B OEYEN. 

(Uitgeg. 1 Maart z940 .) · 

s. 381 

9 Maart z940. BESLUIT, tot vervroeging 
in 1940 van den wettelijkeh tijd, bedoeld 
in artikel I der wet van 23 Juli · 1908 
(Staa tsblad No. 236). 

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

Binnenlandsche Zaken van. 5 Maart 1940, 
No. 5508, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats-
blad No . . 165), gewijzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsblad No. 130); 

Hebben goedgevonden en ve.staan: 
te bepalen, dat in 1940 de v ervroeging met 

één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staats 
blad No. 236) zal aa nvangen den negentien
den Mei en zal eindigen den zesden October. 

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

's-Gravenhage, den 9den Maart 1940. 
WILHELMINA. 

D e Minister van B innenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. z9 Maart z940.) 

s. 382 

15 Maart z940. BESLUIT, houdende wij
ziging van artikel 2, eerste lid van het 
Koninklijk besluit van 3 November 
1939 (Staat sblad n ° . 389 A) , tot uitgifte 
van. bijzondere briefkaarten ten bate 
van het Algemeen Steuncomité 1939. 

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

Binnenlandsche Zaken v.an 5 Maart 1940, 
n °. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 
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Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2e lid 
der Postwet (Staatsblad 1919 n ° . 543); 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen als volgt: 

Eenig artikel. 
In artikel 2, 1e lid van Ons besluit van 

den 3den November 19;19 (Staatsblad n °. 
389 A) wordt " 5, 5 en 7½ cent" vervangen 
door "10, 10 en 1½ cent". 

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

's-Gravenhage, den 15den Maart 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN B OEYEN. 

(Uitgeg. 29 Maart I940.) 

s. 400 

25 Januari I940 . WET, houdende goedkeu
ring van het Koninklijk besluit van 21 
Augustus 1939, n ° . 61 , tot heffing van 
een invoerrecht op zinkwit, lithopone en 
andere met zink bereide witte verfstof
fen. 

Bijl. Hand. Il I939/40, z99. 
Hand. Il I939/40, bladz. rn30. 
Bijl. Hand. l I939/40, I99· 
Hand. l I939/40, bladz. I44· 

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

ben, dat ingevolge artikel 2, vierde lid, der 
Tariefmachtigingswet 1934, na het in wer
king treden van Ons krachtens artikel 2, eer
ste lid, van genoemde wet genomen besluit · 
van 21 Augustus 1939, n ° . 6I (Nederland
sche Staatscourant van 23 Augustus 1939), 
onverwijld een voorstel van wet tot goed
keuring van het in Ons voornoemd besluit 
bepaalde aan de Tweede Kamer der Staten
Generaal moet worden gezonden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De bepalingen van Ons besluit van 21 
Augustus 1939, n ° . 61, tot heffing van een 
invoerrecht op j'inkwit , lithopone en andere 

·met zink bereide witte verfstoffen, opg':!no
men in de Nederlandsche Staatscourant van 
23 Augustus 1939, worden goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Ja

nuari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 20 Februari I940.) 
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I6 Februari I940. WET, tot het aangaan 
van een geldleening of -leeningen ten 
laste van het Rijk. 

Bijl. Hand. Il I939/40, 268. 
Hand. Il I939/40, bladz. zo68-rn79. 
Bijl. Hand. I z939/40, 268. 

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

dat het noodzakelijk is een of meer geldlee
ningen ten laste van het Rijk aan te gaan; 

Zoo is het, dat Wij , denRaadvanState,enz. 

EERSTE AFDEELING. 
Bepalingen omtrent eene vrijwillige leening. 

Bedrag·, rentevoet en koers van inschrij 
ving·. 

Art. 1. 1. Er wordt een vrijwillige geld
leening aangegaan t en laste van het Rijk tot 
een bedrag van drie honderd millioen gul
den tegen een koers van honderd percent 
en eene rente van vier ten honderd in het 
jaar, betaalbaar op halfjaarlijksche coupons. 
De eerste coupon loopt d~svereischt over een 
door Onzen Minister van Financiën te be
palen tijdvak. 

2. De leeningvoorwaarden, welke niet bij 
deze wet zijn voorzien, worden door Onzen 
Minister van Financiën vastgesteld. 

3. De coupons zijn betaalbaar te Amster
dam, 's-Gravenhage en Rotterdam. 

V.rljstelllng van belastlng·en. 
2. Onder de in artikel 1, lid 2, bedoelde 

voorwaarden kan worden opgenomen, dat 
krachtens deze afdeeling uitgegeven schuld
bewijzen, met de daarbij behoorende rente
bewijzen, vrijgesteld zijn van alle Nederland
sche zakelijke belastingen, welke van schuld
bewijzen ten laste van Nederland en de daar
bij behoorende rentebewijzen mochten gehe
ven worden. 

Inschrijving. 
3 . 1. De inschrijving op deze geldlee

ning wordt opengesteld bij de kantoren, wel
ke daartoe door Onzen Minister van Finan
ciën worden aangewezen. · 

2. Zij wordt geopend en gesloten op de 
door Onzen Minister van Financiën te bepa
len tijdstippen. 

Min imum. 
4. Inschrijvingen worden slechts aange

nomen tot bedragen van f 100 of een veel
voud daarvan. 

Toewijzing· en afwijzing·. 
5 . 1. Wanneer het totaal der inschrij

vingen, voor zoover daarop niet het laatste 
lid van dit artikel wordt toegepast, meer dan 
drie honderd millioen gulden bedraagt, ge
schiedt de toewijzing systematisch, met dien 
verstande, dat geen toewijzing minder dan 
honderd gulden bedraagt en dat, indien het 
verlangen daartoe in het inschrijvingsbiljet 
is te kennen gegeven, de inschrijvingen zoo
veel mogelijk ten volle worden toegewezen, 
behoudens voorrang voor elk dezer inschrij
vingen tot een bedrag van ten hoogste 
f 10 000. 
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2. Het bedrag, dat op de inschrijvingen 
wordt toegewezen, wordt door Onzen Minis
ter van Financiën zoo spoedig mogelijk na 
de sluiting der inschrijving vastgesteld en 
bekend gemaakt door opneming in de Staats
courant. 

3. De inschrijvingen gedaan door perso
nen, die naar het oordeel van Onzen Minis
ter van Financiën buiten machte zijn het be
drag hunner inschrijving, of, ingeval niet de 
volle inschrijvingen worden toegewezen, het 
bedrag dat hun zoude worden toegewezen, te 
storten, kunnen worden afgewezen. 

Storting. 
6 . r. De storting moet geschieden op 

den daartoe door Onzen Minister van Finan
ciën bepaalden dag. 

2. De storting heeft plaats ten kantore 
alwaar de inschrijving plaats had. 

'1. r. De schuldbewijzen der 4 pct. 
Staatsleening 1940, uitgegeven krachtens de 
Leeningwet 1936 (Staatsblad n °. 1401) en 
de Leeningwet 1939 (Staatsblad n °. 1409) , 
worden, bij de storting van het verschuldig
de wegens toegewezen schuldbewijzen, uit
gegeven ingevolge de eerste afdeeling dezer 
wet, voor haar nominaal bedrag in betaling 
aangenomen. D e opgeloopen rente, verschul
digd op de in betaling aangenomen schuld
bewijzen, wordt bij de storting verrekend. 

2. Aan houders van schuldbewijzen als in 
den aanhef van lid 1 bedoeld, die ten genoe
gen van Onzen Minister van Financiën aan
toonen, dat zij deze schuldbewijzen hebben 
verkregen krachtens persoonlijke inschrij
ving op de aldaar bedoelde leening, wordt 
op hun daartoe binnen één maand na den 
datum van storting, in art. 6 bedoeld, bij een 
der door Onzen Minister van Financiën aan 
te wijzen kantoren in te dienen schriftelijk 
verzoek op de hun uit te reiken nieuwe 
schuldbewijzen aangeteekend, dat deze, mits 
vergezeld van alle bijbehoorende, onver
schenen coupons en talon, onder verrekening 
van de loopende rente, tegen den parikoers 
in betaling aangenomen worden ter voldoe
ning van de aanslagen in de Vermogensbe
lasting (met alle daarop geheven opcenten) 
en de Verdedigingsbelasting 1. 

Schuldbewijzen. 
8 . r. Voor elke storting ontvangt: hij , die 

stort, voorloopig een recepis of recepissen 
aan toonder van de krachtens deze afdeeling 
uitgegeven leening tot zoodanig bedrag als 
door hem is gestort, benevens een gelijk aan
tal "bewij zen van storting" tot hetzelfde be
drag als in de recepissen vermeld. . 

2. De recepissen zullen zoo spoedig mo
gelijk kosteloos worden verwisseld tegen de 
schuldbekentenissen van de krachtens deze 
afdeeling uitgegeven leening. 

3. De schuldbekentenissen worden, vóór 
de uitgifte, door de Algemeene Rekenkamer 
geregistreerd en van een bewijs dier registra
tie voorzien. 

Provisie. 
9. r. Bij rechtstreeksche tegeldemaking 

van de in deze afdeeling bedoelde schuldbe
wijzen kan aan de bankiers, de makelaars in 
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effecten en de commissionnairs in effecten, 
door wier tusschcnkomst inschrijvingen voor 
die schuldbewijzen worden ingeleverd, over 
het nominaal bedrag der aan hen toegewezen 
schuldbewijzen, waarvoor het verschuldigde 
wordt gestort, eene provisie worden toege
kend van ten hoogste 3 /8 pct. ( drie achtsten 
ten honderd). 

2. In het geval, bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers, van wier kanto
ren wordt gebruik gemaakt voor de bemidde
ling bij de tegeldemaking, het in ontvangst 
nemen van inschrijvingen en stortingen en 
de afgifte der schuldbewijzen, over het no
minaal bedrag der door hunne tusschenkomst 
uitgegeven schuldbewijzen eene vergoeding 
worden toegekend van ten hoogste 1/4 pct. 
( een vierde ten honderd). 

Afloss ing·. 
10. Telken jare - te beginnen in 1941 

- worden schuldbekentenissen voor haar 
nominaal bedrag aflosbaar gesteld ten be
loope van ten minste 2 ,5 ten honderd van 
het bedrag der leening, onverminderd de be
voegdheid om te allen tijde tot versterkte af
lossing over te gaan. 

Loting, enz. 
11. r. De aflosbaar te stellen schuldbe

kentenissen worden telkens vooraf bij uitlo
ting aangewezen. Deze uitlotingen hebben 
plaats volgens regelen, door Onzen Minister 
van Financiën te stellen. 

2. De afgeloste schuldbekentenissen wor
den bij de Algemeene Rekenkamer overge
bracht. 

3. De rente der krachtens deze wet uit
gegeven schuldbekentenissen loopt niet ver
der dan tot den dag, waarop zij aflosbaar 
zijn. 

Verjaring. 
12. Het recht tot opvordering van de 

hoofdsom der aflosbaar gestelde schuldbe
kentenissen, welke krachtens deze wet zijn 
uitgegeven, vervalt tien jaren na den eer
sten dag waarop zij aflosbaar zijn. 

TWEEDE AFDEELING. 

Bepalingen omtrent eene gedwongen Jeening. 
Inwerkingtreding·. 

13. Indien de inschrijvingen op de vrij
willige leening, in de eerste afdeeling dezer 
wet bedoeld, na aftrek van die, welke, inge
volge het bepaalde bij artikel 5, laatste lid, 
zijn afgewezen, minder bedragen dan drie
honderd millioen gulden, worden de volgende 
bepalingen dezer afdeeling van toepassing. 

Bedrag e n r e ntevoe t. 
14. r. Ten laste van het Rijk wordt eene 

gedwongen geldleening aangegaan, waarvan 
schuldbekentenissen aan toonder worden uit
gegeven tot zoodanig bedrag als uit het be
paalde bij de artikelen 16, 18 en 19 volgt, 
onder aftrek van het bedrag waarvan de 
storting, overeenkomstig artikel 26, geschiedt 
door de inlevering van "bewijzen van stor
ting". 

2. De schuldbekentenissen worden uitge-

1 
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geven tegen e_en koers van honderd percent 
en dragen' eene rente van drie ten honderd 
in het jaar betaalbaar op lplfjaarlijksche 
coupons. De laatste zin van het eerste !_id van 
artikel 1, alsmede het laa·tste lid van dat ar
tikel_ is op deze coupons van toep!3ssing. _ 

Amortisatie. 
15. T elkenjare, te beginnen met het jaar 

1941, wordt voor den inkoop of voor de a f
lossing voor haar nominaal bedrag van krach
tens deze afdeeling uitgegeven schuldbeken
tenissen bestemd een som van t en minste 
2,5 ten honderd van het .bedrag _der leenin g. 

Verplichting tot deelneming van na• 
tuurlljke personen. 

16. 1. D e binnen het Rijk wonende na
tuurlijke personen, die voor het belastin g
jaar 1939/40 zijn of worden aangeslagen in 
de vermogensbelasting naar een zuiver ver
mogen van f 30.000 of meer, zijn, behoudens 
het bepaalde in a rtikel 26, verplicht d eel te 
nemen in de in deze afdeeling bedoelde lee
ning door storting van zoodanig bedrag als 
voor elk vermogen volgt uit onderstaande 
tabel: 

Vermogens. 

30,000 
40,000 
50,000 
60,000 

250,000 

500,000 

750,000 

1,000 ,000 

t: 
nl 

-0 
.... ., 

-0 
t: 

ËÏ 
.a 
u 
0 

-0 

.... · ., ., 
e 
0 

40,000 
50,000 
60,000 

250,000 

500,000 

750,000 

1,000,000 

Bedrag, waar
voor is deel te 
nemen in èle 

leening. 

f l00. 
f 200. 
f "300. 
f 400, vermeer
derd met f I oo 

voor elke f 5000, 
waarmede het 
vermogen 
f 60,000 te bo
ven gaat. 

f 4200, vermeer
derd met f 100 

voor elke f 4500, 
waarmede het 
vermogen 
f 250,000 te 
boven gaat. 

f 9700, vermeer
derd met f 100 

voor elke f 4000, 
waarmede het 
vermogen 
f 500,000 · te 
boven gaat . 

f 15,900, ver-
- meerderd met 

f 100 voor elke 
f 3500, waar
mede het ver

mogen f 750,000 
te boven gaat. 

f 22,900, ver
meerderd met 
f I oo voor elke 
f 3000, waar
mede het ver
mogen 
f I ,000,000 te 
boven gaat. 
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2. Inçlien echtgenooten -in de vermogens
belasting 1939/40 afzonderlijk zijn of worden 
:iangeslagen, wordt het bedrag van hun ge
zamenlijke deelneming bepaald, alsof de man 
voor het geheele vermogen was aangeslagen 
en wordt ieders deelneming vervolgens bere
kend naar verhouding van ieders zuiver ver
mogen. 

3 . H et bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing indien . de be
lastingplichtige vóór den dag van storting 
op de vr,jwillige leenin g is overleden of vóór 
den 1sten Januari 1940 het Rij k m etterwoon. 
heeft verlaten. 

4. In bijzondere gevallen kä°n Onze Mi
nister van Financiën van de in het eerste lid 
bedoelde verplichting ontheffing verleenen. 

1 7. 1. Indien op het tijdstip, waarop de 
k ennisgevingen, in artikel _ 20 bedoeld ,' uiter
lijk moeten worden verzonden, de aanslag in 
de vermogensbelasting . voor het belasting
jaar 1939/40 nog niet heeft plaats gehad of 
niet onherroepelijk vaststaat, doordat daar
tegen, overeenkomstig de wet op de vermo • 
gensbelasting, kan worden opgekomen, wordt 
het te storten bedrag aanvankelijk bepaald 
naar het aangegeven vermogen. 

2. · Zoodra de aanslag onherroepelijk vast
staat, wordt het te storten bedrag dienover
eenkomstig bepaald. 

Ver1ilichting tot !leclnc mlng van an de
ren dan natuurlijke personen. 

18. r. D e binnen het Rijk gevestigde, 
niet in artikel 1 der Beleggingswet genoem
de, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit
t ende maatschappijen, fondsen en instellin
gen, welke in de uitoefening van hun bedrijf 
of van hun werkzaamheden, in verband met 
door hen aanvaarde v erplichtingen, regel
matig gelden rentegevend uitzetten op ter
mijnen, langer dan één jaar, zijn, behoudens 
het bepaalde in artikel 26, verplicht d eel te 
nemen in de in deze afdeeling bedoelde lee
ning door storting van een bedrag, dat gelijk 
staat met twee t en honderd van de gezamen
lijke waarde hunner bezittingen, volgens de 
laatstelijk vóór r Januari 1940 vastgestelde 
balans. 

2. Indien een balans ontbreekt of indien 
de laatstelijk vastgestelde balans betrekking 
heeft op een tijdstip, gelegen vóór 1 Januari 
,934, dient het in het eerste lid bedoelde 
lichaam alsnog -een balans op te maken naar 
den toestand op 1 Januari 1940 . 

3. Voldoet het in het eerste lid bedoelde 
lichaam niet aan het bepaalde in. het vorig 
lid, binnen den termijn daartoe door den in 
artikel 20 bedoelden inspecteur gesteld, dan 
stelt deze het bedrag van de verplichte deel
neming ambtshalve vast. 

4. Het bedrag van de verplichte deelne
ming wordt naar boven afgerond tot f 100 
of een veelvoud van die som. 

5. De verplichting tot deelneming be-
6taat niet, indien de gezamenlijke waarde 
der bezittingen van een lichaam, als in het 
eerste lid bedoeld, blijft beneden f 30.000. 

6. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing ten aanzien 



van boerenleenbanken, middenstandsbanken, 
hypotheekbanken en ondernemingen, welke 
de exploitatie van onroerende goederen tot 
hoofdbedrijf hebben. 

7. In bijzondere gevallep kan Onze Mi
nister van Financiëri van de in het eerste lid 
bedoelde verplichting ontheffing verleenen. 

19. r. D e binnen het Rijk gevestigde 
naamlooze vennootschappen, commanditaire 
vennootschappen op aarideelen en ·coöpera
tieve of andere vereenigingen, welke niet in
-gevolge het voorafgaand artikel verplicht 
zijn tot deelname voor een bedrag dat gelijk 
staat met twee ten honderd van de gezamen
lijke waarde hunner bezittingen, zijn, be
houdens het bepaalde in artikel 26, verplicht 
deel te nemen in de in deze afdeeling he
doelde leening door storting van .een bedrag, 
dat gelijk staat met de helft van de over een 
boekjaar, geëindigd in het tijdvak van 1 Mei 
1938 tot en met 30 April 1939, gedane uit
deelingen, welke vallen onder de dividend-
·en tantièmebelasting. . 
. 2. De verplichting tot deelrietning be
staat niet. indien het gezamenlijk bedrag van 
<le uitdeelingen minder bedraagt dan f 5.000. 

3. Het bepaalde in het 4e en 7e lid van 
het voorgaand artikel vindt t en deze over
eenkomstige toepassing. 

J{ennlsgevlng van bedrag <Ier 1leelne
mlng. •· 

20. 1. De inspecteur d er directe belas
tingen of de inspecteur der registratie en do
meinen, in wiens dienstkring de krachtens 
artikel 16 tot deelneming verplichte over 
het belastingjaar in de vermogensbelasting 
is of zal worden aangeslagen, of wel de in
~pecteur der directe belastingen binnen wiens 
inspectie de krachtens de artikelen 18 en 19 
tot deelneming verplichte gevestigd is of als 
gevestigd is te beschouwen, zendt dezen, bin
n en den door Onzen Minister van Financiën 
vast te stellen termijn, eene kennisgeving, 
inhoudende het bedrag der verplichte deel
neming en der bij te betalen rente, den ver
schijndag der verschuldigde storting en het 
'kantoor ·waar de storting moet plaats hebben. 

2. In de gevallen, waarin artikel 17, lid 2, 
van toepassing is, wordt zoo noodig eene 
verbeterde kennisgeving toegezonden. 

Bezwaarschrift. 
21. r. Hij, die den inhoud der kennis

geving in strijd acht met de bepalingen dezer 
wet, kan daartegen zelf of door een gemach
tigde binnen veertien dagen na de dagtee
kening van die kennisgeving bij den in arti
kel 20 bedoelden inspecteur een bezwaar
schrift indienen. In dit bezwaarschrift moet 
duidelijk worden opgegeven op welke gron
den de kennisgeving onjuist wordt geacht. 

2 . D e inspecteur beslist op het bezwaar
schrift in hoogste ressort. De uitspraak is 
1net redenen omkleed. Afschrift wordt door 
den inspecteur gezonden aan den reclamant. 

3. Het ingedien·de bezwaarschrift schort 
de verplichting tot storting, zooals zij in de 
kennisgeving is aangeduid, niet op. 

4. Leidt de uitspraak op het bezwaar-
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schrift tot vermindering van het te storten 
bedrag, dan wordt zoo spoedig mogelijk een 
verbeterde kennisgeving gezonden. · Indien 
bereids ingevolge de eerste kennisgeving is 
gestort, wordt het teveel gestorte of_ bijbe
taalde teruggegeven tegen intrekking der 
daarvoor afgegeven schuldbewijzen en tegen 
kwitantie voor de teveel betaalde rente en 
boete .. 

Stortin g. 
22. r. D e storting moet geschieden vóór 

of op· den zevenden dag van de door Onzen 
Minister van Financiën aan te wij zen kalen
dermaand. 
. 2. Is eene kennisgeving, als bedoeld in 
artikel 20, verzonden op of na den vijftien
den dag· van de kalendermaand, welke on
middellijk voorafgaat aan de in het vorig 
lid bedoelde kalendermaand, dan moet de 
storting geschieden vóór of op den zevenden 
dág-vàn dé kalendermaand, welke aanvangt 
nadat een tijdvak v·an veertien dagen sedert 
de dagteekening van de· kennisgeving' is ver
streken. 

3. In kalendermaanden, waarvan de ze
vendé dag een Zondag of een algemeen er
kende Christelijke feestdag is, . is de achtste 
dag de verschijndag. . 

23. Onze M inister van Financiën wijst 
de kantoren aan waar de storting der ver
schuldigde bedragen moet geschieden. 

Bijbetalen van r ente en boete. 
24. r. Bij elke storting ingevolge deze 

afdeeling van deze wet wordt, behalve de 
hoofdsom, voor vergoeding van opgeloopen 
rente betaald 0,25 ten honderd voor elke 
kalendermaand, welke van den loopenden 
rentetermijn reeds verstreken is. Hierbij 
wordt eene maand, van welke zeven of min
der dagen verloopen zijn, niet medP.gerekend 
en eene maand, van welke acht of meer da
gen verloopen zijn, voor een volle maand ge
rekend. 

2. T eri opzichte van kalendermaanden, 
waarvan de zevende dag een Zondag of een 
algemeen erkende Christelijke feestdag is , 
wordt in het vorig lid in de plaats van zeven 
acht en in de plaats van acht negen gele
zen. 

3. Bij stortingen , welke meer dan zeven 
dagen na den verschijndag plaats hebben, 
moet daarenboven voor elke zeven dagen, 
welke sedert dien dag verloopen zijn - ge
deelten van dien termijn voor een geheelen 
gerekend - 1,25 per 1000 van de hoofdsom 
worden bijbetaald. In bijzondere gevallen 
kan Onze Minister van Financiën van deze 
verplichting tot bijbetaling ontheffing ver
leenen. · 

Schulllbekentenlssen. 
25. r. Behoudens het bepaalde in arti

kel 26, ontvangt hij, die stort, voor elke stor
ting een schuldbekentenis of schuldbekente
nissen aan toonder, dan wel voorloopig een 
of meer recepissen, van de leening ingevolge 
deze afdeeling uitgegeven, tot zoodanig be
drag als door hem is gestort. 
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2. Het tweede en derde lid van artikel 8 
zijn hierbij van toepassing. 

Storting door Inlevering "bewijzen van 
storting" vrijwillige leenlng. 

26. 1. Aan de verplichting tot storting, 
bedoeld in de artikelen 16, 18 en 19, kan 
worden voldaan door de inlevering van "be
wijzen van storting", als zijn bedoeld in ar
tikel 8, tot zoodanig bedrag als in hoofdsom 
moet worden gestort. 

2. Wanneer een ingeleverd bewijs van 
storting als in het vorige lid bedoeld, een 
hooger bedrag aanwijst dan op de gedwon
gen leening behoeft te worden gestort, dan 
worden ten beloope van het verschil bewij
zen van storting teruggegeven, dan wel dat 
bewijs afgestempeld of afgeschreven voor 
het bedrag waarvoor het tot storting op de 
gedwongen leening heeft gestrekt en aan den
gene, die het inleverde, teruggegeven. Het 
bewijs van storting kan voor het resteerende 
bedrag worden ingeleverd tot voldoening aan 
de verplichting tot andere stortingen. 

Dwangmiddelen. 
27. Bij gebreke van tijdige storting 

wordt het geheele volgens de tweede afdee
ling dezer wet verschuldigde bedrag ingevor
derd als ware het tot het volle bedrag ver
schenen vermogensbelasting. 

DERDE AFDEELING. 

Bepalingen van verschiJ/enden aard. 

Rekening van teenln gen, enz. 
28. Van de tegeldemaking der bij deze 

wet bedoelde Staatsschuld worden rekenin
gen afgelegd, welke, na door de Algemeene 
Rekenkamer te zijn nagezien en accoord be
vonden, aan de Staten-Generaal worden me
degedeeld. 

Vrijstelling van ze1relreeht. 
29. Geenerlei zegelrecht is verschuldigd 

van de bewijzen van inschrijving en de nota's 
van toewijzing op de, in de eerste afdeeling 
dezer wet bedoelde leening, van alle krach
tens deze wet af te geven quitantiën en van 
alle stukken, uitsluitend betrekking hebben
de op de beleening bij dè Nederlandsche 
Bank van de schuldbekentenissen en recepis
sen krachtens deze wet af te geven. 

Stortlng·s bewijzen. 
30. De stortingsbewijzen, uitgegeven 

krachtens artikel 8 dezer wet, zijn waarde
loos indien de tweede afdeeling niet in toe
passing komt. In dit geval wordt daarvan 
door Onzen Minister van Financiën mede
deeling gedaan in de Staatscourant. 

In werkingtre11Jng. 
31. Deze wet treedt in werking met in

gang van den dag, volgende op dien harer af
kondiging. 

32. Deze wet kan worden aangehaald als 
"Leeningwet 1940", met bijvoeging van het 
nummer van het Staatsblad, waarin zij is op
genomen. 

---- -----------i 
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Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Fe

bruari 1940. 

s. 402 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 16 Februari 1940.) 

16 Maart 1940. WET, houdende voorloo
pige voorziening ten aanzien van de 
waardebepaling van den voorraad gou
den munt en gouden muntmateriaal van 
De N ederlandsche Bank en regeling van 
de gevolgen dier voorziening. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 246. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1175- n90, 1229 

-1241. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 246. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 439-449. 

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

dat het wenschelijk is, eene voorloopigevoor
ziening te treffen ten aanzien van de waar
debepaling van den voorraad gouden munt 
en gouden muntmateriaal van De Neder
landsche Bank alsmede de gevolgen te rege
len, welke uit die voorriening voortvloeien; 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. De Nederlandsche Bank zal den 

haar toebehoorenden voorraad gouden munt 
en gouden muntmaterïaal waardeeren op een 
bedrag van twee duizend en negen gulden 
(f 2009) per Kilogram fijn. 

2. Het voordeelig verschil , hetwelk de 
waardeering overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 1 oplevert, wordt als volgt geboekt: 

a. een bedrag van f 7,629,955.16 in het 
credit van de rekening in de boeken der Ne
derlandsche Bank "Staat der Nederlanden 
(Wet van~, Mei 1932, Staatsblad N °. 221)", 
welke rekening daarmede is afgesloten; 

b. een bedrag van f 3,302,fi54.57 ten bate 
van het reservefonds der Bank ; 

c. een bedrag van f 3,000,000 ten bate 
van de bijzondere reserves der Bank; 

d. een bedrag van f 132,506,208.49 in het 
credit van de rekening van 's Rijks schatkist 
bij de Nederlandsche Bank voor eene nader 
bij de wet te bepalen bestemming; 

e. het bedrag, dat, na de hierboven onder 
a, b, c en d omschreven boekingen, over
blijft, ten bate van het fonds, ingesteld bij 
de Wet van 30 September 1936 (Staatsblad 
N o. 403) . 

3 . D eze wet treedt in werking met in
gang van 31 M aart 1940. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravey1hage , den 16den 

Maart 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 21 Maart 1940.) 
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s. 442 

28 Februari z940. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 26 Maart 
1872 (Staatsblad n ° . 19), houdende be
palingen tot vereenvoudiging van de 
formaliteiten, in acht te nemen bij den 
in-, uit- en doorvoer van goederen. 

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

Staat, Minister van Financiën van 7 Maart 
1940, n ° . 154, afd. Invoerrechten ; 

Gezien artikel 1 der wet van 4 April 1870 
(Staatsblad n ° . 61), alsmede artikel 1 der 
wet van 28 December 1879 (Staatsblad n ° . 
250) en de wet van 7 December1896 (Staats
blad n °. 212); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Februari 1940, n °. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Februari 1940, n ° . 
170, afd. Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 
In artikel 71 van Ons besluit van 26 Maart 

1872 (Staatsblad n ° . 19), laatstelijk gewij
zigd bij Ons besluit van 28 October 1931 
(Staatsblad n ° . 424), worden de woorden 
,,tien gulden" vervangen door: dertig gulden. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1940. 

. 56~ 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

(Uitgeg . IS Maart z940.) 

29 Februari z940. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
17 D ecember 1932 (Staatsblad n ° . 621), 
tot uitvoering van artikel 22, van arti
kel 23, 8ste en 9de lid , en van artikel 43 
der Schepenwet, gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 4 Maart 1935 (Staats
blad n ° . 105). 

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

Waterstaat van 7 Februari x940, n ° . 578, af
deeling Vervoerwezen; 

Gelet op de artikelen 43 en 74 van de 
Schepenwet; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
20 Februari 1940, n°. 43; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Februari 1940, La. 
C., afdeeling Vervperwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van den 17den December 1932 

(Staatsblad n ° . 621), tot uitvoering van ar
tikel 22, van artikel 23, 8ste en 9de lid, en 
van artikel 43 der Schepenwet, gewijzigd bij 
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Ons besluit van den 4den Maart 1935 
(Staatsblad n°. 105), te wijzigen als volgt : 

Art. 1. In artikel 4a wordt in plaats van 
.,artikel 47" gelezen "artikel 36". 

Art. II. D it besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1940. 

s. 567 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

] . W . ALBARIJA 

(Uitgeg. I2 Maart z940.) 

I Maart z940. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Schepenbesluit, vastge
steld bij Koninklijk besluit van den 
26sten November 1932 (Staatsblad N °. 
563), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van den 27sten December 1939 
(Staatsblad N °. 570). 

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

Waterstaat van 24 F ebruari 1940, La. I, 
Afdeeling Vervoerwezen; 

G elet op de artikelen 3, 4, 4bis, 5, 9, 17 
en 66 van de Schepenwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 7 Februari 1940, N ° . 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 29 Februari 
1940, La. C., Afdeeling Vervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Schepenbesluit worden de 

volgende wijzigingen aangebracht : 
a. In artikel 36 wordt een nieuw lid 3 

ingevoegd, luidende : 
.,3. Aan boord van schepen , geen passa

giersschepen zijnde, waar de lengte van de 
astunnel, gerekend van het achterpiekschot 
tot de tunneldeur, meer dan 2 5 m bedraagt, 
en van passagiersschepen, moet de tunnel 
een geschikte uitgang (vluchtkoker) hebben, 
waardoor de bemanning zonder waterdichte 
deuren te passeeren, deze kan verlaten.". 

Lid 3 wordt lid 4. 
In de m~rge wor~t na "Toegangen" ge

voegd: ., , UI tgangen . 
b . In artikel 69bis wordt het woord "ge

durende" vervangen door : ,,in de gebieden, 
welke en gedurende". D e punt aan het slot 
wordt vervangen door: ., , zoomede redding
en veiligheidsmiddelen aangegeven in Bij
lage XVIII." . 

c. In artikel xo8bis wordt het woord "ge
durende" vervangen door: .,in de gebieden, 
in welke en gedurende". Aan het slot wordt 
"Bijlage XVII" vervangen door "de Bijlagen 
XVII en XVIII". 

In de marge worden de woorden "Bescher
ming tegen luchtaanvallen", vervangen door: 
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,,Bijzondere maatregelen in dreigende oor
logsomstandigheden.". 

d. In artikel no, lid 1, wordt het woord 
"vloeistof" vervangen door: ,,brandbare 
vloeistof" en wordt na "kwikdruk", inge
lascht : ,, , met uitzondering van die, welke in 
elke verhouding met water mengbaar zijn". 

e. In artikel 126 wordt "lid g" vervangen 
door: ,,lid 12". 

Art. II. Aan het Schepenbesluit wordt 
een nieuwe Bijlage XVIII toegevoegd, lui 
dende: 

,,Bij lage XVIII. 

Bijzondere maatreg·elen In dreigende oor
logsomstandlg·he1len. 

Gevaarlijk gebied. 
Art. 1. De navolgende voorschriften zijn 

van toepassing in het krachtens de artikelen 
69bis en 10Bbis van het Schepenbesluit door 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie vast
gestelde gebied en gedurende de door hem 
vastgestelden tijd, met dien verstande, dat 
met betrekking tot de voorschriften van de 
artikelen 2, 10, lid 1, 11, lid 5, en 14 het ge
bied uitgebreider kan worden genomen, dan 
voor de voorschriften van de andere arti
kelen. 

Algemeene veiligheids
middelen. 

Art. 2 . Aan boord van elk schip moeten 
de middelen aanwezig zijn, noodig om de 
lcenteekenen te voeren, die in verband met 
de grootte en aard van het schip door het 
H oofd van de Scheepvaartinspectie worden 
voorgeschreven. 

Afsluiten tonnage-openingen. 
Art. 3. Aan boord van schepen m et ton

nage-openingen, in schotten van de shelter
dekruimte, moeten de middelen aanwezig 
zijn om deze openingen zoo goed mogelijk 
af te sluiten, bestaande uit stalen platen, die 
uitsluitend zijn bevestigd door middel van · 
haakbouten, op onderlingen afstand van niet 
minder dan 305 mm van hart tot hart, en 
waarbij de bouten slechts door de losneem
bare plaat en niet door de schotbeplating 
gaan. 

L ensleiding. 
Art. 4. Aan boord van vrachtschepen met 

meer dan één ruim vóór de machinekamer 
gelegen, moeten terugslagkleppen in de lens
leiding naar die ruimen aanwezig zijn. 

Aanvulling reddingmiddelen. 
Art. 5. 1. Aan boord van schepen, waar

voor twee of meer reddingbooten zijn voor
geschreven, moet, voorzoover deze schepen 
niet vallen onder artikel -58 van het Sche
penbesluit, tenminste één boot voorzien zijn 
van een ruw-oliemotor van voldoend vermo
gen als voortstuwingswerktuig en van een in
richting om te sleepen. Dit voorschrift is niet 
van toepassing op schepen, welker reizen be
perkt blijven tot de Oostzee, de Noordzee 
en het Kanaal begrensd door de lijnen P eter
head-Ekersund en Lands End-kaap St. Ma
thieu. 
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2. Aan boord van elk schip, geen passa
giersschip zijnde, moeten, boven het voor
geschrevene in artikel 56 van het Schepen
besluit, reddingvlotten of sloepen aanwezig 
zijn naar den volgenden maatstaf: 

voor de eerste 10 opvarenden voor 100 % 
voor de volgende 20 opvarenden voor 60 % 
voor de volgende 20 opvarenden voor 40 % 
en voor de overigen voor 25 % van het aan
tal. 

D eze vlotten of sloepen moeten v r ij kun
nen opdrijven. Bovendien moeten drijvende 
toestellen voor ten minste 25 % van het 
aantal opvarenden aan boord zijn. 

3. Aan boord van passagiersschepen moe
ten, boven het voorgeschrevene in de arti
kelen 56 en 57 van het Schepenbesluit, red
dingvlotten of sloepen voor t enminste 10 % 
en drijvende toestellen voor t enminste 25 % 
van het aantal opvarenden aanwezig zijn. 

D eze vlotten of sloepen moeten vrij kun
nen opdrijven. 

4. Aan boord van elk schip moeten, bo
ven het aantal reddinggordels , aangegeven 
in artikel 54 van het S chepenbesluit, een 
aantal reddinggordels aanwezig zijn, over
eenkomende met 25 % van het aantal opva
renden aan boord van passagiersschepen en 
50 % van het aantal opvarenden aan boord 
van schepen, geen passagiersschepen zijnde. 
Deze redqinggordels moeten op doelmatige 
plaatsen over het ·schip verdeeld worden ge
borgen. 

Hulpmiddelen voor sjorren; 
noodverlichting. 

Art. 6. 1. Aan boord van elk schip, 
waarop met naar buit en gedraaide booten kan 
worden gevaren, moet en de noodige midde
len aanwezig zijn, opdat deze booten in dien 
toestand afdoende kunnen worden gesjord. 

2. Aan boord van elk schip moet bij de 
booten op het sloependek een voldoende 
noodverlichting aanwezig zijn, welke gevoed 
wordt door een afzonderlijke, in de nabij
heid geplaatste krachtbron. 

De krachtbron voor deze noodverlichting 
en voor de radio- telegraaf-• of telefoonin
richting, als bedoeld in artikel g, mag dezelf
de zijn. 

Uitrusting van reddingbooten, 
van reddingvlotte n, bedoeld 
in artikel 5. 

Art. 7. 1. Behalve de uitrusting, voorge
schreven in artikel 13 van Bijlage VIII van 
het Schepenbesluit, moet in elke redding
boot aanwezig zijn: 

1 electrische toorts, . 
3 "roode lichten" (niet voor passagiers

schepen), 
doos stormlucifers , 

1 flesch met opwekkende drank, 
1 zeildoeksche buiskap, 
1 verbandtrommel, inhoudende: 

jodiumtinctuur 5 % of 
m ercurochroom in 10 g fleschje met 
penseel, . 
driekante doek I st., 
jodoformgaas 4 X 1/16 m2, 
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hydrophilegaas 8 X 1/r6 m2, 
hydrophilezwachtels 6 cm 5 st., 
hydrophilezwachtels 10 cm 5 st., 
snelverband (klein) 1 st., 
snelverband (middel) 2 st., 
brandzwachtel 1 m , 
verbandwatten 50 g, 
pleister 2 cm 1 m, 
pleister snelverband 4 cm 1 st, 
pleister snelverband 6 cm 1 st., 
veiligheidsspelden 6 st., 
schaar 1 st., 

2 spalkplanken van voldoende lengte, 
benevens, voor elk der personen, waarvoor 

de reddingboot bestemd is : 
½ kg gecondenseerde melk, 
½ kg vleesch in blik (cornedbeef), 
50 g chocolade, alsmede 
eenige verwarmende kleeding of bedek

king (deze laatste mogen ook in onmiddel
lijke nabijheid van de boot worden gebor
gen). 

De uitrusting van elke boot van de 3de 
klasse, op schepen, welker reizen niet be
perkt blijven tot de vaart langs de oostkust 
van de Noordzee van Calais tot het Agger
kanaal, zoomede in de Oostzee tot de lijn 
Gothenburg- Frederikshaven, moet worden 
aangevuld m et één of meer masten met vol
ledig zeiltuig en een bruikbaar kompas met 
nachtbuis en verlichting. 

2. De reddingvlotten, bedoeld in artikel 
5, moeten zijn uitgerust met de volgende ar
tikelen: 

4 pagaaien, 
1 vanglijn, 
1 e lectrische toorts, 
6 " roode lichten", 
1 doos stormlucifers, benevens, voor elk 

der personen, waarvoor het vlot be
stemd is : 

½ kg hard brood, 
½ kg gecondenseerde melk, 
½ kg vleesch in blik (cornedbeef) , 
50 g chocolade, 

1 liter zoet water. 

Zaklantaarn voor officieren. 
Mes voor dekpersoneel. 

Art. 8. Aan boord van elk schip moet 
voor eiken officier een goed werkende elec
trische zaklantaarn en voor elk lid van het 
dekpersoneel een deugdelijk mes aanwezig 
zijn. 
Radioinstallatie. 

Art. 9. Aan boord van schepen van meer 
dan 500, doch niet meer dan 1600 register 
ton bruto inhoud, geen passagiersschip zijn
de, moet een radiotelegraafinrichting aan
wezig zijn, die voldoet aan de in artikel 78 
van het Schepenbesluit gestelde eis.chen, dan 
wel een radiotelefooninrichting, die is goed
gekeurd door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie. 

Plichten van den kapitein 
in dreigende oorlogsom
standigheden met betrek
king tot het schip. 

Art. 10. 1. De kapitein is verplicht zorg 

L. & S . 1940. 
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te dragen , dat de door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie voorgeschreven ken
teekenen steeds zoo doeltreffend mogelijk 
worden gevoerd. 

2. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dal: de waterdichte deuren en de brand
deuren zooveel mogelijk gesloten blijven en 
dat bij elke waterdichte deur, welke geopend 
wordt, een wacht wordt geplaatst, die de 
deur sluit, nadat hij, die d e ruimte achter de 
deur is binnen gegaan, weer is teruggekeerd. 

3. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat de patrijspoorten gesloten zijn, over
eenkomstig daartoe door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie te geven voorschriften. 

4. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat de tonnage-openingen in schotten 
van de shelterdekruimte afgesloten zijn op 
de wijze als in artikel 3 is aangegeven. 

5. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat de d euren van hutten en gangen, 
met uitzondering van branddeuren, open en 
op de haak worden gezet. 

Plichten van den kapitein 
in dreigende oorlogsom-
standigheden met betrek-
king tot de uitrusting. 

Art. 11. 1. De kapitein is verplicht zorg 
te dragen, dat de officieren steeds de tot de 
uitrusting behoorende electrische zaklan
taarn bij zich dragen. 

2. De kapitein is verplicht zorg te dragen, 
dat de leden van het dekpersoneel steeds het 
tot de uitrusting behoorende m es bij zich 
dragen. 

3. Indien meer reddingbooten onder da
vits aan boord aanwezig zijn dan volgens de 
voorschriften voor het aantal opvarenden 
noodig zijn, mag de kapitein deze redding
middelen niet van boord verwijderen, indien 
het schip bestemd is in het gebied, bedoeld 
in artikel r , te. komen . 

4. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, d a t de booten voor onmiddellijk gebruik 
gereed zijn en zonder meer buitenboord ge
bracht en gestreken kunnen worden. 

5. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat de booten steeds, voor welk doel 
ook, m et hare volledige uitrusting worden 
gebruikt. 

Plichten van den kapitein 
in verband met de passa
giers en bemanning. 

Art. 12. 1. De kapitein is verplicht zorg 
te dragen, dat de passagiers en de beman
ning steeds de voor hen bestemde redding
gordels bij de hand hebben. 

2. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat de extra reddinggordels op doelma
tige plaatsen worden geborgen. 

Plichten van den kapitein 
in verband met de vaart. 

Art. 13. 1. De kapitein is verplicht zorg 
te dragen, dat dag en nacht een uitkijk wordt 
geplaatst. 

2. De kapitein is v erplicht zorg te dra
gen, dat de machinist van de wacht zich niet 

4 j 
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uit de nabijheid van het aanzettoestel van 
het voortstuwingswerktuig verwijdert en dat 
hij in geval van een ontploffing onmiddellijk 
het voortstuwingswerktuig, zoomede op 
stoomschepen de onafhankelijke circulatie
pomp, tot stilstand brengt, ook zonder aan
wijzing van de commandobrug. 

Plichten van den kapitein 
in verband met handha-
ving neutraliteit. 

Art. 14. 1. De kapitein, die van een oor
logsschip of militair vliegtuig bevel krijgt te 
stoppen, moet daaraan onmiddellijk gevolg 
gev en en tevens de vaart uit het schip doen 
halen. 

2. H et is verboden, wanneer een militair 
vliegtuig of onderzeeboot in het zicht is, zon
der noodzaak koers en/of vaart te wijzigen . 
Z ig-zag varen is verboden. 

3. De kapitein is verplicht zorg te dra
gen, dat noch in Nederland, noch op zee bui
tenlandsche vlaggen worden geheschen, ter
wijl bij het aanloopen van buitenlandsche 
havens, dit slechts mag geschieden, indien 
het ter plaatse is voorgeschreven. 

4. De kapitein is verplicht, indien het 
schip door een oorlogsschip of militair vlieg
tuig wordt aangehouden, of indien een oor
logsschip of een militair vliegtuig wordt op
gemerkt, zorg te dragen , dat de radiotele
graaf- en/of radiotelefooninstallatie niet 
wordt gebruikt. 

Plichten van den kapitein 
in verband m etoefeningen. 

Art. 15. De kapitein van een passagiers
schip is verplicht vóór vertrek uit de laatste 
haven, voordat het in artikel 1 bedoelde ge
bied wordt binnengevaren, een sloepenrol te 
doen houden, waarbij de booten moeten wor
den uitgedraaid en zoo noodig tot het in
schepingsdek gevierd, en de passagiers en be
manning met aangetrokken· reddinggordels 
in de booten moeten plaats nemen.". 

Art. III. a. Aan den Inhoud van het 
Schepenbesluit wordt toegevoegd: ,,Bijlage 
XVIII: Bijzondere maatregelen in dreigende 
oorlogsomstandigheden.". 

b. In het Zaakregister van het Schepen
besluit ter plaatse wordt ingevoegd: 

Maatregelen, bijzondere, in dreigende oor-
logsomstandigheden ... . ........................ . .. . 

Mes voor dekpersoneel .... .... . ............. . . 
Plichten kapitein. bijzondere in dreigende 

oorlogsomstandigheden ...... . .. .. . ... . . ......... . 
Plich_tei:i kapitein in verband handhaving 

neutraltte1t . . . . .. . ... . ............................... . 
Radiotelefooninrichting ....................... . 
Reddingmiddelen, extra, in dreigende oor-

logsomstandigheden .. . . .. ..................... .. . . . 
Veiligheidsmiddelen, extra, in dreigende 

oorlogsomstandigheden . . .. .... .......... .. . . . . . . . 
Vluchtkokers .... . . .. . .. ............. . ....... . . . .. . 
Zaklantaarns, electrische . ... ... ..... ... ...... . 
Art. IV. Dit besluit t reedt in werking 

met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 1sten Maart 1940. 

s. 568 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA 
( Uitgeg. 1 Maart 1940.) 

4 Maart 1940. BESLUIT tot nadere wijzi-
ging van het Algemeen Reglement 
Dienst Locaalspoorwegen. · 

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

Waterstaat van 1 Februari 1940, La. D, Af
deeling Vervoerwezen; 

Gelet op artikel 4 der Locaalspoor- en 
Tramwegwet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
20 Februari 1940, n°. 4~); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Februari 1940, n °. 
571 , afdeeling Vervoerwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
H et Algemeen Reglement Dienst Locaal

spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 16 Maart 1g35 (Staatsbladn° .142), 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 22 September 1936 (Staatsblad n ° . 
579 B) te wijzigen als volgt: 

1. a. de bestaande bepaling van artikel 
1 wordt eerste lid en genummerd 1; 

b. de woorden: ,,in hoofdstuk Il", voor
komende in artikel 1, eerste lid, worden ge 
wijzigd in: ,,in de hoofdstukken Il en lil" ; 

c . aan artikel 1 wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende: 

,,2. De afwijkingen, opgenomen in hoofd
stuk III, gelden uitsluitend voor de locaal
spoorwegen, welke daartoe door den Minister 
van Waterstaat, op voorstel van bestuurders 
van den spoorwegdienst, zijn aangewezen.". 

ll. a . in artikel 15 wordt ingevoegd een 
nieuwe letter b, luidende: 

,,b. tusschen 31 en 33- 36 ingelascht: 
,,,,32""; 

b . het gestelde onder b en c wordt gelet
terd onder c en d. 

III . H et opschrift van hoofdstuk III 
wordt gewijzigd en gelezen: 

" Afwijklng·en van !Jet A. R. D., welke 
ultslnlt!'nil 1;-eld!'n voor de locaalspoor
wegen, welke daartoe door 1len l'lflnlster 
van Waterstaat, op , ·oors tel van h<'• 
stunrders van den s11oorwogdlen~t, zijn 

aang·ewezcn." 
IV. In H oofdstuk III worden opgenomen 

de artikelen 16 tlm 20 met den volgenden 
tekst: 

,,Artikel 16." 
,,Maatregelen ter voorkoming van het onge
wenscht met elkaar in aanraking komen van 
voertuigen. Afwijking van artikel 6 A.R.D." 

"Het derde lid van artikel 6 A.R.D . wordt 
gelezen: 
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,, ,,,,3. Tijdig vóór de komst van een 
trein moeten de te berijden sporen vrij en 
onbelemmerd zijn en de wissels in den juis-
ten stand liggen."" · 

,,Artikel 17." 

,,Seinen aan waterkranen. Verbinding tus
schen wissels en seinen. Afwijk ing van 

artikel 18 A .R.D." 

,,De punt aan het slot van artikel 18, vier
de lid A.R.D., wordt vervangen door een 
komma, en daarachter wordt opgenomen: 
,,,,dan wel door een veerinrichting in een be
paalden stand worden gehouden."" 

,,Artikel 18." 

"Verlichting en verwarming. Afwijking van 
artikel 32 A.R.D." 

"Aan artikel 32 A.R.D. wordt een slotzin 
toegevoegd, luidende:" 

,,,,De Inspecteur-Generaal kan van deze 
bepalingen ontheffing verleenen."" 

,,Artikel 19." 

"Afstand tusschen opeenvolgende treinen op 
den weg. Afwijking van artikel 74 A.R.D." 

,,Het eerste lid van artikel 74 A.R.D . 
wordt gelezen:" . 

,,,,x. Een trein mag een anderen trein 
niet volgen, voordat laatstgenoemde trein 
het volgende station, de volgende wissel
plaats of den volgenden blokpost heeft be
reikt, dit op het voorgaand station, de voor
gaande wisselplaats of den vorigen blokpost 
bekend is en aan het personeel van eerstge
noemden trein is medegedeeld of door seinen 
bekend gemaakt."" 

,,Artikel 20." 

" Hetgeen de beambten op eiken trein in acht 
moeten nemen. Afwijking van artikel 

80 A.R.D." 

"Het eerste lid van artikel 80 A .R.D. wordt 
gelezen:" 

,,,,r. De hoofdconducteur moet, voor zoo
ver zulks door den Minister is voorgeschre
ven, ged,1rende den loop van den t rein de 
treinrapporten invullen, als is aangegeven 
in artikel 110."" 

V. H et bestaande hoofdstuk III wordt 
Hoofdstuk IV en de bestaande artikelen 16 
en 1 7 worden genummerd 2 1 en 22. 

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

's-Gravenhage, den 4den M aart 1940. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. 19 Maart 1940.) 

1940 

s. 590 

3 Januari 1940. BESLUIT tot het bepalen 
van het tijdstip, waarop de artikelen V, 
VII, VIII en X tot en met XV der wet 
van 22 December 1939 (Staatsblad n°. 
529), alsmede het bij artikel V inge
voegde artikel 1 7a der Pensioenwet voor 
de Spoorwegambtenaren 1925 in wer
king treden. 

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

Waterstaat van 30 December 1939, La. L, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel XVI , tweede lid, der wet 
van 22 December 1939 (Staatsblad n ° . 529); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
i 

O
• den datum, waarop de artikelen V, 

VII, VIII en X tot en met XV der wet van 
22 December 1939 (Staatsblad n°. 529) in 
werking treden, te bepalen op 1 Januari 
1940; 

2 °. den datum, genoemd in artikel 1 7a 
der P ensioenwet voor de Spoorwegambtena
ren 1925 (Staatsblad n °. 294), zooals dit ar- · 
tikel is ingelascht bij artikel V der wet van 
22 December 1939 (Staatsblad n °. 529) 
mede te bepalen op 1 Januari 1940. 

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

's-Gravenhage, den 3den Januari 1940. 

s. 640 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA. 
(Uitgeg. 16 Januari 1940.) 

4 Januari 1940. BESLUIT tot wijziging 
van het Vestigingsbesluit Slagersbedrij
ven 1938. 

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

Economische Zaken van 22 December 1939, 
N °. 72861 M ., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat het wenschelijk is wijzi
ging te brengen in het Vestigingsbesluit Sla
gersbedrijven 1938; 

Gelet op d e artikelen 1, eerste lid, en 10, 

eerste lid, van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad te 
dezer zake is gehoord; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
28 D ecember 1939, N °. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1939, 
N ° . 75615 M ., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Vestigingsbesluit Slagers

bedrijven 1938 wordt in artikel 8 het jaartal 
,,1940" gewijzigd in : ,,1942". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin h et is 
geplaatst. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Januari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uitgeg. z2 Januari z940.) 

s. 641 

20 Januari z940. BESLUIT tot wijziging 
van het Bloembollensaneeringsplan 1939 
(Teelt). 

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

Economische Zaken van den 22 December 
1939, n °. 25535, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Gelet op de artikelen 9, 13, 13b en 14 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933, op het Crisis-Hef
fingsbesluit 1933 en op het Bloembollen
saneeringsplan 1939 (Teelt); 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel 2 7 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 6 December 1939, n °. 
1125); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 9 Januari 1940, n ° . 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van den 17 Januari 1940, 
n °. 866, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Bloembollensaneeringsplan r939 

(Teelt) te wijzigen in dier voege, dat: 
I. het leesteeken aan het einde van arti

kel 1, lid 3, wordt vervangen door een kom
ma en dat aan genoemd lid worden toege
voegd de woorden: 

,,met dien verstande echter, dat geen bij 
zondere voorwaarden zullen kunnen worden 
gesteld, welke inhouden een beperking der 
uit de toelating tot de betreffende groepen 
voortvloeiende bevoegdheden."; 

II. artikel 2, lid 2, onder 1°, sub d, wordt 
gelezen: 

,,dat hij, indien door Onzen Minister be
dragen worden bepaald per door Onzen Mi
nister vast te stellen oppervlakte-eenheden, 
deze bedragen vóór een door Onzen Minister 
vast te stellen tijdstip aan de Centrale heeft 
betaald, dan wel ter zake van de betaling 
met en ten genoegen van de Centrale een 
regeling heeft getroffen, dan wel, indien door 
Onzen Minister daartoe regelen worden vast
gesteld, in plaats van en ter voldoening aan 
de verplichting tot betaling der voornoemde 
bedragen de door Onzen Minister vast t e 
stellen hoeveelheden bloembolle1·, per door 
Onzen Minister vast t e stellen oppervlakte-· 
eenheden op de door of vanwege Onzen Mi
nister vast te stellen plaatsen en wijzen, vóór 
een door Onzen Minister vast te stellen tijd-
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stip, aan de Centrale heeft ingeleverd, met 
dien verstande, dat de voornoemde bedragen, 
opervlakte-eenheden, tijdstippen, in te le
veren hoeveelheden bloembollen en plaatsen 
en wijzen van inlevering v erschillend kunnen 
zijn en afzonderlijk kunnen wordén vastge
steld voor de verschillende soorten, kwali
teiten, variëteiten en maten van bloembol
len;"; 

III. artikel 5, lid 1, wordt gelezen: 
,,1. De vergunning moet inhouden de op

pervlakte gronds, waarop de in de vergun
ning genoemde aangeslotene bloembollen 
mag telen, welke opervlakte wordt berekend 
naar een door Onzen Minister vast te stellen 
percentage van de oppervlakte, waarop de 
aangeslotene krachtens de, op den 31sten 
Juli van het voorafgegaan teeltjaar te zijnen 
name gestaan hebbende, vergunning in dat 
teeltjaar bloembollen mocht telen, met dien 
verstande, dat dit percentage verschillend 
kan zijn voor de verschillende soorten of va
riëteiten van bloembollen." ; 

IV. aan artikel 5 wordt toegevoegd een 
vierde lid, luidende: 

,,De in de vergunning uitgedrukte gege
vens kunnen door of vanwege Onzen Minis
ter zoonoodig worden herzien, indien daar
toe, hetzij wegens plaatsgehad hebbende 
overschrijving van teeltvergunning, hetzij uit 
anderen hoofde , voldoende gronden worden 
aanwezig geacht.". 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in he t Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afsch,ift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2osten Januari 1940. 
WILHELMI NA. 

De Minister van E conomische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 2 Februari 1940.) 

s. 642 

23 Januari 1940. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisa
ti ebesluit x933 op huis brandturf (,,Cri
sis-Huisbrand turfbesl uit 1 940"). 

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

Economische Zaken van II Januari 1940, 
N °. 804, afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstijd; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933 en op het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 30 December 1939, n ° . 11?.9) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
16 Januari 1940, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Januari 1940, n °. 
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1418, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden en Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd; 

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

nologie van artikel I van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

,,huisbrandturf": met behulp van machi
nes in de provinciën Drenthe en Overijssel 
geproduceerde turf, te weten bagger- en 
persturf ; 

"produceeren": het graven, droogmaken 
en scheepsladen, met a lle b ewerkingen, 
welke daarbij noodzakelijk zijn; 

,,crisis-organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie. 

2. 1. Het produceeren van huisbrand
turf is, met inachtneming van het bepaalde 
in de navolgende artikelen, slechts toege
staan aan hen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie en in 
het bezit zijn van een schriftelijke toewij 
zing, als bedoeld in artikel 4 , lid 1. 

2 . Als georganiseerden bij de crisis-orga
nisatie kunnen slechts worden toegelaten de
genen, die een veenderij in eigendom of in 
gebruik hebben. 

3. H et produceeren van elk der beide 
soorten huisbrandturf is slechts toegestaan 
tot een hoev eelheid, waarvan he t totaal voor 
de georganisee rden , bedoeld in artikel 4, lid 
1, onder a en b , en dat voor de georganiseer
den, bedoeld in artikel 4, lid 1, onder c, door 
Onzen Minister afzonderlijk worden vastge
steld. 

4 . 1. De in het vorige artikel bedoelde 
hoeveelheden worden door de crisis-organi
satie, bij schriftelijke toewijzing, waarvan 
het m odel àoor Onzen Minister wordt vast
gesteld, verdeeld over de in artikel 2 be
doelde georganiseerden, waarbij aan ieder 
hunner op hun schriftelijke aanvraag een 
hoeveelheid van een of ieder der beide soor
ten huisbrandturf wordt toegewezen, met 
dien verstande, dat deze hoeveelheid: 

a. t en aanzien van hen, die in de jaren 
1934 en 1936 zelfstandig huisbrandturf heb
ben geproduceerd, overeenkomt met een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage 
van de gemiddelde hoeveelheid, welke in die 
jaren door hen is geproduceerd; 

b. t en aanzien van hen, die ten genoegen 
der crisis-organisatie aantoonen, dat zij de 
beschikking hebben gekregen over het pro
ductierecht van een ander , die gedurende de 
onder a genoemde jaren zelfstandig huis
brandturf heeft geproduceerd, e n die voor
nemens zijn in de plaats van dien ander het 
productierecht uit te oefenen, overeenkomt 
met hetzelfde percentage, als genoemd onder 
a berekend over de gemiddelde productie 
i:, de jaren 1934 en 1936 van dengene, in 
wiens plaats zij het productierecht zullen 
uitoefenen; 

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

2. Indien een georganiseerde in 1939 van 
zijn toewijzing in het geheel niet of slechts 
gedeeltelij k gebruik heeft gemaakt, v ervalt 
zijn recht om in 1940 op een toewijzing aan
spraak te mogen maken geheel of voor een 
ev enredig gedeelte. 

3. De aanvrage, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, moet vóór een door Onzen 
Ministe r vast te stellen datum bij de crisis
organisatie worden ingediend. 

4. Toewijzing geschiedt voor een bepaal
de bij de toew ijzing aan te du iden veen
plaats. 

5. Overdracht van toewijzingen is slechts 
toegestaan in gevallen van dringende nood
zaak ter beoordeeling van de crisis-organi
satie. 

5. Dit besluit k an worden aangehaald 
onder den titel " Crisis-Huisbrandturfbesluit 
1940". 

6. 1. Dit b esluit treedt in werking m et 
ingang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging en is geldig tot I Februari 1941. 

2. Dit besluit kan door Ons geheel of ge
d eeltelijk worden ingetrokken. 

3 . Van h et b epaalde in de artikelen 2, 3 
en 4 van dit b esluit kan door Ons , al dan 
nie t onder daarbij te stellen voorwaarden, 
geheel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend. 

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

'-Gravenhage, den 23sten Januari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uitgeg. 30 Janua~i 1940.) 

s. 643 

23 Januari 1940 . BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der L andbouw
Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisa
tieb esluit 1933 op fabrieksturf ( .,Crisis
F abrieksturfbesluit 1940"). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de v oordracht van·Onzen Ministe r van 

Economische Zaken van II Januari 1940, n °. 
803, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen 
heden en Voedselvoorziening in Oorlogstijd; 

Gelet op de artikelen 9 en 13 der Land
bouw- Cris is"vet 1.9;\3 en op het Crisis-Orga
n isa tiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 
in a rtikel 2 7 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 30 D ecember 1939, n ° . 11,30); 

Gehoord den Raad van State ( advies van 
16 Januari 1940, n ° . 38); 

Gezien h et nader rapport van Onzen voor
noemden Minister v an 20 Januari 1940, n °_ 
1417, Afd. Landbouw-Crisis-Aangelegenhe
den en Voedselvoorziening in Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
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Art. 1. Dit besluit neemt over de termi
nologie van artikel 1 van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

,,fabriekstud": de handgestoken turf, zoo
als deze in fabrieken voor brandstof wordt 
aangewend, welke in de provinciën Gronin
gen, Drenthe en Overijssel wordt geprodu.: 
ceerd; 

"dagwerk": een hoeveelheid van 45 m 3 
goed gestuwde luchtdroge turf; 

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

.,crisis-organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie. 

2 . I. Het produceeren van fabrieksturf 
is verboden. 

2. Het in het vorige lid gestelde verbod 
geldt niet, indien aan de navolgende voor
waarden is voldaan: 

a . dat het produceeren geschiedt gedu
rende het tijdvak van 1 Maart 1940 tot 15 
Juni 1940; 

b . dat het produceeren geschiedt door 
hen, die als georganiseerden zijn aangesloten 
bij de crisis-organisatie en in het bezit zijn 
van een schriftelijke toewijzing, als bedoeld 
in artikel 4, lid 1. 

3. Als georganiseerden bij de crisis-orga
nisatie kunnen slechts worden toegelaten de
genen, die een v eenderij in eigendom of in 
gebruik hebben. 

3. Het produceeren van fabrieksturf is 
slechts toegestaan tot een hoeveelheid dag
werken, waarvan het totaal voor alle geor
ganiseerden gezamenlijk door Onzen Minis
ter wordt vastgesteld. 

4 . 1. D e in het vorige artikel bedoelde 
hoeveelheid dagwerken wordt door de crisis
organisatie bij schriftelijke toewijzing, waar
van het model door Onzen Minister wordt 
vastgesteld; verdeeld over de in artikel 2 
bedoelde georganiseerden, waarbij aan ieder 
hunner op hun schriftelijke aanvrage een 
hoeveelheid dagwerken wordt toegekend, 
met dien verstande, dat deze hoeveelheid : 

a. ten aanzien van hen, die in de jaren 
1937 en 1938 zelfstandig fabrieksturf hebben 

, geproduceerd overeenkomt met een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage 
van de gemiddelde hoeveelheid, welke in die 
jaren door hen is geproduceerd; 

b. ten aanzien vän hen~ die ten genoegen 
der crisis-organisatie aantoonen, dat zij de 
beschikkin g hebben gekregen over het pro
ductierecht van een ander, die gedurende de 
onder a genoemde jaren zelfstandig fabrieks
turf heeft geproduceerd, en die voornemens 
zijn in de plaats van dien ander het produc
tierecht uit te oefenen, overeenkomt met 
hetzelfde percentage, als genoemd onder a, 
berekend over de gemiddelde productie in 
de jaren 1937 en 1938 van dengene, in wiens 
plaats zij het productierecht zullen uitoefe-

n_e~_; ten aanzien van door Onzen Minister 
aan te wijzen personen, die niet voldoen aan 
de vereischten, gesteld onder a en b, voor 
ieder hunner door de crisis-organisatie wordt 
vastgesteld in evenredigheid met de grootte 
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van hun bedrijf onder goedkeuring van On
zen Minister. 

2. Indien een georganiseerde in 1939 van 
zijn toewij?ing in het geheel nret of slechts 
gedeeltelijk gebruik heeft gemaakt, vervalt 
zijn recht om in 1940 op een toewijzing aan
spraak te mogen maken geheel of voor een 
evenredig gedeelte. 

3, Indien na de toewijzing overeenkom
stig het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel de totale hoeveelheid fabrieksturf, 
a ls bedoeld in artikel 3, niet ten volle is ver
deeld, zal de overblijvende hoeveelheid wor
den verdeeld onder de georganiseerden, ge
noemd onder a en b van het eerste lid van 
dit artikel, mits zij bij de aanvrage, bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel, hebben ver
zocht voor een zoodanige extra-toewijzin g 
in aanmerking te mo_gen komen. 

4. D e aanvrage, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, moet vóór een door Onzen 
Minister vast te stellen datum bij de crisis
organ isatie worden ingediend . 

5. 1. D e georganiseerden mogen slechts 
personeel in dienst hebben of houden , t en 
einde hun bij het produceeren van fabrieks
turf behulpzaam te zijn, tegen betaling van 
een door Onzen Minister goed te keuren 
loon. 

2. De georganiseerden zijn verplicht, in
dien de arbeidsvoorwaarden van hun perso
neel niet bij collectieve arbeidsovereenkomst 
zijn geregeld, met dat personeel een schrif
telijke arbeidsovereenkomst aan te gaan. Een 
door den werkgever en werknemer geteekend 
afschrift van een zoodanige arbeidsovereen
komst moet aan de crisis-organisatie worden 
overgelegd, voordat met het produceeren van 
fabriekstud als bedoeld in artikel 2 wordt 
begonnen. 

· 3. Het bepaalde in de vorige leden van 
dit artikel is niet van toepassing op gezins
leden van georganiseerden, die in hun be
drijf werkzaam zijn. 

6. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: .,Crisis-Fabrieksturfbesluit 
1940". 

7. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging en is geldig tot 1 Februari 
1941. 

2. Dit besluit kan door Ons te allen tijde 
geheel o f gedeeltelijk worde n ingetrokken. 

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

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

's-Gravenhage, den 23sten .Januari 1940. 
WILHF,:LMIN A. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 30 Januari 1940.) 
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s. 644 

24 januari 1940. BESLUIT tot w13z1gmg 
van het Crisis-Ansjovisbesluit I936. 

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

Economische Zaken van 20 Januari I940 N°. 
I343, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden en Voedselvoorzièning in Oorlogs
tijd; 

Gelet op het Crisis-Ansjovisbesluit 1936; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet I933 
(advies van I9 Januari I940, N °. n40): 

Gehoord den Raad van State ( advies van 
23 Januari I940, N°. 3I); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Januari 1940, N°. 
I 344, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden en Voedselvoorziening in Oorlogs
t ijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

A . In het bepaalde in het eerste lid van 
artikel 7 van het Crisis-Ansjovisbesluit I936 
wordt in plaats van "1940" gelezen: ,,I94I". 

B . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Januari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 30 januari 1940,) 

s. 645 

r Februari 1940. BESLUIT, strekkende tot 
het instellen va.n eene heffing op het 
verwerken van vetten, oliën of vetzuren 
tot zeep (Crisis-Zeepbesluit 1940). 

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

Economische Zaken van .23 Januari I940, N °. 
102 Kabinet, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Gelet op de artikelen 9 en I4 der Land
bouw-Crisiswet I933, alsmede op de wet van 
30 September Ig38 (Staatsblad 639 C); 

Gelet op hei: Crisis'-Organisatiebesluit 
I9.13 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
30 Januari I940, N °. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3I Januari I940, N°. 
I2 7 Kabinet, afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termi

nologie van het Crisis-Organisatiebesluit 
.1g33 en verstaat voorts o~der: 
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1 ° . ,,Fonds": het Landbouw-Crisisfonds 
bedoeld in artikel 2 van de wet; ' 

2 °. ,,Centrale": de afdeeling Margarine, 
Vetten en Oliën der Stichting Nederlandsche 
Zuivelcentrale te 's-Gravenhage; 

3 ° . ,,bewerken": bewerken en doen be
werken; 

4 °. ,,verwerken": verwerken en doen ver
werken. 

2 . I. Het bewerken of verwerken van 
oliën, vetten of vetzuren tot nader door Ons 
te bepalen soorten zeep of tot andere nader 
door Ons te bepalen waschmiddelen is ver-
boden. · 

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

a. ten aanzien van hen, die als georgani
seerden zijn aangesloten bij de Centrale en 
zijn toegelaten tot de groep "zeepbereiders" 
en, die 

b . betaald hebben aan de Centrale ten 
behoeve van het Fonds een door Onzen Mi
nister te bepalen bedrag per kilogram olie, 
vet of vetzuren bewerkt of verwerkt tot de 
in het vorig lid bedoelde artikelen, welk be
èlrag verschillend kan zijn voor olie, vet of 
vetzuren. 

3 . L Van het bepaalde in artikel 2 van 
dit besluit kan door Ons al dan niet onder 
daarbij te stellen voorwaarden geheel of ge
deeltelijk ontheffing worden verleend. 
· 2. Dit besluit kan door Ons geheel of ge
deeltelijk worden ingetrokken. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: ,,Crisis-Zeepbesluit I940". 

5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag zijner afkondiging en ein
digt met ingan g van I Januari 194L 

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

's-Gravenhage, den ISten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 5 Februari 1940.) 

s. 647 

29 Februari 1940. BESLUIT tot toepassing 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf I937 
ten aanzien van den brandstoffenhandel 
( ,,Vestigingsbesluit Brandstoffenhandel 
1940"). 

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

Economische Zaken van 2 Februari 1940, 
N °. 6929 M ., Directie van Handel en Nij
.verheid; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in het eerste lid van artikel I en in 
artikel 4 der Vestigingswet KleinbedrijfI937, 
door de rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging van ondernemers : Bond van Neder
landsche Handelaren in Brandstoffen, te 
Amsterdam, aangesloten bij de Vereeniging 
"Contact-Centrale van de Nederlandsche 
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Middenstandsbonden", te 's-Gravenhage, on
dersteund door den Nederlandschen Katho
lieken Bond van Handelaren in Brandstof
fen, te 's-Gravenhage, het verzoek is inge
diend tot toepassing van deze wet ten aan
zien van den brandstoffenhandel; 

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

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid, en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad te 
dezer zake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Februari 1940, N ° . 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Februari 1940, N°. 
10529 M ., Directie van Handel en Nijver
heid; 

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

het ten verkoop aan het publiek in voorraad 
hebben of het aan het publiek verkoopen 
van vaste brandstoffen ; 

wet: de Vestigin gswet Kleinbedrijf 1937 ;' 
Onze Minister : den Minister van Econo

mische Zaken. 
2. Onder uitoefening van den brandstof

fenhandel wordt voor de toepassing van dit 
besluit niet verstaan het aan het publiek ver
koopen van vaste brandstoffen, voorzoover 
zulks geschiedt door agenten of houders van 
bestelkantoren, handelende in opdracht en 
voor rekening van ondernemers, die den 
brandstoffenhandel uitoefenen. 

3. Onder uitoefening van den brandstof
fenhandel wordt voor de t oepassing van dit 
besluit mede niet verstaan het bij uitsluiting 
t en verkoop aan het publiek in voorraad 
hebben of het aan het publiek verkoopen 
van een of meer der navolgende waren: turf, 
hout, houtskool en vuurmakers. 

2. r. Het is verboden een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van den brandstoffenhandel, voorzoover die 
uitoefening betreft, te vestigen zonder daar
toe van de Kamer van Koophandel en Fa
brieken verkregen vergunning. 

2 . Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inr ichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van den 
brandstoffenhandel, zoomede ten aanzien 
van de voortzetting van het in een inrich
ting, als in h et vorig lid bedoeld, uitgeoefen
de bedrijf, ingeval van wijziging in de perso
nen van ondernemers of beheerders. 

3 . De minimum-eischen van crediet
waardigheid, bedoeld in artikel 3 der wet, 
bestaan voor den brandstoffenhandel in: 

a. het beschikken over voldoende be
drijfskapitaal om : 

r. gedurende één jaar de inrichting te 
kunnen exploiteeren, zulks te beoordeelen in 
verband met plaatselijke toestanden en ver
houdingen; 

2. daarenboven van de totale kosten van 
het installeeren der inrichting ten minste de 
helft contant te kunnen betalen; 
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b . indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar na dagteekening van het 
in artikel 7, vierde lid, der wet genoemde 
bewijs zullen worden opgeëischt. 

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

a. boekhouden. 
vaardigheid in het voe ren van een eenvou

dige administratie volgens de methode van 
het uitgebreid enkel boekhouden; 

b . techniek van den handel. 
r. eenige k ennis omtrent de gebruiken 

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

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

3. eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

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

5. kennis van de op het gebied van het 
kleinbedrijf bestaande organisaties, instel
lingen en officieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 

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

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

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

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

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

4. eenige k ennis omtrent het eigen doms
recht en omtrent pand en hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvordering; 

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

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

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

e . Nederlandsche taal en handelscorres
pondentie. 

r. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. k ennis van de Nederlandsche taal, blij-
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kende uit het zonder grov e fouten opnemen 
van dictee; 

f. grondbeginsf: len van de moderne be
drijfsleer. 

1. eenige kennis omtrent d e algemeene 
begrippen; 

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

5 . I . Het voldoen aan de in het vorig 
a rtikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het middenstandsdiploma ,.Al
gemeene Handelskennis", afgegeven door of 
namens één der Nederlandsche Midden
standsbonden, m et n am e den K oninklijken 
N ederlandschen Middenstandsbond, den Ne
derlandschen Roomsch-Katholieken Mid
denstandsbond en den Christelijken Midden
standsbond in N ed erland, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minist er; 

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

c. h etzij een door Onzen Minister t e r 
zake afgegeven v erklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in h et vorig 
lid, onder b , bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Neder/andsche Staatscourant. 

6 . De minimum-eischen van vakbekwaam
heid, bedoeld in a rtikel 3 der wet, omvatten 
voor den brandstoffenhandel: 

1. kennis van de artikelen, welke als 
regel in den brandstoffenhandel voorkomen; 

2. kennis van d e samenstelling, de eigen
schappen, de winning, de behandeling en het 
gebruik van n a tuurlijke vaste brandstoffen, 
met name van hout, turf, bruinkolen en 
steenkolen ; 

3. eenige kennis omtrent de fabricage en 
het gebruik van houtskool, bruinkoolbriket
ten, steenkool- en e ierbriketten, envancokes, 
zoowel gietcokes en gascokes als oliecokes; 

4. eenige kennis omtrent de begrippen 
calorische waarde, stookwaarde en analyse, 
omtrent het v erbrandingsproces en omtrent 
de overdracht van warmte; 

5. eenige k ennis omtrent stookinrichtin
gen, als kachels, haarden, centrale-verwar
mingsketels (ook automatische kolensto
kers), e n ovens, alsmede eenige kennis om
trent het gebruik (met name de regeling van 
het vuur, de m ethode van stoken , asch en 
slakken), de capaciteit, en het nuttig effect 
dier stookinrichtingen; 

6. eenige ke nnis omtrent de m eest voor
komende schoorsteenfouten; 

7. eenige kennis omtrent d e voornaam
ste v indplaatsen van steenkolen, bruinkolen 
en turf, alsmede omtrent de kolenproductie 
der voornaamste k olenproduceerende lan 
den; 

8. eenige kennis omtrent broeiverschij n
selen, alsmede eenige vaardigheid in het op
m eten van kolenhoopen; 

9. eenige kennis omtrent de met hoden 
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van v erwarming d oor middel van olie, gas 
en electriciteit ; 

10. kennis van de distributie van brand
stoffen, van de samenstelling v an het brand
stoffen-distributie-apparaat, en van den in
en v e rkoop van brandstoffen, m et name van 
de verkoopvoorwaarden en v erkoopmetho
den in den brandstoffenhandel, van de wij 
zen van aflevering van de onderscheidene 
soorten van v aste brandstoffen, alsmede van 
de in den brandstoffenhandel het m eest ge
bezigde maten, gewichten en verpakkingen ; 

11. eenige kennis omtren t de voornaam
ste wettelijke bepalingen , welke voor den 
brandstoffenhandel v an belang zijn. 

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

a. hetzij het "Diploma van Vakbekwaam
heid voor den Brandstoffenhandel", afge
geven door het Bureau Vakexam en voor den 
Brandstoffenhandel , v oorzoover dit de hand
teekening draagt van den gecommitteerde 
van Onzen Minister; 

b . het zij een ander door Onzen l\llinist er 
aan te wijzen diploma, ten aanzien waarvan 
bij d e aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteekening van den gecommit
teerde van Onzen Minister moet d ragen; 

c. hetzij een door Onzen Minister ter 
zake a fgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het v orig 
l id , onder b, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de N ederlandsche Staatscourant. 

8 . Het gedeelte van het in h et derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk door Onzen Minister ingevolge het be 
paalde bij d at lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag. 

9 . Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Vestigingsbesluit Brandstoffenhandel", m et 
vermelding van den jaargang van het Staats
blad , waarin het is geplaatst. 

10. Dit besluit treedt in werking m et in
gang van 7 M aart 1940. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast m et d e uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 5 Maart 1940.) 

s. 648 

29 Februari 1940. BESLUIT, tot toepas
sing van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
I 937 t en aanzien van het rijwielbe
drijf (,,Vestigingsbesluit Rijwielbedrijf 
1940") . 

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

E conomische Zaken van 2 Februa ri 1940, n ° . 
6930 N. , Directie van Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat op grond van het be-
paalde in het eerste lid van artikel I en ar-
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tikel 4 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, 
door de rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eenigingen van ondernemers : 

a. Bond van Rijwiel- en Motorhandelaren 
in Nederland, te Amsterdam, aangesloten bij 
den Koninklijken Nederlandschen Midden
standsbond, 

b. Nederlandsche R.K. Bond van Rij
wielhandelaren en -he rstellers, te R otterdam, 
aangesloten bij den Nederlandschen R .K. 
Middenstandsbond, ondersteund door de 
Landelijke Federatie van Rijwiel- en Motor
handelaren-Organisaties, te Bussum, de Rij
wiel- en Motorhandelaren Organisatie, te 
Haarlem, de Noordelijke Organisatie van 
Rijwiel- en Motorhandelaren, te Noordhorn, 
het verzoek is ingediend tot toepassing van 
deze wet ten aanzien van het rijwielbedrijf; 

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

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, eer
ste lid, 7, tweede en derde lid, en 10, eerste 
lid, van bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad te 
dezer zake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Februari 1940, No. 37); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Februari r940, No. 
ro52 7 M ., Directie van Handel en Nijver
heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. 1. Dit besluit verstaat onder: 
uitoefening van het rijwielbedrijf : hetzij 

het ten verkoop aan het publiek in voorraad 
hebben of het aan het publiek verkoopen 
van rijwielen, rijwiel-onderdeelen, rijwieltoe
behooren of rijwielbanden, hetzij het ten be
hoeve van het publiek verrichten of doen 
verrichten van herstellings- of onderhouds
werkzaamheden aan rijwielen; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken; 
2. Onder uitoefening van het rijwielbe

drijf wordt voor de toepassing van dit besluit 
niet verstaan het ten behoeve van het pu
bliek verrichten of doen verrichten van de 
navolgende herstellings- en onderhoudswerk
zaamheden aan rijwielen: het herstellen van 
een band, het aanbrengen van een nieuwe 
ventielslang, het opnieuw aansluiten van het 
snoer van de e lectrische verlichting, het ver
nieuwen van snoer of batterij, het vernieu
we van lampjes van de vóór- of achterlich
t en, het opzetten van een nieuwe bel, het uit
wendig schoonmaken van rijwielen en het 
toedienen aan rijwielen van olie. 

2 . r. Het is verboden een inrichting, be
.stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het rijwielbedrijf, voorzoover die uit
oefening betreft, te vestigen zonder daartoe 
van de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken verkregen vergunning. 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefertde bedrijf met de uitoefening van het 
rijwielbedrijf, zoomede ten aanzien van de 
voortzetting van het in een inrichting, als 
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in het vorig lid bedoeld, uitgeoefende bedrijf, 
ingeval van wijziging in de personen van on
dernemers of beheerders. 

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

a. het beschikken over voldoende bedrijfs
kapitaal om: 

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

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

b . indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar na dagteekening van het in 
artikel 7, vierde lid, der wet genoemde be
wijs zullen worden 9pgeëischt. 

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

a. boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een een

voudige administratie volgens de methode 
van het uitgebreid enkel boekhouden; 

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

in- en verkoop van goederen, alsmede om
trent de organisatie van den handel in het 
algemeen; 

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

3. eenige kennis omtrent het transport
en het verkeerswezen; 

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

5. kennis van de op het gebied van het 
kleinbedrijf bestaande organisaties, instellin
gen en officieele lichamen; 

c. handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke met de onder a en b ge
noemde onderwerpen samenhangen, met na
me: 

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

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

2. eenige k ennis omtrent de voor het mid
denstandsbedrijf van belang zijnde belasting
wetten; 

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

4. eenige kennis omtrent het eigendoms
recht en omtrent pand en hypotheek, prefe
rentie en het recht van terugvordering; 
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5. eenige kennis omtrent de wettelijke be
palingen inzake faillissement en surséance 
van betaling en omtrent de verschillende 
soorten van handelspapier; 

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

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

e. Neder/andsche taal en handelscorres
pondentie. 

r. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. kennis van de Nederlandsche taal, blij
kende uit het zonder grove fouten opnemen 
van dictee; 

f. grondbeginselen van de moderne be
drijfsleer. 

r. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

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

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

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

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

c. hetzij een door Onzen Minister ter za
ke afgegeven verklaring. 

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

6 . De mini'mum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor het rijwielbedrijf: 

A . materialen en gereedschappen voor 
het rijwielbedrijf. 

r. bekendheid met de eigenschappen, de 
toepassing, de handelsmaten en de handels
vormen van: 

a. de gebruikelijke metalen; 
b. de overige materialen; 
c. smeermiddelen; 
d. isolatiestoffen; 
e. banden; 
2. kennis van de gewone en de bijzondere 

gereedschappen voor het bouwen van frames 
en voor het monteeren en demonteeren van 
rijwielen en motorrijwielen; 
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3. kennis van de inrichting van een werk
plaats voor het herstellen van rijwielen; 

B . rijwiel- en motorrijwieltechniek. 
r. het kunnen teekenen van een frame

schema naar opgave; 
2 . het kunnen lezen en vérklaren van een 

doorsnede-teekening, betreffende diverse rij
wiel- en motoronderdeelen; 

3 . kennis van meerversnellingsnaven, als
mede van remsystemen van rijwielen en ma-

• torrijwielen; 

C. electrotechniek. 
r. kennis van drog~ batterijen voor de 

verlichting van rijwielen en motorrijwielen; 
2 . kennis van motor-accumulatoren; 
3. kennis van de meest voorkomende ty

pen van rijwieldynamo's; 
4. kennis van koplantaarns, achterlich

ten en controlelampjes voor rijwielen en mo
torrijwielen; 

5. het kunnen lezen en verklaren van een 
electrisch-lichtschema voor 'rijwielen en mo
torrijwielen; 

6. kennis van de schakeling van rijwiel
en motorrijwielverlichtingen, alsmede het 
kunnen bepalen van de waarde van gloei
lampjes; 

7. kennis van de verlichtings- en ontste
kingsinstallaties bij motorrijwielen; 

8. kennis van de storingen, voorkomen
de aan de verlichting van rijwielen; 

9. kennis van de storingen, voorkomende 
aan de ontsteking en de verlichting van mo
torrijwielen; 

D. motortechniek. 
1. het kunnen verklaren van de werking 

vim viertact- en tweetactmotoren; 
2 . kennis van de werking en de practische 

uitvoering van een ontstekingsschema voor 
motoren; 

3. kennis van de overbrenging van het 
arbeidsvermogen op het achterwiel ; 

E. praktijk rijwiel- en motorherstel/en. 
1. het kunnen maken van een rijwielfra

me en van een -voorvork met gedeeltelijke 
afwerking; 

2 . het kunnen maken van een fragment 
van een rijwielframe, alsmede van een car
rier- of transportframe; 

3. _het kunnen verbouwen van een rijwiel
frame en -voorvork; 

4. het kunnen pasmaken en/of monteeren 
van een trapasstel; 

5. het kunnen maken van wielen; 
6. het kunnen repareeren van frames en 

vorken voor motorrijwielen; 
7. kennis der montage van een rijwiel in 

den uitgebreidsten zin; 
8. het kunnen afstellen van de ontsteking 

bij motoren; 
9. het kunnen monteeren van rijwiel- en 

motorrijwielverlichtingen, alsmede het kun
nen opsporen en opheffen van storingen hier
aan; 

10. het kunnen opsporen en opheffen van 
storingen aan motorrijwielen; 

II. het kunnen-herstellen van binnen- en 
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buitenbanden voor rijwielen en motorrijwie
len; 

F. algemeene ketmis. 
kennis van de verkeersvoorschriften, van 

de wetsbepalingen betreffende heling en van 
de wettelijke bepalingen inzake verlichting 
van rijwielen en motorrijwielen. 

7. 1. Het voldoen aan de in het vorig ar
tikel bedoelde eischen kan blijken uit het 
bezit van: 

a. hetzij het " Diploma van Vakbekwaam- • 
heid voor het Rijwielbedrijf", afgegeven door 
de Rijwiel- en Motorrijwielherstellers-Exa
men-corporatie (R.E.M.E.C .), te Amster
dam voorzoover dit de handteekening draagt 
van den gecommitteerde van Onzen Minister; 

b. hetzij het diploma "Meester-Rijwiel
hersteller", voorzoover dit tot en met het 
jaar 1939 is uitgereikt door den A.N.W.B., 
Koninklijken T oeristenbond voor Nederland, 
te 's-Gravenhage, de Vereeniging van Direc
teuren van Nijverheidsscholen (V.D.N.), te 
Amsterdam, de N ederlandsche Vereeniging 
,,de Rijwiel- en Automobielindustrie" (R.A. 
I.), t e Amsterdam, de Nede rlandsche Ver
eeniging van Grossiers in Rijwielen en On
derdeelen (N.V.G.R.O.), te Utrecht, de Ver
eeniging van Grossiers in Rijwielen en On
derdeelen voor het Noorden des lands (R.E. 
0.), te Groningen en den Bond van Rijwiel
en Motorhandelaren (B.R .H .N.) , te Amster
dam, in combinatie met elkaar; 

c . hetzij het diploma "Meester", voorzoo
ver dit tot en met het jaar 1939 is uitgereikt 
door den N ederl andschen R.K. B ond van 
Rijwielhandelaren en -Herstellers, te Rotter
dam· 

d.' hetzij een ander door Onzen Minister 
aan te· wijzen diploma, ten aan zien waarvan 
bij de aanwijzing kan worden bepaald, dat 
het de handteek ening van den gecommit
teerde van Onzen M iniste r moet dragen; 

c . hetzij een door Onzen Minister terzake 
afgegeven verklaring. 

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

8 . H et gedeelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk door Onzen Minister ingevolge het be
paalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Vestigingsbesluit Rijwielbedrijf", met ver
melding van den ja_argang van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

10. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 7 Maart 1940. . . 

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

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister. van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uitgeg. 5 Maart 1940.) 
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Februari 1940. BESLUIT tot toepas
sing van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 ten aanzien van het schi ldersbe
drijf (,, V estigin gs bes! uit Schilders bedrij f 
1940"). 

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

Economische Zaken van 2 Februari 1940, N °. 
6931 M., Directie van H andel en Nijverheid; 

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

a. Bond van Nederlandsche Schilderspa
troons, t e R otterdam, aangesl~ten bij den 
Koninklijken N ederlandschen M1ddenstands
bond, 

b . R.-K . Schilderspatroonsbond " St. Lu
cas", te Tilburg, aangesloten bij den Neder
landschen R.-K. Middenstandsbond, 

c. Nederlandschen Christelijken Schil
derspatroonsbond, te 's-Gravenhage, aange
sloten bij den Christelijken Middenstands
bond in Nederland, 

ondersteund door de Friesche Schilders
vereeniging, t e Heerenveen, den Veenkolo
nialen Schilderspatroonsbond, te Stadska
naal, den Groninger Bond van S childerspa
troons, te Sappemeer en den Bond van 
Drentsche Schilderspatroons, te Assen, het 
verzoek is ingediend tot toepassing van deze 
wet ten aanzien van het schildersbedrijf; 

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

G elet op de ·artikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid, en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet; 

Overwegende, dat de Middenstandsraad 
alsmede de B edrij fsraad voor het Schilders
bedrijf te d ezer zake zijn gehoord ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
13 F ebruari 1940, N °. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 27 Februari 1940, N °. 
10528 M., D irectie van Handel enNijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Dit besluit v erstaat onder: 
uitoefening van het schildersbedrijf: het 

verrichten, het doen verrichten of het voor
bereiden van de verrichting van schilder
werk ten behoeve van het publiek, alsmede 
het bewaren van materiaal , grondstoffen of 
hulpmiddelen ten dienste van de verrichting 
van schilderwerk t en behoeve van het pu
bliek; 

wet: de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937; 
Onze Minister: den Minister van Econo

mische Zaken. 
2. Onder schilderwerk wordt voor de toe 

passing van dit besluit niet verstaan het 
schilde ren als kunstbeoefening, schilderwerk 
aan reclame-objecten of tooneeldecors, het 
autospuiten en het huidverven van schepen. 

2 . H et is verboden een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het schildersbedrijf, voorzoover die uit
oefening betreft, te vestigen zonder daartoe 
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van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
verkregen vergunning. 

2. H et bepaalde in het vorig lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de uitbreiding van het in een inrichting uit
geoefende bedrijf met de uitoefening van het 
schildersbedrijf, zoomede ten aanzien van de 
voortzetting van het in een inrichting, als in 
het vorig lid bedoeld, uitgeoefende bedrijf, 
ingeval van wijziging in de personen van 
-ondernemers of beheerders. 

3 . D e minimum-eischen vancredietwaar
digheid, bedoeld in artikel 3 der wet, bestaan 
voor het schildersbedrijf in : 

a. het beschikken over voldoende be
drijfskapitaal om: 

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

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

b. indien het bedrijfskapitaal geheel of 
gedeeltelijk uit geleende gelden bestaat, het 
beschikken over een bewijs, dat deze niet 
binnen twee jaar na dagteekening van het in 
artikel 7, vierde lid, der wet genoemde be
wijs zullen worden opgeëischt. 

4 . D e minimum-eischen van handelsken
nis, bedoeld in artikel 3 der wet, omvatten 
voor het schildersbedrijf : 

a . boekhouden. 
vaardigheid in het voeren van een eenvou

dige administratie volgens de methode van 
het uitgebreid enkel boekhouden; 

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

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

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

3. eenige k ennis omtrent het transport
en het verkeerswezen ; 

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

5. kennis van de op het gebied van het 
kleinbedrijf bestaande organisaties, instellin
gen en officieele lichamen; 

c . handelsrekenen. 
kennis van en vaardigheid in eenvoudige 

verrichtingen, welke met de onder a en b ge
noemde onderwerpen samenhangen, met na
me: 

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

d. rechts- en wetskennis. 
r. eenige kennis omtrent het wezen der 

overeenkomst in het algemeen en omtrent de 
meest voorkomende overeenkomsten in het 
bijzonder; 
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2. eenige kennis omtrent de voor het mid
denstandsbedrijf van belang zijnde belasting
wetten; 

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

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

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

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

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

e. Nederlandsche taal en handelscorres
pondentie. 

1. eenige vaardigheid in het stellen van 
eenvoudige handelsbrieven; 

2. kennis van de Nederlandsche taal, blij
kende uit het zonder grove fouten opnemen 
van dictee; 

f . grondbeginselen van de moderne be
drijfsleer. 

1. eenige kennis omtrent de algemeene 
begrippen; 

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

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

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

b. hetzij het " Diploma als Meester in het 
Schilderen", voorzoover dit is afgegeven door 
de Nationale Schildersschool te Utrecht tot 
en met het jaar 1939; 

c. hetzij het " Diploma als Meester in het 
Schilderen" afgegeven door de Nationale 
Schildersschool te Utrecht, voorzoover dit de 
handteekening draagt van den gecommitteer
de van Onzen Minister; 

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

e. hetzij een door Onzen Minister ter za
ke afgegeven verklaring. 

2. Van een aanwijzing, als in het vorig 
lid, onder d, bedoeld, geschiedt mededeeling 
in de Nederlandsche Staatscourant. 
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6. De minimum-eischen van vakbe
kwaamheid, bedoeld in artikel 3 der wet, om
vatten voor het schildersbedrijf: 

a. het vakkundig kunnen behandelen van 
oud schilderwerk; 

b. het vakkundig kunnen behandelen van 
nieuw schilderwerk, alsmede het kunnen snij
den en plaatsen van glas; 

c. het kunnen schilderen van opschriften, 
alsook het kunnen maken van eenvoudige 
ontwerpen voor reclame; 

d. het kunnen vergulden, zooals dit in het 
schildersbedrijf voorkomt, alsmede eenige 
kennis omtrent het vergulden achter glas; 

e. het kunnen ontwerpen en uitvoeren 
van eenvou·dige decoraties; 

f . het vakkundig kunnen behandelen van 
oud en nieuw plafond- en muurwerk, zoowel 
met olieverf als op andere wijze, alsmede het 
kunnen beplakken met doek van en het kun
nen aanbrengen van carton op muren en pla
fonds; 

g. kennis v an de verschillende technieken 
in verband met het schilderwerk, als hout
en marmerimitatie, lazuurwerk, decoraplas
tiek, alsmede eenige kennis omtrent spuit
technieken en spuitbehandeling; 

h. kennis van de verschillende materia
len bij het schilderwerk in gebruik, van de 
grondstoffen voor het schilderen en de sa
m enstelling daarvan, en van de voornaamste 
hoedanigheden en gebreken dier grondstof
fen, alsmede bekendheid met het mengen 
van kleuren; 

i. kennis van de eigenschappen van de 
verschillende objecten, gereed gemaakt in 
andere bedrijfstakken, waarop schilderwerk 
moet worden aangebracht; 

j . kennis van de kleuren en van hare wis
selwerking in olieverven, in cellulose- en syn
thetische lakken, in lijm, waterkalk en mine
raalverven ; 

k. kennis van de hulpmiddelen en de ge
reedschappen, benoodigd voor het uitvoeren 
van schilderwerk; 

/. inzicht in het doel van de in het schil
dersambacht voorkomende bewerkingen; 

m. het kunnen calcu leeren en omschrij
ven van den prijs voor nieuw uit te voeren 
schilderwerk, aan de hand van bouwkundige 
teekeningen; 

n. het kunnen calculeeren en omschrijven 
van den prijs voor oud opnieuw te schilderen 
werk. 

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

a. hetzij het " D iploma van Vakbekwaam
heid voor het Schildersbedrijf", afgegeven 
door de "Examen-corporatie voor het Huis
schildersambacht", te Rotterdam, voorzoo
ver dit de handteekening draagt van den ge
committeerde van Onzen Minister; 

b. hetzij het " Diploma als Meester in het 
Schilderen", voorzoover dit is afgegeven door 
de Nationale Schildersschool te Utrecht tot 
en met het jaar 1939; 

c . hetzij het " Diploma als Meester in het 
Schilderen", afgegeven door de Nationale 
Schildersschool te Utrecht, voorzoover dit 
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de handteekenirig draagt van den gecommit
teerde van Onzen Minister; 

d. hetzij den graad van "Meester in het 
H uisschilderen", voorzoover deze is toege
kend door de Vereeniging t er Veredeling van 
het Ambacht, te Amsterdam, tot en met het 
jaar 1939; 

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

f. hetzij een door Onzen Minister ter za
ke afgegeven verklaring. 

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

8. Het gedeelte van het in het derde lid 
van artikel 7 der wet genoemde bedrag, het
welk door Onzen Minister ingevolge het be
paalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Vestigingsbesluit Schildersbedrijf", met 
vermelding van den jaargang van het Staats
blad, waarin het is geplaatst. 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 7 Maart 1940. 

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

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 5 Maart z940.) 

s. 6 82 

7 Februari z940. BESLUIT, tot vaststel
ling van den dag, waarop voor het sei
zoen 1939- 1940 de haringvisscherij ge
acht wordt te zijn geëindigd. 

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

Economische Zaken van 3 Februari 1940, No. 
658, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op artikel 452, letter o, van het Wet
boek van Koophandel, zooals dit is gewijzigd 
bij de Wet van den 14 Juni 1930 (Staatsblad 
No. 240); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat de seizoenharingvisscherij, 

voor zooveel betreft de vaartuigen, welke in 
1939 de haringvisscherij ter zoute hebben 
uitgeoefend, geacht wordt te zijn geëindigd 
op 16 December 1939; 

te bepalen, dat de seizoenharingvisscherij, 
voor zooveel betreft de vaartuigen, welke 
in 1939 de haringvisscherij ter versche heb
ben uitgeoefend, geacht wordt te zijn geëin
digd op 27 December 1939. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in de Nederlandsche Staatscourant en 
in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Minister van Justitie. 

's-Gravenhage, den 7den F ebruari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 23 Februari 1940.) 

s. 683 

20 Februari 1940. BESLUIT, tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 16 Ja
nuari 1940, Staatsblad no. 680, ter uit
voering van artikel 12 der Veewet. 

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

Economische Zaken van 16 Februari 1940, 
Directie van den Landbouw, no. 1688, Af
deeling H l; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 16 Ja
nuari 1940 no. 6 (Staatsblad no. 680), tot 
uitvoering van artikel 12 der Veewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in Ons besluit van 16 Januari 1940, Staats

blad no. 680, de navolgende wijziging en aan
vulling aan te brengen: 

artikel 3 van bovengenoemd besluit wordt 
gelezen als volgt: 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Februari 1940, met dien verstande, 
dat het onder B. 1 bedoelde verbod ten aan
zien van hoornen, klauwen, hoeven, borstels, 
haar en wol in werking zal treden op een na
der door Ons te bepalen tijdstip. 

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

's-Gravenhage, den 2osten Februari 1940. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(Uitgeg . 1 Maart 1940.) 

s. 840 

18 Januari 1940. BESLUIT tot vaststel
ling van een Vischbesluit op grond van 
de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1935, n °. 793) (Vischbe
sluit 1940, Staatsblad n °. 840) . 

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

Sociale Zaken van 2 November 1939, 11°. 
1684 D /doss. 67, afd. Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen ,4 en •S der Waren-
wet (Staatsblad 1935, n ° . 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1935, n° . 793); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1939, n °, 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 15 Januari 
1940, n °. 25 D /doss. 67, afd. Volksgezond
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
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Art. 1. 1. Visch, schelpdieren, schaaldie
ren, deelen daarvan, waaronder ook begrepen 
hom en kuit, en de kennelijk als zoodanig 
voorhanden waren - al dan niet toebereid 
- mogen uitsluitend en moeten worden aan
geduid met den juisten Nederlandschen naam 
van de visch, onderscheidenlijk het schelp
of schaaldier, of voorzoover het organen be
treft, door dien naam, gevolgd door den naam 
van het orgaan. 

2. Zalm, welke bevroren is of geweest is, 
moet, tenzij gerookt of zich bevindende in 
luchtdichte glas- of blikverpakking, worden 
aangeduid met den naam "bevroren zalm". 

3. In afwijking van het in het eerste lid 
bepaalde mag: 

a. haring, die gerookt is, worden aange
duid met den naam "bokking"; 

b. haring, die gezouten en gekruid is en 
zich bevindt in luchtdichte glas- of blikver
pakking, worden aangeduid met een, naar 
het oordeel van de met de handhaving der 
Warenwet (Staatsblad 1935, n ° . 793) be
laste ambtenaren, gebruikelijken handels
naam; 

c. kuit van steurachtige visschen (Chon
drostei) worden aangeduid met den naam 

kaviaar"· 
" d. in plaats van den in het eerste lid be
doelden naam worden gebezigd een aandui
ding, hetzij in een vreemde taal, hetzij door 
middel van een afbeelding, hetzij op andere 
wijze, mits de waar 'zich bevindt in een 
luchtdicht gesloten verpakking, of in een 
verpakking, bestemd om met den inhoud aan 
den verbruiker 'te worden afgeleverd, en een 
zoodanige aanduiding, naar het oordeel van 
de met de handhaving der Warenwet (Staats
blad 1935, n ° . 793) belaste ambtenaren, voor 
den kooper voldoende duidelijk is. 

4. Uitsluitend in de maanden Mei, Juni, 
Juli, Augustus en September mag de aan
duiding "nieuwe haring" worden gebruikt en 
wel voor die haring, welke is gevangen in de 
genoemde maanden van het jaar, waarin zij 
wordt verkocht of geleverd. 

2. 1. De waren, in het eerste lid van 
artikel 1 bedoeld, welke aanwezig zijn in een 
luchtdicht gesloten verpakking of in een ver
pakking, bestemd om met den inhoud aan 
den verbruiker te worden afgeleverd - met 
uitzondering van de waren, welke versch zijn 
of in papier gewikkeld - moeten op de bui
tenzijde van elke verpakking zijn voorzien 
van een opschrift, aangevende in duidelijk 
leesbare letters den naam en de andere aan
duidingen, welke de waar volgens artikel 1 
moet dragen. Dit opschrift moet bestaan uit 
letters , welke een hoogte hebben van ten 
minste 4 mm (0.004 m) bij een lijndikte van 
ten minste 0.5 mm (0.0005 m) . 

2. Op de buitenzijde van elke houten of 
metalen verpakking, waarin zich gezouten 
haring bevindt - uitgezonderd a. kantjes op 
visschersvaartuigen en veilingterreinen en 
bij vervoer van deze terreinen naar opslag
plaatsen, alsmede b. luchtdichte verpakkin
gen, welke niet meer dan 500 gram inhouden 
- moet zijn aangegeven het jaar waarin de 
haring, in die verpakking aanwezig, is ge-
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vangen, voorafgegaan door het woord 
"vangst"; een ander jaartal mag daarop niet 
voorkomen. 

Op de buitenzijde van elke verpakking, 
waarin zich zalm bevindt, welke bevroren is 
of geweest is, moeten zijn aangebracht de 
woorden "bevroren zalm", met uitzondering 
van verpakkingen van gerookte zalm en van 
luchtdichte glas- of blikverpakking. 

Deze aanduidingen moeten bestaan uit let
ters en cijfers van onderling gelijke grootte 
en lijndikte, welke een hoogte hebben van 
ten minste 2 cm (0.02 m) bij een lijndikte 
van t en minste 2 mm (0.002 m). D eze let
ters en cijfers mogen niet door vegen zijn uit 
te visschen, moeten voor den keeper duide
lijk zichtbaar en leesbaar zijn en op het op
staande zijvlak der verpakking zijn aange
bracht. 

3. Gezouten haring en/of bevroren zalm 
- kennelijk bestemd voor den verkoop in 
het klein - welke niet verpakt zijn of welke 
zich kennelijk niet bevinden in een verpak
king, waarin zij aan den v erbruiker worden 
afgeleverd, moeten voorzien zijn van een 
bordje, aan beide zijden als opschrift dra
gende de aanduidingen, welke deze waren 
volgens artikel 1 moeten, onderscheidenlijk 
mogen, dragen. D eze opschriften moeten 
voor den keeper duidelij k zichtbaar zijn, niet 
door vegen zijn uit te wisschen en bestaan 
uit letters en cijfers, welke een hoogte heb
ben van ten minste· 1 cm (0.01 m) bij een 
lijndikte van ten minste 1 mm (0.001 m) en 
onmiddellijk boven of bij de waar zijn aan-
gebracht. · 

3 . 1. De in artikel 1 van dit besluit be
doelde waren, met inbegrip van de haar om
gevende vloeistof, moeten vrij zijn van con
serveermiddelen andere dan keukenzout, 
azijn en melkzuur en - voorzoover het ge
rookte waren betreft - vrij van conserveer
middelen, andere dan keukenzout, azijn , 
melkzuur en de van houtrook afkomstige. 

2. In afwijking van het in het eerste lid 
bepaalde, mogen de in dat lid bedoelde wa
ren, indien zij toebereid, doch niet door 
warmte verduurzaamd zijn, met inbegrip 
van de haar omgevende vloeistof, bevatten 
benzoëzuur , onderscheidenlijk benzoëzure 
zouten, tot een totale hoeveelheid benzoë
zuur als zoodanig en/of in benzoëzure zouten. 
niet grooter dan 0.5 %. 

In plaats van benzoëzuur mag aan gepelde 
garnalen t en hoogst e 1 % boorzuur, aan ka
viaar en andere vischeierenpreparaten t en 
hoogste 0.1 % hexamethyleentetramine zijn 
toegevoegd. 

4 . De olie, waarin de in artikel 1 van dit 
besluit bedoelde waren zich bevinden, moet 
vrij zijn van schadelijke bestanddeelen en 
van minerale olie. 

5. 1. De in artikel 1 van dit besluit be
doelde waren 

a. moeten verkeeren in deugdelijken toe
stand; 

b. moeten normaal zijn van kleur, geur, 
smaak en consistentie; 

c. moeten vrij zijn van schadelijke be
standdeelen; 
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d. mogen niet kunstmatig gekleurd zijn, 
met uitzondering van: 

ex . vischpasta's; 
(3 . toebere ide koolvisch, mits deze is 

aangeduid, overeenkomstig de in het eerste 
en derde lid van artikel 2 aangegeven wijze, 
als "kunstmatig gekleurde koolvisch" en an
dere aanduidingen of afbeeldingen daarnaast 
niet zijn gebruikt; 

Y . in luchtdichte glas- of blikverpakking 
verduurzaamde garnalen. 

2. Indien bij zalm in luchtdichte glas- of 
blikverpakking de kleur op de verpakking is 
vermeld, moet de inhoud in overeenstem
ming zijn met die v ermelding. 

6. D e voorwerpen, waarin de waren in 
artikel 1 van dit besluit bedoeld zijn vervat, 
alsmede omhulsels dier voorwerpen, moeten, 
voorzoover zij bestemd of geschikt zijn om 
met den inhoud aan den verbruiker te wor
den afgeleverd, aan de buitenzijde zijn v oor
zien van een aanduiding, aangevende de hoe
veelheid van die waren in de voorwerpen 
aanwezig. 

De aanduiding moet voor den keeper dui
delijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar zijn 
aangebracht op hetzelfde vlak van het voor
werp, waarop de naam der waar voorkomt en 
mag niet door vegen zijn uit te wisschen. Zij 
moet bestaan uit een der woorden "inhoud" 
of "netto", vergezeld van de in kilogrammen 
en/of in grammen uitgedrukte hoeveelheid 
der waar en mag geen grootere hoeveelheid 
aangeven dan die, welke aan waar in het 
voorwerp aanwezig is. Bij haring en ansjovis 
mag de aanduiding van het gewicht vervan
gen zijn door de aan duiding "inhoud x stuks", 
mits de letter x wordt vervangen door het 
aantal haringen, onderscheidenlijk ansjovis. 

De woorden "inhoud" of "netto" mogen 
zijn afgekort of verva ngen door andere woor
den, mits, naar het oordeel van de m et de 
handhaving der Warenwet (Staatsblad 1935, 
n ° . 793) belaste ambtenaren, de aanduiding 
voldoende duidelijk is. 

De letters en cijfers der aanduidingen 
moeten een hoogte hebben van ten minste 
4 mm (0.004 m) bij een lijndikte van ten 
minste 0.5 mm (0.0005 m). 

7. Dit besluit is niet van toepassing op 
de waren, in dit besluit bedoeld, welke ken
nelijk voor uitvoer zijn bestemd, mits die 
waren niet aanwezig zijn in een winkel, op 
een markt of op eenige andere voor het pu
bliek toegankelijke verkoopplaats. 

8. Voor de beoordeeling of de waren, in 
dit besluit bedoeld, voldoen aan de in dit 
besluit gestelde eischen, moet gebruik ge
maakt worden van de onderzoekingsmetho
den , aangegeven in de bij dit besluit gevoeg
de bijlage, voorzoover deze daarvoor toerei
kend zijn. 

9. Dit besluit treedt in werking op 1 Mei 
1940, behalve artikel 2, eerste en tweede lid, 
alsmede artikel 6, welke voorschriften 6 
maanden na den dag, waarop dit besluit in 
het Staatsblad is geplaatst, in werking tre
den. 

10 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Vischbesluit", met vermei-
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ding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 18den Januari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. 2 Februari z940.) 

BIJLAGE, behoorende bij het Vischbesluit 
(Staatsblad 1940, n°. 840). 

METHODEN VAN O ' DERZOEJL 

1. CONSERVEERl\IInDELEN. 

Indien de waar zich bevindt in olie of 
andere vloeistof wordt, voor het onderzoek 
op conserveermiddelen, het materiaal in be
werking genomen, dat verkregen is door de 
waar grondig met de omgevende vloeistof te 
mengen. 

1. Qualltatlef onderzoek. 

a. Salicylzuur, benzoëzuur, p. oxybenzoë
zuur, chloorbenzoëzuur. 

Een deel van het te onderzoeken mate
riaal - zoo mogelijk ongeveer 50 g - wordt 
met een voldoende hoeveelheid eener om
streeks een procentige oplossing van na
triumbicarbonaat in water uitgetrokken, 
waarna deze oplossing door filtratie of op 
andere wijze wordt verzameld. 

Deze oplossing wordt na aanzuren met 
verdund zwavelzuur tweemaal · met aether 
uitgeschud. De aetherische vloeistoffen wor
d en vereenigd en het m engsel in vieren ver
deeld , waarna van elk deel de aether door 
zachte verwarming wordt verdampt. Een der 
residu's wordt in water opgenomen en de 
helft van de aldus verkregen oplossing ge
m engd met enkele druppels ferrichloride
oplossing, terwij l bij de andere helft brooma 
water wordt gevoegd. Bij aanwezigheid van 
salicylzuur ontstaat met ferrichloride een 
violette kleur, welke bij toevoeging van spi
ritus of weinig azijnzuur niet verdwijnt; te
vens wordt dan met broomwater een wit 
neerslag waargenomen. 

E en ander residu - ten hoogste 5 mg -
wordt gemengd met 10 druppels sterk zwa
velzuur en met, hetzij een druppel rookend 
salpeterzuur of salpeterzuur van 65 procent, 
hetzij ongeveer 50 mg kaliumnitraat, en 
daarna gedurende 3 minuten op 180° verhit. 
Na afkoeling wordt de vloeistof verdund met 
2 tot 3 cm3 water, met ammonia alkalisch 
gemaakt en gekookt. Aan de afgekoelde 
vloeistof wordt, hetzij eenig zwavelammo
nium, hetzij ongeveer 40 mg zoutzure hydro
xylamine toegevoegd. Een roodbruine kleur 
in beide gevallen bewijst de aanwezigheid 
van benzoëzuur; een met hydroxylamine ver
kregen groene kleur wijst op p. chloorbenzoë
zuur. 

L. & S. 1940. 
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Een derde residu wordt aan sublimatie, 
zoo mogelijk in vacua, onderworpen. Het su
blimaat wordt onderzocht op de aanwezig
heid van chloor, door het te verhitten met 
chloorvrije kalk en n a te gaan of daardoor 
chloorcalcium is gevormd. Een positieve re
actie bewijst de aanwezigheid van chloor
benzoëzuur. 

Het vierde residu wordt op de volgende 
wijze op de aanwezigheid van p . oxybenzoë
zuur en p. oxybenzoëzure esters onderzocht. 

Indien salicylzuur en benzoëzuur afwezig 
zijn gebleken, worden aan het residu eenige 
druppels van l\liillon's reagens toegevoegd. 
Bij aanwezigheid van p . oxybenzoëzuur of 
p. oxybenzoëzure esters ontstaat na eenigen 
tijd, eventueel bij verwarming, een roode 
kleur. · 

Indien salicylzuur en/of benzoëzuur aan
wezig zijn gebleken, wordt het residu daar
van bevrijd, b .v. door behandeling met ko
kende chloroform of tetrachloorkoolstof, 
waarin deze zuren oplossen en p . oxybenzoë
zuur moeilijk oplosbaar is; daarna kan met 
Millon's reagens als voren worden gerea
geerd, waarbij een positieve reactie de aan
wezigheid van vrij p. oxybenzoëzuur bewijst. 

De aanwezigheid van p. oxybenzoëzure es
ters kan, bij aanwezig zijn van salicylzuur 
en/of benzoëzuur, worden nagegaan door een 
deel der oplossing, die verkregen is door het 
materiaal met natriumbicarbonaatoplossing 
uit te trekken , ten opzichte van lakmoes te 
neutraliseeren en dan tweemaal met telkens 
ongeveer 20 cm3 van een m engsel van ge
lijke deelen aether en petroleumaether uit 
te trekken. 

De verkregen oplossing in aether-petro
leumaether moet, zoo noodig, t eneinde haar 
nog van eventueel aanwezige geringe hoe
veelheden salicylzuur en benzoëzuur te be
vrij den, tweemaal met telkens ongeveer 3 
cm3 1'20 N natronloog en daarna nog een 
paar maal met enkele cm3 water worden ge
wasschen. 

Van de oplossing in aether-petroleum
aether wordt het oplosmiddel door zachte 
verwarming verdampt en het residu als bo
ven met Millon's reagens onderzocht. 

b . Boorzuur. 
E en hoeveelheid van ongeveer 10 g van 

het materiaal , of een deel der onder a ver
kregen met aether uitgeschudde vloeistof, 
wordt met kalkmelk alkalisch gemaakt en 
verascht. De asch wordt aangezuurd met 
verdund zoutzuur en met curcumapapier on
derzocht. Een roodbruine v e rkle uring, vooral 
waar te nemen na drogen, welke bij bevoch
tiging met ammonia in een grijsblauwe kleur 
overgaat, wijst op boorzuur. 

c. Formaldehyde (hexamethy/eentetra
mine) en mierenzuur. 

Aan ongeveer 10 g materiaal worden 10 
cm3 eener 85 pct. phosphorzuuroplossing en 
10 g natriumchloride toegevoegd, waarna 
met stoom wordt gedestilleerd, totdat onge
veer 50 cm3 zijn overgegaan. Van dit destil
laat worden 5 cm3 met 2 cm3 formalinevrije 

5 
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melk en 7 cm3 zoutzuur (s .g. 1.124), dat op 
100 cm3 0.2 cm3 eener 10 procentige ferri
chlorideoplossing bevat, gedurende een mi
nuut gekookt. Bij aanwezigheid van for
maldehyde wordt de vloeistof violet (hexa
methyleentetramine). 

In de rest worden na toevoeging van al
kali tot zwak zure reactie de volgende proe
ven verricht, die bij positieven uitslag de 
aanwezigheid van mierenzuur bewijzen : 

1 °. koken na toevoeging van zilverni
traatoplossing: afscheiding van zilver; 

2 ° . koken na toevoeging van mercuri 
chlorideoplossing: afscheiding van wit mer
curochloride. 

Microchemisch kan mierenzuur worden 
aangetoond in d en vorm van het lood- of het 
ceriumzout. 

2. Quantltatler onderzoek. 
Benzoëzuur. 
Een geschikte hoeveelheid, b.v. 25 g, van 

het te onderzoeken materiaal wordt met on
geveer 70 cm3 warm water, eenige druppels 
phenolphtaleïenoplossing en 5 cm3 loog van 
zoodanige sterkte, dat de waterige laag al
kalisch is, in een kolf, voorzien van een koel
buis, gedurende ongeveer een uur op een 
waterbad verwarmd, onder herhaald om
schudden. Vervolgens wordt afgekoeld, ge
filtreerd en filter alsmede residu met water 
uitgewasschen. Filtraat en waschwater wor
den vereenigd, verwarmd en met een over
maat eener 10 procentige calciumchloride
oplossing vermengd. Na bezinking van een 
eventueel gevormd neerslag wordt warm 
door een nat filter gefiltreerd. F ilter en neer
slag worden met kokend, calciumchloride
houdend, water uitgewasschen. Filtraat en 
waschwater worden vereenigd, tot ongeveer 
100 cm3 uitgedampt en, na aanzuren m et 
verdund zoutzuur, quantitatief met b enzeen 
geperforeerd. D e verkregen oplossing in ben
zeen wordt drie maal m et 3 cm3 koud water 
in een kleinen scheitrechter gewasschen en 
daarna getitreerd met 1 / 10 N loog m et be
hulp van phenolphtaleïen als indicator, waar
bij zeer krachtig moet worden geschud (1 
cm3 1 / 10 N loog = 12.2 mg benzoëzuur) . 

b. Boorzuur. 
E en geschikte hoeveelheid b.v. 10 g, van 

het te onderzoeken materiaal wordt met ver
dunde nat ronloog sterk alkalisch gemaakt en 
verkoold. De kool wordt herhaaldelijk met 
warm water uitgetrokken en de verkregen 
oplossingen gefiltreerd en vereenigd. De uit
getrokken kool en het fi lter worden gedroogd 
en verascht en de asch met de oplossing ver
eenigd. Na toevoeging van verdund zoutzuur 
tot zure reactie wordt de vloeistof vijf mi
nuten aan een koelhuis gekookt en, nadat zij 
is afgekoeld, gefiltreerd en het filter nage
wasschen. Filtraat en waschwater worden 
vereenigd en vermengd m et 1 0 cm3 eener 40 

pct. oplossing van natrium citraat of met een 
overeenkomstige hoeveelheid van het vaste 
zout. Nu wordt met 1 / 4 N loog geneutrali 
seerd ten opzichte van phenolphtaleïen als 
indicator, totdat een zeer zwak röse kleur 

66 

juist waarneembaar is. Bij de aldus geneu
traliseerde vloeistof, die ongeveer 50 cm3 
dient te bedragen, voegt men 2 tot 3 m anni
tol en titreert daarna met 1 / 4 N loog tot een
zelfde roode kleur, als verkregen wordt door 
bij 50 cm3 versch uitgekookt water 3 drup
pels phenolphtaleïenoplossing en 1 druppel 

· (0,05 cm3) 1 / 10 N loog te voegen. D e roode 
kleur moet ten minste 3 minuten b lijven en 
door verdere toevoeging van eenig mannitol 
niet verminderen. Uit de laatste titratie 
wordt de hoeveelheid boorzuur a fgeleid, 
waarbij dit zuur als éénbasisch wordt bere
kend (H3BO3). 

In plaats van mannitol kan een voldoende 
hoeveelheid neutra le glycerol (15 tot 25 

cm3) of neutrale invertsuikeroplossing (8 tot 
12 cm3) worden gebezigd. 

c . Hexamethy leentetramine. 
Aan een geschikte hoeveelheid, b.v . 50 g, 

van het te onderzoeken materiaal , vermengd 
met 50 cm3 water, worden 3 cm3 eener phos
phorzuuroplossing (85 pct.) en 25 g chloor
natrium toegevoegd, waarna met stoom on 
geveer 2 50 cm3 worden afgedestilleerd. Na
dat het destillaat tot 250 cm3 is aangevuld, 
worden 25 cm3 daarvan vermengd met 5 cm3 
1 / 10 N jodiumoplossing en vervolgens met 3 
cm3 verdunde natronloog. Na schudden en 
2 uur staan worden 4 cm3 verdund zoutzuur 
toegevoegd, waarna het afgescheiden jodium 
met 1 / 10 N natriumthiosulfaatoplossing 
wordt getitreerd. Eén cm3 verbruikte 1 / 10 N 
jodiumoplossmg komt overeen met 1,17 mg 
hexamethyleentetramine. 

2. l\UNERALE OLIE. 
Ongeveer 1'2 cm3 van de door filtratie 

verkregen heldere olie der waar wordt met 
5 cm3 a lcoholische kaliloog (ongeveer 1'2 N ) 
gedurende enkele minuten gekookt; de daar
bij verkregen alcoholische zeepoplossing 
moet, bij geleidelijke verdunning met water, 
in elke verhouding helder blijven. 

3. KLEI'RSTOFFEN. 
Een voldoende hoeveelheid der waar wordt 

op een waterbad v erwarmd met ongeveer 50 
cm3 van een oplosmiddel voor kleurstoffen, 
als hoedanig vooral in aanmerking komen 
spiritus van 96 pct., van 70 pct. en van 50 
pct. Na afkoeling wordt gefiltreerd en h et 

· filtraat, nadat daa raan 1 cm3 eener 10 pro
centige kaliumbisulfaatoplossing is toege
voegd, m et eenige ontvette witte wollen dra
den gekookt. Daarna worden de draden met 
warm water uitgewasschen en wordt nage
gaan of zij gekleurd zijn. 

Ook andere m ethoden voor het onderzoek 
op kleurstoffen kunnen desgewenscht wor
den gebezigd. 

4. HOEVEELHEID. 
Indien de waar zich bevindt in olie of an

dere vloeistof. wordt de hoeveelheid bepaald 
door deze te wegen , nadat zij door afdruipen 
op grof gaas of neteldoek van vloeistof is be
vrijd. 
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J,JJS'r VAN REAGENTIA. 

* Aether. 
(C2H 5) 2O. Soortelijk gewicht 0,720. Kook

punt 34,5-35 °C . 
Aether-petroleumaether. 

E en mengsel v an gelijke deelen aether en 
petroleumaether. (Kookpunt 28-40 °C) . 

Alcoholische loog. 
E en oplossin g van 30 g kaliumhydroxyde 
in 25 cm 3 water, aangevuld met sterken 
spiritus tot 1 liter (1 /2 N) . 

Benzeen. 
C 6H 6. Soortelijk gewicht 0,884. Kookpunt 
80-81 °C. 

* Broomwater. 
E en v erzadigde oplossing van broom in 
water. 

Ferrichlorideoplossing. 
E en oplossing van 9 g FeCl3,6 H 2O in wa
t er tot 100 cm3 (N). 

Glycerol. 
Bevat 85-90 pct. C3H5 (OH)g. Soortelijk 
gewicht 1,230- 1,235. 

Invertsuikeroplossing. 
25 g saccharose worden m et 10 cm3 water 
onder verwarming in oplossing gebracht, 
waarna een paar minuten wordt gekookt. 
Aan de warme oplossing wordt 1 cm 3 1'2 
N zoutzuur toegevoegd en zonder verdere 
verwarming goed doorgeschud. Vervolgens 
wordt met wat water verdund, afgekoeld, 
1 cm3 1/2 N loog toegevoegd en aangevuld 
tot 50 cm3. 

Kalkmelk. 
Calciumhydroxyde in water verdeeld. 

Mannitol. 
C 6H s (OH) 5. Smeltpunt 166 °C . 

M ercurichlorideoplossing. 
E en oplossing van 6,77 g H gCl2 en 2,93 g 
NaCl in water tot 100 cm3 (1'2 N) . 

MiIIon's ·reagens. 
Een oplossin g van 1 gewichtsdeel kwik in 
1 gewichtsdeel salpeterzuur van s.g. 1,4. In 
den regel bevat d eze oplossing voldoende 
nitri'<t; mocht de oplossing oud zijn, dan 
kan voor het gebruik een spoor kalium- of 
natriumnitriet worden toegevoegd. 

Natriumcitraat. 
H et neutrale zout C3H 4OH(COONa)g,5 
H 2O. 

Natronloog ( verdunde). 
B evat 14 pct. N aOH. Soortelijk gewicht 
1,156 ( 4 N) . 

Phenolphtaleïenoplossing. 
E en oplossing van 1 g phenolphtaleïen in 
100 cm3 neutralen verdunden spiritus. 

Spiritus ( sterke). 
E en mengsel van aethylalcohol en water, 
dat in 100 volumina 96 volumina C2H 5OH 
bevat. Soortelijk gewicht 0,812. 

S piritus. 
E en mengsel van aethylalcohol en water, 

* Buit en invloed van het licht t e bewaren. 
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dat in 100 volumina go volumina C2H 0OH 
bevat. Soortelijk gewicht 0,834. 

Spiritus ( verdunde). 
E en m en gsel van aethylalcohol en water, 
dat in 100 volumina 70 volumina C2H 5OH 
bevat. Soortelijk gewicht 0,890. 

Zilvernitraatoplossing. 
E en oplossing van 4,25 g AgNO3 in water 
tot 100 cm3 (1 /4 N) . 

Zoutzuur ( verdund). 
Bevat 13-14 pct. HCl. Soortelijk gewicht 
1,067 (4 N) . 

Zwavelzuur ( sterk). 
Bevat 94- 96 pct. H 2SO4. Soortelijk ge
wicht 1,837- 1,840. 

Zwavelzuur ( verdund). 
Bevat 1 7-18 pct. H 2SO4. Soortelijk ge
wicht 1,124 (4 N) . 

LIJS'l' VAN TITERVLOEISTOFFEN. 

1/w Normaal Jodiumoplossing. 
E en oplossing in water, welke 12.690 g jo
dium en 20 g kaliumjodide per lite r bevat. 

1/zo Normaal L oog. 
E en koolzuurvrije oplossing van kalium
hydroxyde of n atriumhydroxyde in zoovee\ 
water, dat 25 cm 3 d er oplossing 25 cm3 
1/10 Normaal oxaalzuur ter neutralisatie 
vereischen. 

1/4 Normaal loog. 
E en koolzuurvrije oplossing van kalium
hydroxyde of natriumhydroxyde in zoo
veel water, dat 20 cm3 der oplossing 50 
cm3 1/10 N ormaal oxaalzuur ter neutrali
satie vereischen. 

1/zo Normaal Natriumthiosulfaatoplossing. 
E en oplossing in water, welke 24.805 g 
Na2S2O3,5 H 2O per lite r bevat. 

s. 881 

Mij bekend, 

D e Ministe r van Sociale Zaken, 
J . VAN DEN T EMPEL. 

2 2 Februari 1940. BESLUIT, tot vaststel
ling van het tijdstip, waarop de artike
len 39, 45 en 100 der Kinderbijslagwet 
in werking treden. 

Inwerkingtreding r Maart 1940. 

s. 882 

16 M aart ,940. BESLUIT, tot bepaling van 
het tijdstip, waarop de Artikelen II, III, 
VI en VII van de wet van 19 October 
1939, Staatsblad No. 803, houdende wij
ziging van de Ongevallenwet 1921 in 
werking zullen treden. 

Inwerkingtreding r April 1940. 
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s. 10 

z5 Januari z940. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staat~blad van het 
Verdrag van Genève betreffende de ge
deeltelijke herziening van het Verdrag 
van Genève (1925) betreffende schade
loosstelling voor beroepsziekten, dat op 
21 Juni 1934 door de Algemeene Con
ferentie van de Internationale Organi
satie van den Arbeid in haar 18de zit
ting als ontwerp-verdrag werd aange
nomen. 

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

Buitenlandsche Zaken van den nden Ja
nuari 1940, Directie van het Proto.col, n °. 
47393; 

Gezien de Wet van 22 Juli 1935 (Staats
blad n °. 418), houdende voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag betreffende gedeeltelijke herziening 
van het Verdrag van Genève (1925) betref
fende schadeloosstelling voor beroepsziekten 
(Genève 1934), van welk Verdrag een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 
3 aan den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond is medegedeeld en door hem op 1 
September 1939 is ingeschreven; 

Overwegende mede, dat Brazilië, Cuba, 
Denemarken, Groot-Britannië en Noord
Ierland, Hongarije, Ierland, Japan, l'vlexico, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen en Zweden reeds 
tevoren hunne bekrachtigingen aan den Se
cretaris-Generaal van den Volkenbond heb
ben medegedeeld; 

Overwegende wijders, dat het Verdrag 
overeenkomstig artikel 4 op 1 September 
1940 voor Nederland zal in werking treden 
en dat, voor zoover N ederlandsch-Jndië, Su
riname en Curaçao betreft, in overeenstem
ming met artikel 421, Deel XIII (Arbeid), 
van het Vredesverdrag van Versailles van 28 
Juni 1919 (Staatsblad 1920, n °. 127) is be
slist, dat tegen de toepassing van het Ver
drag op Curaçao geen bezwaar bestaat, doch 
dat ten gevolge van plaatselijke omstandig
heden het Verdrag in N ederlandsch-Indië en 
Suriname vooralsnog buiten toepassing zal 
moeten blijven; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd Verdrag, a lsmede de verta

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

Eene opgave van de data, waarop de be
krachtigingen van het hiervoren vermelde 
ontwerp-verdrag zijn ingeschreven, en van 
de bij die bekrachtigingen gemaakte voor
behouden is mede bij dit Besluit gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 15den Januari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS. 
(Uitgeg. 23 Januari 1940.) 
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VOLKENBOND. 

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFE 
RE TIE. 

Verdrag betreffende ge1leeltelijl,e herzie
nin g ~•an het vt-rdrag bctreUe111le scha

deloosstel11ng voor beroe]lsziekten. 

De Algemeene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid van 
den Volkenbond, door den Raad van Beheer 
van het Internationaal Arbeidsbureau bij
eengeroepen te Genève en aldaar bijeengeko
men op 4 Juni 1934 in hare achttiende zit
ting, besloten hebbende verschillende voor
stellen aan te nemen betreffende de gedeel
telijke herziening van het verdrag betreffen
de schadeloosstelling voor beroepsziekten, 
aangenomen door de Conferentie in hare ze
vende zitting, welk onderwerp het vijfde 
punt van de agenda der zitting is, en 

overwegende, dat die voorstellen den vorm 
moeten aannemen van een ontwerp van een 
internationaal verdrag, 

neemt heden den 21sten Juni 1934, het 
volgende ontwerp-verdrag aan, dat genoemd 
zal worden .,(herzien) verdrag betreffende 
beroepsziekten 1934": 

Art. r. Ieder Lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om aan hen, die 
aan beroepsziekten of aan de gevolgen daar
van lijden, of aan hun rechtverkrijgenden 
een schadeloosstelling toe te kenn en, over
eenkomstig de algemeene beginselen van de 
nationale wetgeving betreffende de schade
loosstelling voor arbeidsongevallen. 

Het bedrag dier schadeloosstelling zal niet 
lager zijn dan het bedrag, dat de nationale 
wetgeving vaststelt ten aanzien van de scha
deloosstelling voor arbeidsongevallen. Onder 
dit voorbehoud is ieder Lid vrij om bij de 
vaststelling der voorwaarden in zijn natio
nale wetgeving nopens de betaling van scha
deloosstelling voor beroepsziekten en bij de 
toepassing van de wetgeving betreffende 
schadeloosstelling voor arbeidsongevallen op 
die ziekten, die wijzigingen en veranderin
gen aan te brengen, welke hem dienstig voor
komen. 

Art . 2. I eder Lid van d e Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om als beroeps
ziekten te beschouwen, de ziekten zoowel als 
de vergiftigingen veroorzaakt door de stof
fen genoemd in de hier volgende lijst, wan
neer die ziekten of vergiftigingen arbeiders 
treffen in beroepen, bedrijven of bij werk
wijzen achter die ziekten of vergiftigingen in 
genoemde lijst vermeld en veroorzaakt door 
arbeid in een onderneming vallende onder 
de nationale wetgeving. 
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LIJST. 

Lijst der ziekten en vergiftige stoffen. 

Vergiftiging door lood, door loodverbindin
gen of -legeeringen met de onmiddellijke 
gevolgen van die vergiftiging. 

Vergiftiging door kwik, door kwikamalgaam 
en kwikverbindingen met de onmiddellijke 
gevolgen van zulk een vergiftiging. 

Miltvuur. 

Silicose met of zonder longtuberculose, voor 
zoover de silicose een beslissende oorzaak 
is van de ongeschiktheid of van den dood. 

Vergiftiging door phosphor of zijn verbin
dingen, met de onmiddellijke gevolgen van 
die vergiftiging. 

Vergiftiging door arsenicum en zijn verbin
dingen met de onmiddellijke gevolgen van 
die vergiftiging. 

Vergiftiging door benzeen (benzol) of zijn 
homologe.n, de nitro- en amide-verbindin
gen daarvan, met de onmiddellijke gevol
gen van die vergiftiging. 

Vergiftiging door de halogene derivaten van 
aliphatische koolwaterstoffen. 

Pathologische aandoeningen ten gevolge van: 
a. radium en andere radio-actieve stof

fen; 
b . X -stralen. 

Primaire huidlèanker. 

Lijst der correspondeerende bedrijven, be
roepen en werkwijzen. 

Bewerking van loodhoudende ertsen, daar
onder begrepen loodhoudende asch van 
zinkfabrieken. 

H et omsmelten van oud zink en lood tot 
blokken. 

Vervaardiging van voorwerpen van gegoten 
lood of van voorwerpen van loodmengsels . 

Drukkerijbedrijven. 
Vervaardiging van loodlegeeringen. 
Vervaardiging en herstellen van accumula-

toren. 
Bereiding en gebruik van loodhoudende 

emails. 
Polijsten met loodvijlsel of loodhoudend 

slijppoeder. 
Schilderswerkzaamheden, daaronder begre

pen de bereiding of de bewerking van 
loodhoudende plamuren, stopverf of kleur
stoffen. 

Bewerking van kwik bevattende ertsen. 
Vervaardiging van kwikverbindingen. 
Vervaardiging van weeg- of laboratorium-

toestellen. 
Bereiding van grondstoffen voor de hoeden

fabricage. 
Vergulden in het vuur. 
Gebruik van kwikluchtpompen bij de ver

vaardiging van gloeilampen. 
Vervaardiging van slaghoedjes met knalkwik. 

Arbeiders, die in aanraking komen met door 
miltvuur besmette dieren. 

Omgaan met dierlijken afval. 
Laden en lossen of vervoer van goederen. 

De bedrijven of werkwijzen, welke door de 
nationale overheid erkend zijn als bloot te 
stellen aan het gevaar van silicose. 

Alle werkwijzen, waarbij phosphor of zijn 
verbindingen worden bereid, vrijkomen of 
worden verwerkt. 

Alle werkwijzen waarbij arsenicum of zijn 
verbindingen worden bereid, vrijkomen of 
worden verwerkt. 

Alle werkwijzen , waarbij benzeen, zijn ho
mologen, de nitro- en amide-verbindingen 
daarvan, worden bereid, vrijkomen of wor
den verwerkt. 

Alle werkwijzen, aangewezen door de natio
nale wetgeving, waarbij halogene deriva
ten van aliphatische koolwaterstoffen wor
den bereid, vrijkomen of worden verwerkt. 

Alle werkwijzen, die aan de werking van 
radium, radio-actieve stoffen of X -stralen 
blootstellen. 

Alle werkwijzen, meebrengende het omgaan 
met teer, hars, pek, mineraal-oliën, paraf
fine of met verbindingen, producten of 
overblijfsels van die stoffen. 

j 
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Art. 3. De officieele bekrachtigingen van 
dit verdrag zullen worden medegedeeld aan 
den Secretaris-Generaal van den Volken
bond en door "hem worden ingeschreven. 

Art. 4. Dit verdrag zal slechts verbin
dend zijn voor de Leden van de Internatio
nale Organisatie van den Arbeid, die hunne 
bekrachtigingen door den Secretaris-Gene
raal hebben doen inschrijven. 

Het zal van kracht worden twaalf maan
den nadat de bekrachtigingen van twee Le
den door den Secretaris-Generaal zullen zijn 
ingeschreven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere Leden in werking treden twaalf 
maanden na den datum, waarop de bekrach
tiging van dat Lid door het Secretariaat zal 
zijn ingeschreven. 

Art. 5. Zoodra de bekrachtigingen van 
twee Leden der Internationale Organisatie 
van den Arbeid door het Secretariaat zijn 
ingeschreven, zal de Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond van di feit mededeeling 
doen aan alle Leden van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid. Hij zal hen 
eveneens in kennis stellen met de inschrij
vingen van de bekrachtigingen, die hem later 
door andere Leden der Organisatie zullen 
worden medegedeeld. 

Art. 6. Ieder Lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop 
van een termijn van vijf jaren na den datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te 
worden, zulks bij een verklaring toegezonden 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond en door dezen in te schrijven. De 
opzegging wordt eerst van kracht een jaar 
nadat zij door het Secretariaat is ingeschre
ven. 

Ieder Lid, dat dit verdrag heeft bekrach
tigd, dat binnen den termijn van een jaar na 
verloop van den termijn van vijf jaar, be
doeld in het vorig lid, geen gebruik maakt 
van de bevoegdheid tot opzegging voorzien 
in dit artikel, zal voor een nieuwen termijn 
van vijf jaren gebonden zijn en zal in het 
vervolg dit verdrag kunnen opzeggen, na 
verloop van eiken termijn van vijf jaren on
der de voorwaarde bedoeld in dit artikel. 

Art. 7. Telkens na verloop van een ter
mijn van tien jaren, te rekenen van den da
tum, waarop dit verdrag van kracht is ge
worden, moet de R aad van Beheer van het 
Internationaal Arbeidsbureau aan de Alge
meene Conferentie een verslag uitbrengen 
over de toepassing van dit verdrag en beslis
sen, of het wenschelijk is de geheele of ge
deeltelijke herziening van dit verrag op de 
agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. 8. Indien de Internationale Arbeids
conferentie een nieuw verdrag zou aanne
men, houdende geheele of gedeeltelijke wijzi
ging van dit verdrag, zal, tenzij het nieuwe 
verdrag anders bepaalt: 

a. de ratificatie door een lid van het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, van
zelf medebrengen onmiddellijke opzegging 
van dit verdrag, niettegenstaande het be
paalde in artikel 6, onder voorbehoud even
wel, dat het nieuwe verdrag van kracht ge
worden is; 
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b. vanaf den datum, waarop het nieuwe 
verdrag, houdende herziening, van kracht 
geworden is, het onderhavige verdrag niet 
langer door de leden bekrachtigd kunnen 
worden. 

Het onderhavige verdrag zal echter van 
kracht blijven naar vorm en inhoud voor die 
leden, die het bekrachtigd hebben en die het 
nieuwe verdrag, houdende herziening, niet 
bekrachtigen. 

Art. 9. Zoowel de Fransche als de Engel
sche tekst van dit verdrag is authentiek. 

OPGAVE van de data waarop de bekrachti
gingen van het ontwerp-verdrag betref
fende gedeeltelijke herziening van het 
verdrag van Genève ( 1925) betreffende 
schadeloosstelling voor beroepsziekten 
(Genève 1934) zijn ingeschreven en van 
de bij die bekrachtigingen gemaakte 
voorbehouden. 

BRAZILIE (8 Juni 1936). 
CUBA (22 October 1g36). 
DENEMARKEN (22 Juni 1939) . 

Met uitzondering van Groenland. 
GROOT-BRITANNIE en NOORD -IER-

LAND (2g April 1936). 
HONGARIJE (17 Juni 1935). 
IERLAND (15 Maart 1937). 
JAPAN (6 Juni 1936). 

D e J apansche Regeering wenscht dit 
verdrag, voor wat de mijnindustrieën 
betreft, eveneens toe te passen op For
mosa en K a rafuto. 

MEXICO (20 M ei 1937). 
NEDERLAND (1 September 1939) . 
NIEUW-ZEELAND (29 Maart 1938) . 
NOORWEGEN (21 Mei 193~). 
ZWEDEN (24 Februari 1937). 

s. 11 

7 Februari 1940. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op ,2 Januari ,938 te Parijs ondertee
kende aanvullend protocol op de over
eenkomst van Parijs van 12 Juni 1934, 
houdende regelen betreffende het ber
gen van torpedo's (Staatsblad 1934, No. 
582) . 

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

Buitenlandsche Zaken van den 3den Febru
ari 1940, Directie van het Protocol, No. 4412; 

Gezien het op 12 Januari 1938 te Parijs on
derteekende aanvullend protocol op de over
eenkomst van Parijs van 12 Juni 1934, hou
dende regelen betreffende het bergen van 
torpedo's (Staatsblad 1934, no. 582), van 
welk protocol een afdruk en een vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermeld protocol op den 
dag der onderteekening voor het Rijk in 
Europa is in werking getreden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd protocol, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 
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Onze Ministers, Hoofden van Departe
m enten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast m et de uit
voering van h etgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 7den Februari 1940. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken , 

E . N. VAN KLEFFE N S. 

(Uitgeg. 20 Februari 1940.) 

AANVULLEND PROTO COL 

op de Overeenkomst houdend e r eg·eleu be 
treffende het berg·en vau torpedo's, 

geteekend te Parijs op den 12den Juni 1934. 

De R egeeringen van 
B elgië, 
Spanje, 
Frankrij k, 
het Vereenigd Koninkrij k van Groot-Bri-

tannië en Noord-Ierland, 
I erland, 
Italië, 
N ederland, 
P ortugal , 
onderteekenaars van de Overeenkomst 

houdende regelen betreffende h et b ergen van 
torpedo's, geteekend te P arijs op den 12den 
Juni 1934, wenschende de mogelijkheid t e 
scheppen voor andere Regeeringen , geen on 
derteekenaars van deze overeenkomst, om 
tot deze overeenkomst toe te treden, hebben 
gemeenschappelijk het volgende protocol 
vastgesteld : 

r. Iedere R egeering, geen onderteekenaar 
van de overeenkomst van 12 Juni 1934, kan 
tot deze overeenkomst toetreden. Deze toe
tredingen zullen schriftelijk worden medege
deeld aan d e Regeering der Republiek en 
door deze aan de deelnemende R egeeringen : 
zij zullen van kracht worden één maand na 
de toezending van de mededeeling door de 
Regeering van de Fransche R epubliek. 

2. Dit protocol treedt in werking op den 
datum der onderteekening en zal dezelfde 
kracht en tijdsduur hebben als de overeen
komst waarvan he t een aanvulling is. 

Gedaan te Parijs, 12 Januari 1938. 
Voor B elgië : 

L.S. w.g. Comte de Kerchove. 
Voor Spanje: 

L .S . w.g. Angel Ossorio. 
Voor Frankrijk : 

L .S . w.g. Yvon D elbos. 
Voor het Vereenigd K oninkrijk van 

Groot-Britannië en Noord-Ierland : 
L.S. w.g. Eric Phipps. 

Voor Ierland : 
L.S. w.g. Art. P. O'Briain. 

Voor Italië: 
L.S. w.g. Renato Prunas. 

Voor N ederland : 
L.S. w.g. J . L oudon. 

Voor Portu gal : 
L.S. w.g. Armando Da Gama Ochoa. 
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s. 12 

13 Februari 1940. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
het Protocol van Parijs van 6 October 
1938, m et bijlage, tot wijziging van de 
basis-nomenclatuur, bedoeld in lid 2 van 
artikel 2 van de op 19 Juni 1934 te 
Londen gesloten internationale overeen
komst betreffende de statistieken van 
doodsoorzaken (Staatsblad 1934, n ° . 
660 en 1936, n ° . 99 E). 

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

Buitenlandsche Zaken van den 8sten Fe
bruari 1940, Directie v an het Protocol, n ° . 
5386 ; 

Gezien het Protocol van Parijs van 6 Oc
tober 1938, m et bijlage, tot wijziging van de 
b asis-nomenclatuur, bedoeld in lid 2 van ar
tikel 2 van de op 19 J uni 1934 te Londen ge
sloten internationale overeenkomst betref
fende de statistieken van doodsoorzaken 
(Staatsblad 1934, n ° . 660 en 1936, n ° . 99 E), 
van welk Protocol, met bijlage, een afdruk 
en een e v ertaling bij dit B esluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat vermeld Protocol na
m ens de Regeeringen v an de Vereenigde Sta
ten van Amerika, Australië, Canada, Duitsch
land, het V ereenigd K oninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ter/and, Hon garijë, Ita
lië, Nederland, Nieuw -Zeeland en Venezuela 
vóór 1 Janua ri 1939 is onderteek end ; 

Overwegende m ed e, dat blijkens mede
deeling van de Britsche Regeering de ove
rige partijen bij bovengenoemde overeen
komst van Londen van 19 Juni 1934, in over
eenstemmin g m et lid s van artikel 4 dier 
overeenkomst, eveneens haar t oestemming 
tot vermelde wijziging vóór 1 .Januari 1939 
hebben gegeven; 

Overwegende wijders, dat bedoelde wijzi
ging, in verband m et het bepaalde in de le
den 1 en s van artikel 4 van vermelde over
eenkomst van Londen, op 1 Januari 1940 
voor Nederland, Neder/andsch-Indië, Suri
name en Curaçao, alsmede voor de overige 
partijen b ij die overeenkomst, is in werking 
getreden; 

H ebben goedgevonden en v erstaan : 
genoemd Protocol , m et b ijlage, alsmede de 

vertaling daarvan, te doen bekend m aken 
door de plaatsing van dit B esluit in he t 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van D eparte
menten van Algem een B estuur , zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit 
voering van h etgeen te dezen wordtvereischt. 

's-Gravenhage, den 13den F ebruari 1940. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Buitenlandsche Zaken, 

E. N. VAN KLEFFEN S. 

(Uitgeg. 20 Februari 1940.) 

PROTOCOL. 

Op de Conferentie v a n 6 October 1938, t e 
Parijs bijeengekomen krachtens paragraaf 4 
van artikel 4 van de Inte rnationale Overeen-
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komst van 19 Juni 1934, betrekking hebben
de op de statistieken van doodsoorzaken, 
hebben de aanwezige delegaties van de Re
geeringen, die partij zijn bij de bovenbe
doelde Overeenkomst, te weten de delega
ties, vertegenwoordigende de volgende lan
den: Duitschland, Australië, Canada, de Ver
eenigde Staten van Amerika, Hongarije, Ita
lië, Nieuw-Zeeland, Nederland, het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland en Venezuela, met a lgemeene 
stemmen de wijzigingen van de geldende 
basis-nomenclatuur goedgekeurd, welke het 
gevolg zijn van de herziening van de lijst 
van doodsoorzaken (Tusschenlijst), waarvan 
de tekst, voor eensluidend gewaarmerkt door 
den Secretaris-Generaal van de Conferentie, 
bij dit Protocol is gevoegd. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteeken
de afgevaardigden daartoe behoorlijk gevol
macl).tigd verklaard hebben, dat bedoelde 
wijzigingen door hunne onderscheiden Re
geeringen goedgekeurd zijn~ 

Dit Protocol, dat nedergelegd is in de ar
chieven van de Fransche Regeering, zal tot 
en met 31 December 1938 open blijven voor 
de onderteekening door de d iplomatieke ver
tegenwoordigers van de landen, waarvan de 
afgevaardigden op deze Conferentie niet ge
volmachtigd waren hun Regeeringen te bin
den. 

Het is wel verstaan, dat, indien op 1 Ja
nuari 1939 het aantal handteekeningen, ver
kregen volgens de twee voornoemde proce
dures, het vier vijfde gedeelte van het aantal 
Regeeringen, welke door delegaties op deze 
Conferentie vertegenwoordigd zijn, niet be
reikt zal hebben, genoemde wijzigingen van 
de geldende basis-nomenclatuur van nul en 
geener waarde zullen zijn. 

Gedaan te Parijs, den 6den October 1938, 
in een enkel exemplaar, dat bewaard zal blij
ven in de archieven van de Fransche Regee
ring en waarvan gewaarmerkte afschriften 
aan ieder der contracteerende Regeeringen 
zullen worden toegezonden. 

Voor het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland: 

Sylvan us P. Vivian. 
Voor het Gemeenebest van Australië: 

Sylvanus P. Vivian. 
Voor Venezuela: 

Carlos Aristimuno-Coll. 
Voor Nieuw-Zeeland: 

Eric Phips. 
Voor Italië: 

Guariglia. 
Voor Canada: 

Philippe Roy. 
Voor Duitschland: 

Graaf Johann es von Welczeck. 
Voor de Vereenigde Staten: 

Edwin G. W ilson . 
Voor Hon(!,arije: 

Graaf Khuen-Hédervary. 
Voor N ederland: 

J. Loudon. 
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Internationale Conîerentle voor de vijfde 
herziening· van de benamingen van 

doodsoorzaken. 
Parijs, van 3 tot 7 October 1938. 

Tusschenlijst. 
(Zie de nummers van de gedetailleerde lijst, 
aangegeven tusschen haakjes, voor de vol

ledige specificatie van den inhoud 
van iedere rubriek.) 

I. Besmettelijke en parasitaire ziekten . 
1. Febris typhoidea en paratyphoide aan-

doeningen (1 en 2). 
2. Pest (3). 
3. Roodvonk (8). 
4. Kinkhoest (9). 
5. Diphterie (10). 
6. Tuberculose van de ademhalingsorga

nen (13) . 
7. Alle andere vormen van tuberculose ( 14 

tot en met 22). 
8. Purulente infectie en septicaemie, niet 

met de bevalling verband houdende 
(24) . 

9. Dysenterie (27) . 
10. Malaria ( 28) . 
11. Syphilis (30). 
12. Griep of influenza (33). 
13. Pokken (34) . 
14. Mazelen (35). 
15. Typhus exanthematicus (Vlektyphus) 

(39) . 
16. Ziekten door wormen veroorzaakt (40, 

41 en 42) . . 
17. Andere besmettelijke en parasitaire 

ziekten (4 tot en met 7, II, 12, 23 , 25, 
26, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 43 en 44) . 

Il. Kanker en andere gezwellen. 
18. Kanker en andere kwaadaardige ge

zwellen van de mondholte en van den 
pharynx (45). 

19. Kanker en andere kwaadaardige ge
zwellen van de spijsverteringsorganen 
en van het peritoneum (46) . 

20. Kanker en andere kwaadaardige ge
zwellen van de ademha'lingsorganen 
(47) . 

2 1. Kanker en andere kwaadaardige ge
zwellen van den uterus (48). 

22. Kanker en andere kwaadaardige ge
zwellen van de mamma (50). 

23. Kanker en andere kwaadaardige ge
zwellen van andere of niet nader aan
geduide organen (49, 51 tot en met 55) . 

24. Niet kwaadaardige gezwellen of gezwel
len, waarvan de kwaadaardige aard n iet 
nader is aangeduid (56 en 57) . 

111. Ziekten van rheumatischen aard, 
voedingsstoornissen, ziekten van 
de endocrine klieren, andere al
gemeene ziekten, avitaminosen . 

25. Acuut met koorts gepaard gaande ge
wrichtsrheumatisme (58). 

26. Chronisch Rheumatisme en jicht (59 
en 60) . 

27. Diabetes mellitus (61). 
28. Ziekten van de glandula t hyreoidea en 

de glandulae parathyreoideae ( 63) . 
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30. 

32. 

33. 
34. 

35. 
36. 

37. 

38. 

39. 
40. 

41. 

43. 

44· 

49· 
50. 
51. 

52. 

53 . 

54. 

55. 

56. 
57. 
58. 
59. 

Andere algemeene ziekten (62, 64 tot 
en met 66). 
Avitaminosen (67 tot en met 71). 

IV. Ziekten van het bloed en van de 
. bloedbereidende organen. 

Pernicieuze anaemie en andere anae
mieën (73). 
L eukaemie, aleukaemie en andere ziek
ten van het bloed en van de bloedberei

dende organen (72, 74 tot en met 76). 

V. Chronische vergiftigingen en into-
xicaties. 

Acuut en chronisch alcoholisme ( 77). 
Andere chronische vergiftigingen ( 78, 
79). 

Vl. Ziekten van het zenuwstelsel en 
van de zintuigen. 

M eningitis zonder meningococcen (81). 
Ziekten van het ruggemerg, met uitzon
dering van tabes dorsalis (82). 
Aandoeningen van bloedvaten binnen 
den schedel (83). 
Geestesziekten en geestesonvolkomen
heid (84). 
Epilepsie (85). 
Andere ziekten van het zenuwstelsel 
(80, 86, 87). 
Ziekten van het oog, het oor en bijbe
hoorende ruimten (88, 89). 

VII. Ziekten van den bloedsomloop. 
Pericarditis, met inbegrip van de chro
nische rheumatische pericarditis (go). 
Chronische aandoeningen van de hart
kleppen en van het endocardium (92). 
Ziekten van het myocardium, met in
begrip van het aneurisme van het hart 
(93). 
Ziekten van de arteriae coronariae en 
angina pectoris (94). 
Andere ziekten van het hart (91 en 95). 
Arterioclerose en gangreen (97 en 98). 
Andere ziekten van de bloedbaan (96, 
99 tot en met 103). 

VIII. Ziekten van het ademhalings-
stelsel. 

Bronchitis (106). 
Pneumriniën (107 tot en met 109). 
Pleuritis niet van tuberculeuzen aard 
( IIo). 
Andere ziekten v an het ademhalings
stelsel, met uitzondering van tubercu
lose (104, 105, III tot en met u4). 

IX. Ziekten van de spijsverterings-
organen. 

Zweren van de maag en het duodenum 
(117). 
Diarrhoe en enteritis (bij kinderen be
neden de 2 jaren) (u9). 
Diarrhoe, enteritis en darmzweren (2 
jaar en ouder) (120). 
Appendicitis (121) . 
Hernia en darmocclusie (122). 
Levercirrhose (124). 
Andere ziekten van de lever en de gal-

60. 

61. 
62. 

68. 

69. 

73 . 

74. 

75. 

80. 
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blaas, met inbegrip van galsteenen (125 
tot en met 127). 
Andere ziekten van de spijsverterings
organen (n5, 116, 118, 123, 128, 129). 

X. Ziekten der urogenitaalorganen 
( niet venerische of in samenhang 
met zwangerschap of met het 
kraambed). 

Nephritis (130 tot en met 132). 
Andere ziekten van de nieren, het nier
bekken en de ureteren (133). 
Steenen in de urinewegen (134). 
Ziekten van de blaas, met uitzondering 
van gezwellen (135). 
Ziekten van de urethra, urine abcessen, 
enz. (136). 
Ziekten van de prostaat (137). 
Andere ziekten v a n de geslachtsorga
nen, niet als venerische aangeduid of 
als gevolg van zwangerschap of van het 
kraambed (138 en 139). 

XI. Ziekten van de zwangerschap, de 
baring en het kraambed. 

Ziekten en afwijkingen van de zwanger
schap (142 tot en met 145). 
Abortus niet als septisch aangeduid 
(141) . 
Infectie na abortus ( 140). 
Infectie gedurende de baring of het 
kraambed (147). 
Andere afwijkingen en ziekten geduren
de de baring en het kraambed (146, 
148, 149, 150). 

XII. Ziekten van de huid en het on-
derhuidsch celweefsel. 

Ziekten van de huid en het onder
huidsch celweefsel (151 tot en met 153). 

XIII. Ziekten van de beenderen en de 
bewegingsorganen. 

Ziekten van de beenderen en de bewe
gingsorganen, met uitzondering van tu
berculose en rheumatisme (154 tot en 
met 156). 

XIV. Aangeboren lichaamsgebreken. 
Aangeboren lichaamsgebreken, doodge
borenen uitgezonderd (157) . 

XV. Ziekten in het eerste levensjaar. 
Aangeboren liçhaamszwakte ( 1 58). 
Vroeggeboorte, doodgeborenen uitge
zonderd (159). 
Gevolgen van de baring, doodgeborenen 
uitgezonderd (160). 
Andere ziekten eigen aan het eerst e 
levensjaar (161). 

XVI. Ouderdom, ouderdomsgebreken. 
Ouderdom, ouderdomsgebreken (162). 

XVII. Gewelddadige dood en sterfte 
door ongelukken. 

Zelfmoord ( 163, 164). 
Moord (165 tot en met 168). 
Auto-ongelukken langs den weg (door 
motor bewogen voertuig) (1 70) . 
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84. Andere sterfgevallen door geweld of na 
ongeval, met uitzondering van auto
ongelukken (169, 171 tot en met 195). 

85. Dood van militairen gedurende en van 
burgers bij oorlogsverrichtingen (196 
en 197). 

86. Terechtstellingen (198). 

XVIII. Niet nader omschreven doods
oorzaken. 

87. Oorzaken niet nader of slechts omschre
ven (199, 200). 

s. 13 

19 Februari 1940. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 31 Mei 1937 te Parijs gesloten her
ziene internationaal verdrag van 21 Juni 
1920 tot oprichting te Parijs van een 
Internationaal Instituut voor Koeltech
niek. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 15den Fe
bruari 1940, Directie van het Protocol, n ° . 
5473; 

Gezien de Wet van 2 November 1939 
(Staatsblad n ° . 31), houdende goedkeuring 
van het op 31 Mei 1937 te Parijs gesloten 
herziene internationale verdrag van 21 Juni 
1920 tot oprichting te Parijs van een Inter
nationaal Instituut voor Koeltechniek, van 
welk verdrag een afdruk en eene vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag door 
Ons voor het Rijk in Europa en Neder
landsch-Indië is bekrachtigd en dat Onze 
akte van bekrachtiging op 31 Januari 1940 
te Parijs in de archieven van de Fransche 
Regeering is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat de hierna genoem
de landen reeds tevoren hunne akten van 
bekrachtiging hebben nedergelegd, te weten: 
Australië, België, Denemarken, Finland, 
Griekenland, Groot-Britannië en Noord-Ier
land, Italië, Noorwegen, Polen, Unie van 
Zuid-Afrika en Zweden, en dat Canada en 
Marokko tot het verdrag zijn toegetreden; 

Overwegende wijders, dat het verdrag, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel II, 
op 31 Januari 1940 voor het Rijk in Europa 
en N ederlandsch- Indië is in werking getre
den; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta

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

Onze Ministers, H oofden van D eparte
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1940. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Buitenlandsche Z aken, 

E. N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 1 Maart 1940.) 
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Verdrag tot wijziging van het Internationaal 
verdr1tg, den 2lsten Juni 1920 te Parijs ge
tcekend, tet oprichting te P1trljs van een 
Internationaal Instituut v-0or Koeltechniek, 

gesloten 
tusschen Duitschland, de Argentijnsche 

Republiek, België, Brazilië, Bulgarije, China, 
de Republiek Costa-Rica, de Cubaansche 
Republiek, Denemarken, Spanje, de Ver
eenigde Staten, Finland, Frankrijk, Algerië, 
de Koloniën van Fransch-West-Afrika, Ma
dagascar, Groot-Britannië en de Unie vav. 
Zuid-Afrika, Canada, het Gemeenebest van 
Australië, Nieuw-Zeeland, Britsch-Indië, 
Griekenland, de Republiek Haïti , Italië en 
zijn Koloniën Erythrea, Cyrenaïca, Tripolis 
en Somaliland, Japan, Luxemburg, Marokko, 
Noorwegen, de Republiek P anama, Neder
land en Nederlandsch-Indië, Peru, P olen, 
Portugal, Roemenië, Zweden, Zwitserland, 
de Tsjechoslowaaksche R epubliek, Tunis, de 
Unie van Socialistische Sowjet Republieken, 
Uruguay en Zuidslavië. 

De ondergeteekendcn, Gevolmachtigden 
van de Regeeringen der hierboven genoemde 
landen, zijn het navolgende overeengekomen : 

Art. 1. 1. De hooge Verdragsluitende 
Partijen verbinden zich tot het in stand hou
den en onderhouden van een Internationaal 
Instituut voor Koeltechniek, welks zetel is te 
Parijs. 

2. In de hoedanigheid van lid, genietende 
van de rechten en onderworpen aan de ver
plichtingen, omschreven in het onderhavige 
Verdrag, maken van het Internationaal In
stituut voor Koeltechniek deel uit: 

1 ° . De verdragsluitende Staten, evenals 
die hunner overzeesche gebiedsdeelen en ko
loniën, welke zij hebben aangewezen bij de 
onderteekening van het onderhavige Verdrag 
en welke voorkomen op de hierachter ge
voegde lijst; 

2 ° . De Staten, die geen partij zijn bij het 
onderhavige Verdrag en de overzeesche ge
biedsdeelen en koloniën, welke niet voorko
men op de hierboven bedoelde lijst, indien 
de betrokken Staten toetreden tot genoemd 
Verdrag, voor het moederland of voor over
zeesche gebiedsdeelen of koloniën en indien 
tot de toelating van het nieuwe lid tot het 
Internationaal Instituut voor Koeltechniek 
wordt besloten door het Uitvoerend Comité, 
bedoeld in artikel s, met een meerderheid 
van twee derden der vertegenwoordigde Sta
ten, Dominions of Koloniën. Het verzoek zal 
worden gericht tot den Directeur van het 
Instituut; het zal de verplichting mede
brengen om door een jaarlijksche bijdrage 
in de kosten van het Instituut deel te nemen, 
onder de voorwaarden, bepaald bij artikel 9. 
Zoodra tot een toelating zal zijn besloten, 
zal door den Directeur daarvan mededeeling 
worden gedaan aan den Minister van Bui
tenlandsche Zaken van Frankrijk, die daar 
van aan alle toegetreden Regeeringen zal 
kennis geven. 

Art. 2 . Rechtspersonen of natuurlijke 
personen, die een rol hebben gespeeld op het 
gebied van de wetenschap en de industrieën 
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van de koeltechniek en de begunstigers van 
het Internationaal Instituut voor Koeltech
niek zullen, bij besluit van het Uitvoerend 
Comité, den titel van correspondeerend lid 
van het Instituut kunnen ontvangen. 

Art. 3. 1. Het Instituut, dat zijn werk
zaamheden tot internationaal gebied be
perkt, heeft als voornaamste doeleinden: 

I. het bevorderen van het onderwijs in 
de wetenschap en de praktijk van de koel
techniek en de uitwerking en de verspreiding 
van de studiën en wetenschappelijke of tech
nische onderzoekingen, op dat gebied uitge
voerd ; 

2. het bevorderen van de studie van de 
beste oplossingen der vraagstukken, welke 
betrekking hebben op het bewaren, het ver
voer en de verspreiding van aan bederf on
derhevige waren; 

3. het bekendmaken, onder opgave van 
de herkomst der openbaar gemaakte gege
vens, van den toestand over de geheele 
wereld van de afgekoelde waren met betrek
king tot voortbrenging, vervoer en verbruik; 

4. het bijeenbrengen, met het oog op hun 
openbaarmaking, van alle wetenschappelijke, 
technische en economische gegevens en do
cumenten, welke betrekking hebben op het 
voortbrengen en benutten van de koeltech
niek; 

5. het bijeenbrengen voor hun onderzoek 
van de wetten, reglementen en gegevens van 
allerlei aard, welke van belang zijn voor de 
koeltechniekindustrieën en zoo noodig het 
aan de R egeeringen ter goedkeuring voor
leggen van maatregelen, strekkende tot ver
betering en unificatie der voorschriften be
treffende het internationale vervoer van 
voortbrengselen, waarop de toepassing van 
de koeltechniek van nut kan zijn; 

6. het organiseeren van internationale 
Congressen voor de koeltechniek; 

7. voortdurend in verbinding te blijven 
met de betrokken wetenschappelijke krin
gen en vakmenschen, t en einde de uitvoering 
van zijn werkprogramma te verzekeren. 

2. Alle vraagstukken, die betrekking heb
ben op de economische belangen, de wetge
ving en het inwendig bestuur van een Staat 
in het bijzonder, vallen buiten de bevoegd
heid van het Internationaal Instituut voor 
Koeltechniek. 

Art. 4. 1. Het Internationaal Instituut 
voor Koeltechniek is geplaatst onder het ge
zag en toezicht van een algemeene Confe
rentie, samengesteld uit vertegenwoordigers, 
aangewezen door de Leden van het Instituut. 
Die leden, welke geen officieele vertegen
woordigers wenschen te benoemen, kunnen 
door het Internationaal Instituut voor Koel
techniek de aanwijzing doen goedkeuren van 
een bepaalden kring, die er hun land zal ver
tegenwoordigen. 

2. H et aantal vertegenwoordigers van elk 
Lid van het Instituut in de algemeene Con
ferentie is vastgesteld bij artikel g van het 
onderhavige Verdrag, dat de deelneming der 
L eden van het Instituut in de kosten van dit 
Instituut regelt. D e leden van de Conferen
tie, die verhinderd zijn een bijeenkomst bij 
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te wonen, hebben het recht aan een van hun 
medeleden in de Conferentie volmacht te 
verleenen. 

3. D e algemeene Conferentie komt min
stens eenmaal in de vier jaren bijeen. Haar 
Voorzitter wordt, met meerderheid van 
stemmen, gekozen voor vijf jaren, overeen- . 
komende met elk der vijfjarige tijdperken, 
voorzien in artikel 10. 

Art. 5. .1. D e uitvoerende macht van 
het Internationaal Instituut voor Koeltech
niek berust bij een Uitvoerend Comité, dat, 
onder de leiding en het toezicht van de al
gemeene Conferentie, de beslissingen daar
van ten uitvoer legt en de aan haar oordeel 
te onderwerpen voorstellen voorbereidt. 

2. H et Uitvoerend Comité bestaat uit 
leden, aangewezen door de bevoegde autori
teiten der Leden van het Instituut. Elk dezer 
leden wordt in het Uitvoerend Comité door 
één persoon vertegenwoordigd. 

3. De Voorzitters van de internationale 
Commissies, bedoeld in artikel 7 van het 
onderhavige Verdrag, hebben toegang tot het 
Uitvoerend Comité met een raadgevende 
stem. 

4. Het Uitvoerend Comité vergadert 
minstens eenmaal per jaar. Het is belast met 
de uitvoering van de besluiten der algemeene 
Conferentie. Het heeft het volledig toezicht 
op het bestuur van het Instituut. Het be
noemt bij geheime stemming den Directeur, 
die de functie bekleedt van algemeen Se
cretaris van de Algemeene Conferentie en 
van het Uitvoerend Comité. Het stelt het 
reglement voor het personeel vast, zoomede 
alle maatregelen, welke voor de werking van 
het Instituut noodzakelijk zijn. 

5. De leden van het Uitvoerend Comité, 
die verhinderd zijn een vergadering bij te 
wonen, hebben het recht een van hun mede
leden in het Comité volmacht te geven. 

6. Gedurende den tijd tusschen de zit
tingen heeft het Uitvoerend Comité de be
voegdheden van de algemeene Conferentie, 
onder voorbehoud van bekrachtiging door 
deze van de genomen beslissingen. 

7. In elk geval zijn de beslissingen niet 
geldig, dan met een meerderheid van 2/3 der 
stemmen van de tegenwoordige of vertegen
woordigde leden. 

8. H et Uitvoerend Comité kiest uit zijn 
midden een Besturend Comité, bestaande uit 
één Voorzitter, 6 Onder-Voorzitters en een 
Comité van Administratie, bestaande uit 15 
leden , dat meer speciaal belast is met het 
opmaken der begroeting en het uitbrengen 
van een jaarlijksch verslag over de finan
cieelen toestand van het Instituut. 

g. Onder toezicht van het Comité van 
Administratie stelt de Directeur order op het 
doen der uitgaven en draagt hij zorg voor de 
ontvangsten. Hij teekent alle quitanties en 
ontvangstbewijzen. Hij betaalt, accepteert, 
endosseert of trekt alle wissels, handelspapie
ren of mandaten voor rekening van het In
stituut. 

10. D e Voorzitter v an de algemeene Con
ferentie heeft, met raadgevende stem, toe
gang tot de vergaderingen van het Uitvoe-
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rend Comité en van het Comité van Admi
nistratie. 

Art. 6. 1. D e werking van het Instituut 
wordt verzekerd door een bezoldigd perso
neel, daaronder begrepen een Directeur, be
noemd door het Uitvoerend Comité, en de 
voor de werking van het Instituut noodige 
agenten. 

2. De benoeming en het ontslag van alle 
beambten geschiedt door den Directeur, die 
daarvoor verantwoordelijk is tegenover het 
Uitvoerend Comité. 

Art. 7. 1. De onderzoekingen, bedoeld 
in artikel 3 van het onderhavige Verdrag, 
worden ondernomen en uitgevoerd, hetzij 
door internationale Commissies, waarvan het 
aantal en de bevoegdheden worden vastge
steld door de algemeene Conferentie, hetzij 
door deskundigen, aangewezen door de al
gemeene Conferentie. 

2. D eze onderzoekingen betreffen de 
vraagstukken, welke betrekking hebben op 
de benutting en de voortbrenging der koel
techniek op elk gebied en met name: 

het verkrijgen van lage temperaturen; 
koelmateriaal en koelinstallaties; 
industrieele toepassingen van de koeltech-

niek; 
vervoer; 
wetgeving; 
onderwijs; 
algemeene economie en statistiek. 
3. De Voorzitter van elk dier Commis

sies wordt gekozen door de algemeene Con
ferentie, wier rapporteur hij is. 

4. De samenstelling van elke Commissie 
wordt door het Uitvoerend Comité bepaald 
op voorstel van den Voorzitter van genoem
de Commissie, rekening houdende met de 
wenschen, uitgesproken door de Vereenigin
gen voor Koeltechniek of andere weten
schappelijke of industrieele organisaties van 
de landen, welke tot het onderhavige Verdrag 
zijn toegetreden. 

Art. 8. 1. De werkzaamheden der Com
missies en de gegevens van allerlei aard, door 
het centraal Bureau van het Instituut krach
tens artikel 3 van het onderhavige Verdrag 
verzameld, worden door middel van een tijd
schrift bekendgemaakt. Dit officieel orgaan 
wordt in het Engelsch en in het Fransch uit-

. gegeven, maar een uitgave in elke andere 
taal van een land, tot het onderhavige Ver
drag toegetreden, zal kunnen geschieden op 
verzoek van de belanghebbende landen, 
naarmate de gewone of buitengewone inkom
sten van het Instituut dit zullen veroorloven. 

2. Het tijdschrift wordt kosteloos ver
strekt aan alle tot het onderhavige verdrag 
toegetreden landen in een verhouding door 
de algemeene Conferentie vastgesteld vol
gens de categorie, waarin zij zijn ingeschre-
ven. 

Art. 9. 
Instituut 
dekt: 

1. De voor de werking van het 
nood2akelijke kosten worden ge-

1 °. door de jaarlijksche subsidies van de 
Leden van het Instituut, die zich verbinden 
aan zijn werking deel t e nemen. Deze bijdra
gen, betaalbaar in alle vrij verhandelbare 

76 

deviezen, worden vastgesteld in goudfran
ken van een gewicht van 10/31e gram met 
een gehalte van 0,900 fijn 1, volgens onder
staande categorieën : 

Cate
gorieën. 

I 
II 

111 
IV 
V 

VI 

.. 
1Aantal stemmen, waar-

J aarltJksche over de Leden in de 
subsidies in algemeene Conferentie 

goudfranken. en in het Uitvoerend 
Comité beschikken. 

4.800 6 
3.600 5 
2.400 4 
1.600 3 

800 2 

400 l 

2 °. door de ontvangsten, verkregen uit 
de abonnementen op het tijdschrift en den 
verkoop van de publicaties van het Insti
tuut, onder de ·voorwaarden door het Uit
voerend Comité vastgesteld; 

3 °. door de bijdragen, giften en legaten, 
die het Instituut wettig kunnen toekomen, 
bijzonderlij k ingevolge de toepassing van ar
tikel 2 van het onderhavige Verdrag. 

2. De bedragen, welke het aandeel van 
elk der verdragsluitende Landen vormen, 
worden door deze aan het begin van elk jaar 
door tusschenkomst van het Ministerie van 
Buiten!. Zaken van Frankrijk aan den Di
recteur van het Instituut overgemaakt. 

Art. 10. 1. Het onderhavige Verdrag 
wordt gesloten voor een tijdperk van 10 ja
ren. Bij den afloop van dien termijn zal het 
worden vernieuwd door stilzwijgende verlen
ging van telkens vijf jaren. leder Lid heeft 
het recht zich na afloop van elk tijdperk uit 
het Instituut terug te trekken of de catego
rie, waarin het zich heeft geplaatst, te wij
zigen, mits daarvan één jaar van te voren 
mededeeling wordt gedaan. 

2. Elk Lid van het Instituut, dat later 
toetreedt, is tot na afloop van het eerste tijd
perk van 10 jaren gebonden, indien het in 
de eerste vijf jaren van dat tijdperk is toe
gelaten. In het t egenovergestelde geval is het 
gebonden tot na afloop van het t ij dperk van 
vijf jaren, volgende op dat, in den loop waar
van het is toegelaten. 

Art. II. 1. Het onderhavige Verdrag zal 
worden bekrachtigd. Elke M ogendheid zal, 
binnen den kortst mogelijken tijd, haar akte 
van bekrachtiging aan de Fransche Regee
ring doen toekomen, door wier tusschenkomst 
daarvan aan de andere onderteekenende Lan
den kennis zal worden gegeven. 

2. De akten van bekrachtiging blijven be
waard in de archieven van de Fransche Re
geering. 

3. Het onderhavige Verdrag zal voor alle 
onderteekenende Landen in werking treden 
op den dag d er nederlegging van zijn akte 
van bekrachtiging. 

1 Monetai re eenheid, voorzien in artikel 
28 van het Algemeen Postverdrag van 28 Ju
ni 1929, in Frankrijk afgekondigd bij het de
creet van 17 Maart 1933. 
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Ten blijke waarvan de hieronder genoem
de gevolmachtigden, wier volmachten in goe
den en behoorlijken vorm zijn bevonden, het 
onderhavige Verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan te Parijs, den 31sten Mei 1937. 

Voor Duitschland: 
L .S. Johannes Graaf Von Welczek. 

Voor de Argentijnsche Republiek: 
L.S. T. A. Ie Breton. 

Voor België: 
L .S . Graaf de Kerchove. 

Voor Brazilië ad referendum: 
L.S. L. M . de Souza-Dantas. 

Voor Bulgarije: 
L.S. C. Batoloff. 

Voor China: 
L .S . V. K. Wellington Koo. 

Voor de Republiek Costa-Rica: 

Voor de Cubaansche Republiek : 
L.S. José René Morales. 

Voor Denemarken: 
L .S . T. Bull. 

Voor Spanje: 

Voor de Vereenigde Staten : 1 

Voor Finland: 
L .S. Harri Holma. 

Voor Frankrijk: 
L.S. Yvon Delbos. 

Voor Algerië: 
L .S. Yvon Delbos. 

Voor de Koloniën van Fransch-West
Afrika en voor Madagascar: 

L.S. Yvon Delbos. 

Voor Groot-Britannië en voor Britsch
Indië: 

Bij het onderteekenen van het onderhavige 
verdrag: 

1°. Voor het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland en 

2°. voor Britsch-Indië, 
verklaar ik: 
1 °. dat mijn onderteekening is gedaan 

onder voorbehoud van het recht zich uit het 
Instituut terug te trekken met ingang van 
~en 21sten Juni 1940, mits hiervan minstens 
-één jaar tevoren mededeeling wordt gedaan; 

2 °. dat in de betrekkingen tusschen Zijne 
Majesteit den Koning van Groot-Britannië, 
Ierland en de Britsche Overzeesche Gebieds
deelen, Keizer van Indië, en de andere Hooge 

1 Voor wat betreft de Vereenigde Staten 
van Amerika, die, evenals in 1920, het Ver
drag niet hebben geteekend, is dit Verdrag 
aanvaard door het "American Institute of 
Refrigeration", dat daarvan rechtstreeks 
heeft kennisgegeven aan het Internationaal 
Instituut voor Koeltechniek. Aan het Minis
terie van Buitenlandsche Zaken van Frank
rijk is m ededeeling van deze toetreding ge
daan. 
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Verdragsluitende Partijen, die het onderha
vige Verdrag zullen hebben bekrachtigd, dit 
laatste het Verdrag van den 21sten Juni 1920 
zal vervangen vanaf den dag van nederleg
ging van Zijn bekrachtigingsoorkonde met 
betrekking tot: 1 °. het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland; 
2 °. Britsch-Indië. 

L .S . H. Lloyd Thomas. 

Voor het G emeenebest van Australië: 
L.S. H . Lloyd Thomas. 

Voor de Unie van Zuid-Afrika: 
L.S. Eric H . Louw. 

Voor Canada : 

Voor Nieuw-Zeeland : 
L .S . D. J. Jordan. 

Voor Griekenland: 
L .S. N. Politis. 

Voor de Republiek Haïti : 

Voor Italië : 
L .S. V. Cerruti. 

Voor de Italiaansche Koloniën Erythrea, 
Cyrenaïca, Tripolis en Somaliland : 

L .S . V. Cerruti. 

Voor Japan : 
L .S . Mitani. 

Voor Luxemburg: 
L.S. Ant. Funck. 

Voor Marokko: 

Voor Noorwegen: 
L.S. Gronvold. 

Voor de Republiek Panama : 

Voor Nederland en Nederlandsch-Indië: 
L.S. J. Loudon. 

Voor Peru: 

Voor Polen: 
L.S. J. Lukasiewicz. 

Voor Portugal: 

Voor Roemenië: 
L .S. C. Cesiano. 

Voor Zweden: 
L.S. E. Hennings. 

Voor Zwitserland : 
L .S . Dunant. 

Voor de T sjechoslowaaksche Republiek: 
L .S . Stefan Osusky. 

Voor Tunis : 
L .S . Tronet. 

Voor de Unie van Socialistische Sowjet 
Republieken: 

L.S. Eugène Hirschfeld. 
Voor Uruguay: 

L.S. Pablo Penando. 
Voor Zuidslavië: 

L.S. Bojidar Pouritch. 
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s. 14 

24 Februari z940. WET, houdende goed-
keuring van het Nederlandsch-Duitsch 
verdrag nopens de regeling van het goe
derenverkeer met bijlagen en bijbehoo
rend slotprotocol op 25 Maart 1939 te 
Berlijn gesloten. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 209. 
Hand. Il 1939/40, bladz. zo30. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 209. 
Hand. I z939/40, bladz. 327. 

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

dat het Nederlandsch-Duitsch verdrag no
pens de regeling van het goederenverkeer 
met bijlagen en bijbehoorend slotprotocol op 
25 Maart 1939 te Berlijn gesloten, alvorens 
te worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft en dat het voorts wensche
lijk is om de bevoegdheid voor te behouden 
dit verdrag op te zeggen; 

Zoo is het, dat Wij , denRaadvanState,enz. 
Art. I. Het in afdruk bij deze Wet ge

voegde Nederlandsch-Duitsch Verdrag no
pens de regeling van het goederenverkeer 
met bijlagen en bijbehoorend slotprotocol , 
op 25 Maart 1939 te Berlijn gesloten, wordt 
voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

II. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor het in Artikel I genoemde verdrag op 
te zeggen. 

III. Deze Wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te s-Gravenhage, den 24stcn Fe

bruari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister v an Buitenlandsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS. 

De ]Vlinister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
De Minister van Waterstaat, 

] . W . ALBARDA. 
(Uitgeg. 15 Maart 1940.) 

NEDERLAND SCH -DUIT SCH VERD RAG 
N OPENS DE REGELING YAN HE •r 

GOEDERENVERl{EER VAN 
25 MAART 1939. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen 

en 
de Duitsche Rijkskanselier, 

geleid door den wensch de economische be
trekkingen tusschen Nederland en Duitsch
land te bevorderen en n auwer aan te knoo
pen, hebben tot Hunne gevolmachtigden be
noemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen : 

den D irecteur-Generaal van Handel en 
Nijverheid bij het Departem ent van Econo
mische Zaken , 

Dr. Hans Max Hirschfeld; 
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de Duitsche Rijkskanselier: 
den Staatssecretaris bij het Departement 

van Buitenlandsche Zaken 
Emst Freiherr von Weizsäcker 

en 
den "Ministerialdirektor" bij het Departe

ment voor Voedselvoorziening en Landbouw, 
Dr. Alex Walter; 

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

Art. I. Van de in de bij lage A vermelde 
voortbrengselen van den Duitschen bodem 
en de Duitsche nijverheid zullen bij hun in
voer in het N ederlandsche douanegebied geen 
andere of hoogere invoerrechten geheven 
worden dan die, welke in de bijlage A be" 
paald zijn. 

Van de in de bijlage B v ermelde voort
brengselen van den Nederlandschen bodem 
en de Nederlandsche nijverheid zullen bij 
hun invoer in het Duitsche douanegebied 
geen andere of hoogere invoerrechten gehe
ven worden dan die, welke in de bijlage B 

• bepaald zijn. 
Art. II . De Nederlandsche en de Duit

sche Regeering zullen den invoer van Duit
sche en Nederlandsche kolen van alle soor
ten evenals tot dusverre welwillend behan
delen. 

D e invoer van steenkolen. steenkoolbri 
ketten en cokes uit Duitschland wordt gecon
tingenteerd, en wel in de navolgende groe-
penverdeeling: huisbrandkolen, industrie 
kolen, steenkoolbriketten en cokes. 

Art. III. Iedere Regeering zal een R e
geeringscommissie instellen, gevormd door 
ambtenaren der betrokken Ministeries. Deze 
commissies hebben tot taak in doorloopend 
onmiddellijk contact de m et de uitvoering 
van dit verdrag samenhangende vraagstuk
ken te behandelen . Over de samenstelling 
der Regeeringscommissies zullen beide Re
geeringen elkander mededeeling doen. 

Art. IV. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd. Het treedt den twintigsten dag na ?e 
uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden, 
welke te 's- Gravenhage zal plaats vinden, in 
werking en zal gelden tot . den 31sten D e
cember 1940:" 

Ingeval ingrijpende wijzigingen in de eco
nomische verhoudingen tusschen beide lan
d e n mochten intreden, kan dit verdrag vóór
dien worden opgezegd. E en ingrijpende ver
andering in de economische verhoudingen 
tusschen de beide landen moet geacht worden 
zich even eens voor te doen, indien tengevolge 
van maatregelen van één der beide R egee
ringen op het gebied der invoerrechten een 
niet onbelangrijke benadeeling van den uit
voer van het andere land te duchten is. 

Is volgens de opvatting van één van de 
verdragsluitende partijen de voorwaarde van 
de vorige alinea aanwezig, dan zullen op haar 
verzoek de Regeeringscommissies samen 
moeten komen, en trachten het door de v er
anderingen in de economische verhoudingen 
verstoorde evenwicht van het verdrag door 
een passende schikking weder te herstellen . 
Brengen deze besprekingen geenerlei uit-
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komst, dan kan ieder van de beide ·verdrag
sluitende partijen het verdrag m et een ter
mijn van 14 dagen aan het einde van een ka
lendermaand opzeggen. 

Geschied in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te Berlijn, den 25sten 
Maart 1939. 

H. M. Hirschfeld 
Freiherr Von Weizsäcker 
Dr. Walter. 

Bijlag·e A bij Artikel I. 

INVOERRE CH'.l'E N RIJ DEN INVOER IN 
HET NEDER.LANDSCHE DOUANE-

GEBIED. 
No. 
van Invoer-
het Goederensoort recht. 

tarief 
Uit 1 bijzondere bepaling 3 Steenslag 

en pum ... . ... . ... . . . .. . . ..... ....... ... . .. vrij 
16 Bier: 

1. in flesschen, kruiken of andere 
verpakking, inhoudende 1200 
gr of minder, onverminderd 
het invoerrecht, aangegeven 
sub 2 ..... . . . ... . .... ....... .. . . ... 10 % 

2. in andere verpakking f 1 2 p . HL 
uit 33 III Kalisalpeter, anders inge

voerd dan in verpakking tot en met 
1200 gr .. ... . ..... .. . . ... .. .. .. .. . ... ... . . . vrij 

uit 33 III d en uit 35 Caustische en 
andere potasch, kaliloog, chloor
kalk, chloorgas, natriumperboraat, 
natriumsuperoxyd, waterstofsuper-
oxyd, in verpakking tot 1200 gr . . . rn % 
ingevoerd op andere wijze .. ..... .. vrij 

41 I a Dynamo's en generatoren, ele
m enten en accumulatoren, zoomede 
electromotoren : 
1. me t een gewicht van 1 kg of 

minder . .. .... .. .. .. .. ...... ..... . ... 12 % 
2. m et een gewicht van meer dan 

1 kg maar niet meer dan 10 kg IQ % 
3. met hooger gewicht .. .. .. .. .. .. .. 6 % 

41 IV Schakelaars, schakelkasten, scha
kelinrichtingen, controllers (rijscha
kelaars) , stopcontacten, contact
doozen en contactstoppen, ook zon
der pennen of bussen, zoomede weer
standen , regulateurs, smoorspoelen, 
pupinspoelen en andere n.a.g. ap
paraten, toestellen en instrumenten 
voor he t sluiten, verbreken, om
schakelen , regelen of op andere 
wij ze b e ïnvloeden van e l e ctrische 
stroomen : 
a. schakelaars, welke met hand of 

voet in werking worden ge
bracht, zoomede stopcontacten, 
contactdoozen en contactstop
pen, ook zonder pennen of bus-
sen, voorzoover zij een gewicht 
hebben van 500 gr of minder IQ % 

c. andere .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. 8 % 
41 Vla 1 Electriciteitsverbruiksmeters, 

voor zoover zij een gewicht hebben 
van 10 kg of minder .. .. .. .. .... ... ... IQ% 
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41 XIII Draad, kabel en band voor 
het geleiden van electriciteit: 
c. aansluit- , v erbindings- en ver

lengingssnoeren, voorzien van 
contactstop . .... . .... .. ... ... ... 10 % 

d. andere voorwerpen, met uitzon
dering van die, vallende onder 
de bijzondere bepaling N °. 2 ... IQ% 

60 III Stofzuigers, welke met de hand 
kunnen worden verplaatst en de 
daarbij gebezigde slangen, buizen 
en zuigmonden ............. . ...... .... 12 % 

uit 72 III Drukinkt, teerverfstoffen , 
lakken en vernissen .. . .... . .... .. .. .. 10 % 

uit 73 II Knoopen van kunsthoorn, 
kunsthars , celhoorn, cellon, bake
liet, galaliet en dergelijke n.a.g. 
plastische stoffen ; metalen knoopen 
met inbegrip van drukknoopen .. . IQ % 

uit 80 XI Kaarsen en kaarsjes van al
lerlei soort, z.g. tapers (kaarsen 
voor het aansteken van gaslicht), 
waxinelichtjes, nachtlichtjes en der
gelijke artikelen daaronder begre-
pen . .. . ...... ..... .. ... .... .. . ..... . ...... 12 % 

uit 94 IV Messen (machinale) ......... 6 % 
95 II IJzer, mits niet gegoten, in sta

ven, plat, vierkant of rond, zoomede 
in balk- of andere geprofileerde 
vorm (met inbegrip van staven in 
ovalen, zeshoekigen, vierkanten, en 
dergelijken vorm), met uitzonde-
ring van buizen en draad, een en 
ander in rechte , al dan niet opge
rolde of wel gevouwen stukken, in
dien gepolijst, bedrukt, versierd, 
geverfd, gevernist, vertind, verzinkt, 
beplakt met papier of op andere 
wijze dan door middel van olie of 
vet voorzien van een bedekkende 
laag, of wel gelijkmatig voorzien 
van noppen , strepen, ruiten en der
gelijke figuren , mits op geenerle i 
andere wijze bewerkt .. . .. .. . .. .. . .. . 3 % 

uit 95 VII bx Gegoten ijzeren drukbui -
zen en buizenvormstukken, v erbin
dingsstukken voor buizen (fittings) 
en flenzen uit smeedbaar gietijzer 
zwart of verzinkt .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. 8 % 

uit 95 VII b2 Gelaschte buizen van 
ijzer en staal met een buitenste 
doorsnede tot 61 mM; naadlooze 
buizen van ijzer en staal met een 
buitenste doorsnede tot 318 mM; 
buizen , platen, schijven, strippen, 
banden , kabels van koper; buizen 
en kabels van messing; andere dan 
gegoten, fittings van ijzer en staa l 6 % 

uit 95 , bijzondere b epaling xc Messing 
in banden en strippen .......... .... .. . vrij 

uit 133, bijzondere bepaling 8 Straat-
keien ...... .... ... . ... .. .. ......... ....... .. vrij 

134 Telefoontoestellen, telegraaftoe
stellen, ook die voor beeldtelegra-
fie, telefoonschakelapparaten, zoo
mede telefonen, microfonen en mi
crotelefonen voor een en ander ... 10 % 
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uit 143 VI b Motorrijwielen, rijwielen 
met hulpmotor daaronder begrepen 15 % 

151 VIII b Explosie- en ontstekings
middelen (behalve buskruit en dy
namiet) 
verpakt of in tabletvorm . ...... . .. .. 10 % 
op andere wijze ingevoerd . . . . . . . . . . . . vrij 

151, bijzondere bepaling 4 E xplosie- en 
ontstekingsmiddelen voor mijn
bouwdoeleinden . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . vrij 

155 VI Gereedschappen als hamers, 
beitels, zagen, boren, draadsnij 
ijzers, houweelen, doorslagen, schroe
vendraaiers, moersleutels, koevoe-
ten, harken, schoffels en dergelijke, 
zoomede deelen en onderdeelen van 
een en ander, kussens en tappen en 
dergelijke daaronder begrepen . . .. 6 % 
Turfstrooisel en turfmolm . . . . . . . . . . . . vrij 

Opmerking. Er bestaat overeen
stemming over, dat ten aanzien 
van de behandeling der in ko
lom 2 van bovenstaande lijst 
genoemde goederen, de in het 
Nederlandsche tarief van in
voerrechten met betrekking tot 
de in kolom 1 genoemde posten 
bestaande bijzondere b epalin
gen onverminderd van kracht 
blijven, zooals eveneens de 
overige in het tarief van in-· 
voerrechten, de Tariefwet of 
andere wetten bestaande voor
schriften. 

Bijlage B bij Art.ikel 1. 

RECHTEN BI.J DE N INYOER IN HET 
DUl'fSCHE DOUAN EGEBIED. 

Tarief
num-
mer 

Benaming der goederen 

Invoer
recht 
voor 

IOO kg. 
inR.M. 

uit 21 Bloemkoolzaad .. . .. .. .......... . ... vrij 
Boerenkoolzaad ...... . .. . ....... . . . ..... vrij 
Spruitkoolzaad .......... .. . ..... ..... ... vrij 
Savoyekoolzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
Witte kool-zaad . ....... .. . . .. .... . . .. . . vrij 
Roode kool-zaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
Radijszaad . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . vrij 
Ramenaszaad . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . vrij 

Opmerking. D e bij verdrag vast
gestelde vrijdom van invoer
recht geldt slechts, wanneer de 
zaden op grond van teeltcon
tracten met Duitsche telers in
gevolge nadere overeenkomst 
tusschen beide R egeeringen in 
het Duitsche douanegebied zijn 
ingevoerd. 

Koolzaad: 
bloemkoolzaad . . . . . . . . . .. .... ......... 100 

boerenkoolzaad, spruitkoolzaad .. 20 

andere ... .. . .. ... ....................... 40 
Bloemenzaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Komkommer- en augurkenzaad . . . 50 

Koolrabi-zaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 
Koolraapzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
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Prei zaad . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
P een(wortel)zaad . .... .. . . .. . . .... . .... 60 

P eterseliezaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Radijszaad . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Ramenaszaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Slazaad . .. ... . ...... .. ... . .. ... ........ ... . 50 

Schorseneerenzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Selderij zaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Zaad van andere consumptie-wor-

telgewassen dan bovengenoemd 
en herfstknollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 

Spinaziezaad .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 10 

Uienzaad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Opmerking. D e verdragsrechten 
gelden slechts wanneer de za
den in het Duitsche douane
gebied worden ingevoerd met 
certificat en van zuiverheid, e r
k end door de Duitsche Regee
ring, en op grond van overeen
komsten met Duitsche telers 
ingevolge nadere overeenkomst 
tusschen de beide Regeerin gen. 

uit 22 Karwij , versch en gedroogd .. .. .. 8 

uit 28 Kapok, onbewerkt, ook gezui
verd, in andere verpakking dan in 
geperste balen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

uit 33 Groenten, versch: 
roode kool, witte kool, savoyekool 

in den tijd van 1 Januari tot 31 
Mei ... ....... ... . ........ ... . .. .. . ... .... 2 

spruitkool in den tijd van 1 Januari 
tot 31 Maart en van 1 November 
tot 31 December . . . . . .. . ... .. . . . .. ... 7 

kropsla in den tijd van 1 April tot 
31 Mei .............................. .. . 7 

uien tot een hoeveelheid van ten 
hoogste 3 ooo ooo kg per kalen
derjaar, na nadere aanwijzing 
door den Rijksminister van Fi-
nanciën . ......... ..... .... . . ... . .. .... .. 2 

wortelen, in den tijd van 1 Januari 
tot 31 Maart en van 1 Juli tot 31 
D ecember .. . ....... . ... .... ... . . ... . ... 5 

spinazie .... . .. ... ..... ... ......... . ... . .... 6 

uit 38 Boomen, wijnstokken, vaste 
planten, struiken, stekken en an
dere levende gewassen zonder of 
met aardkluiten, ook in potten of 
kuipen; entrijzen : 
planten zonder aardkluiten: 

vaste planten .. .. . .. . . . . .. . ... . . .. .. . . 25 
Aristolochia, Lonicera caprifo

lium, Wistaria (Glycine), Po
lygonum, Hydrangea, voorzien 
van een door de Duitsche Re
geering erkend certificaat van 
zuiverheid . ..... . .. ..... .. . .. . . . . .. . . 25 

Polyantharozen, voorzien van een 
door de Duitsche Regeering 
erkend certificaat van zuiver-
heid ................ . ... ........... . . . . 21 

andere: 
rhododendrons en azalea's, met 

uitzondering van de Indi
sche azalea's, alle deze met 
aardkluiten .. . .................. 15. 60 

magnolia's, laurieren, Ilex, Au-
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cuba, Buxus, alle deze met 
aardkluiten ......... ... . .. . ..... 12.50 

Coniferen (met uitzondering 
van de Araucaria excelsa) en 
clematis met kluiten, voor
zien van door de D uitsche 
Regeering erkende certifica-
ten van zuiverheid . .......... 12.50 

vaste planten met aardkluiten 25 
Opmerkingen. 1. De verdrags

rechten van 25 R .M. voor Aris
tolochia, Lonicera caprifolium, 
Wistaria (Glycine), Polygo
num en Hydrangea, en van 21 
R.M., 15.60 R.M. en12.50R.M. -
gelden slechts onder de voor
waarde, dat de Nederlandsche 
Regeering ingevolge een daar
toe in het bijzonder te treffen 
overeenkomst bij den uitvoer 
van de planten, waarvoor deze 
verdragsrechten gelden, waar
borgt, dat uitvoervergunningen 
voor zendingen aan particulie
ren, openbare lichamen, wa
renhuizen of openbare verkoo
pingen niet worden afgegeven, 
alsmede dat aan de in een ge
mengde Commissie overeenge
komen prijzen wordt vastge
houden. 

2. Voor den tijd van I April 
tot 31 Mei 1939 treden in de 
plaats van de verdragstarieven 
van 25 R.M., 15.60 R.M. en 
12.50 R.M. de verdragstarieven 
van 20 R.M., 12.50 R .M. en 10 
R.M. per 100 K.G. met dien 
verstande dat ook voor de toe
passing van de verdragstarie
ven van 20 R.M. voor Aristolo
chia, Lonicera caprifolium, 
Wistaria (Glycine), Polygo
num, Hydrangea en van 12.50 
R.M. en 10 R.M. de voorwaar
de van Opmerking I geldt. 

uit 40 Hyacinthen-, tulpen- en narcis-
senbollen . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . 2 5 

uit 45 D ruiven: 
versch (tafeldruiven), in Neder

landsche kassen gekweekt, in 
verpakkingen met gewicht van 
10 kg of minder, niet per post 
verzonden, in den tijd van I tot 
31 Juli . . .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. . . . 7 

uit 47 Ander ooft, versch : 
kruisbessen .. . . . . . . ... . .. . .. . .. . . . . . . . . 10 

frambozen ..... . . .. .............. . .... 12.50 

Opmerking. Als versche frambo-
zen zijn ook te beschouwen 
versch geplukte frambozen, die 
in den tijd van 15 Juni tot 15 
September zijn ingevoerd en 
die alleen om haar voor bederf 
gedurende het vervoer te be
hoeden, lichtelijk met verduur
zamingsmiddelen, zooals b.v. 
mierenzuur, behandeld zijn. 

L. & S. 1940. 
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uit 49 Aardbeienpulp in vaten bij een 
gewicht van 50 kg of meer .. . . . . . . . 8 

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

Opmerkingen. 
1° . Als aardbeienpulp moeten 

worden ingeklaard in brijvor
migen toestand binnenkomen
de, ook in gisting overgegane, 
ongekookte aardbeien. 

2 ° . D e verdragsrechten gelden 
zonder dat rekening is gehou
den met het percentage der 
aardbeien- en frambozenpulp 
aan heele vruchten. 

uit 109 Varkensspek, niet gerookt .. .. .. 20 
uit IIS Zeelt, levend en niet levend, 

versch, niet bevroren, in den tijd 
van 1 Juni tot 31 Juli .. .. .... .... ... 40 

In het algemeene tarief niet af
zonderlijk genoemde zeevisschen, 
levende en niet levende, versch, 
niet bevroren .. . . .. .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . vrij 

Opmerking. D e bij verdrag vast
gestelde vrijdom van invoer
recht geldt slechts voor een 
hoeveelheid per kalenderjaar, 
overeenkomende met 50 % van 
de hoeveelheid, die na overeen
komst vi:in de beide partijen 
op grond van een gemeenschap
pelijke vaststelling in het jaar 
1932 door Duitsche visschers 
en door de bemanning van 
D uitsche schepen gevangen en 
onder vrijdom van rechten in 
Nederland is aangevoerd en 
slechts zoolang, als Nederland 
zeevisschen, welke door Duit
sche visschers of door de be
manning van Duitsche schepen 
zijn gevangen, afgezien van de 
heffing van een compenseerend • 
invoerrecht van 1 % van de 
waarde, vrij van invoerrecht 
laat invoeren en laat aanvoe
ren. 

uit n6 Gezouten haring en z.g. ,,Breit
linge", niet in stukken gedeeld: 

in heele, halve, kwart of achtste 
tonnen ·· ·· ···· ···· ····· ··· ·••oo ••·· ···· ··· 

Bruto 62 % van het 
voor een vat (ton) 
geldende invoerrecht. 

uit n9 Oesters, levend of slechts afge
kookt of ingezouten, ook zonder 
schelp .. .... .. . ...... .. .......... ... bruto 65 

134 Boter, versch, gezouten of uitge-
smolten .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . . 75 

uit 135 Kaas, niet in afzonderliike ver
pakking met een brutogewi-cht van 
2½ kg of lager, harde: 

Edammer- en Goudakaas alsook 
bloksmeltkaas zonder korst, uit 
Edammer- of Goudakaas bereid 20 
Opmerking. Het bewijs, dat de 

bloksmeltkaas uit Edammer-
6 
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of Goudakaas is bereid, is door 
een certificaat van een door de 
Nederlandsche Regeering aan 
te wijzen instantie te leveren. 

uit 136 Eieren van kippen, rauw . . . . . . 30 
Eieren van eenden, rauw . . . . . . . . . . . . 30 

Opmerking. Het verdragsrecht 
voor eendeneieren geldt slechts 
een hoeveelheid per kalender
jaar, overeenkomende met 
90 % van de hoeveelheid, die 
na overeenkomst van de beide 
partijen op grond van gemeen
schappelijke vaststelling in het 
jaar 1932 uit Nederland in het 
Duitsche douanegebied is inge
voerd. 

uit 199 Ander gebak, met inbegrip van 
cakes en van beschuit . ... .... . ...... 100 

uit 208 Gecondenseerde melk (melk
stroop) met toevoeging van suiker 
van ten minste 40 %, in blokken 
bij een gewicht van 10 kg of meer. 40 

uit 343 Lakvemissen, lakken, zonder 
gebruik van wijngeest bereid (op
lossingen van hars in terpentijnolie, 
minerale olie, harsolie, olievemis, 
aceton, alkaliën of andere oplos
singsmiddelen) , ook met kleurstof-
fen vermengd .... ... . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 

uit 362 A Met zuren behandelde fos
forhoudende meststoffen (superfos
faten), ook met andere stoffen ver
mengd: 
andere dan met stikstofhoudende 

stoffen vermengde ... . .. ...... ... ... 0 .90 
Opmerking. H et verdragsrecht 

geldt slechts voor een hoeveel
heid per kalenderjaar, overeen
komende m et 40 % van de ge
middelde hoeveelheid goede-
ren , vallende onder het tarief-
no. 362 A , welke volgens de 
ambtelijke Duitsche invoer
statistiek in de jaren 1931 en 
1932 uit Nederland in het 
Duitsche douanegebied is inge
voerd. D e beide Regeeringen 
kunnen op grond van bijzon
dere overeenkomsten het per
centage wijzigen, echter niet 
hooger stellen dan 60. 

uit 470 Kapok, gekaard, gekamd, ge-
bleekt of geverfd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

uit 730 Aardewerk, of fijn aardewerk 
voor hygiënische_ doeleinden, een
kleurig, in het algemeen tarief niet 
elders genoemd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Opmerking. Het verdragsrecht 
geldt slechts voor een hoeveel
heid per kalenderjaar, overeen
komende met 70 % van de 
hoeveelheid goederen, vallende 
onder het tariefno. 730, die vol
gens de ambtelijkeDuitsche in
voerstatistiek in het jaar 1932 
uit Nederland in het Duitsche 

douanegebied is ingevoerd. De 
beide Regeeringen kunnen op 
grond van bijzondere overeen
komsten het percentage wijzi
gen, echter niet hooger stellen 
dan 100. 

909 Kabels ter geleiding van electrische 
stroom, ten gevolge vanhunmetaal
armeering in den vorm van hulzen 
(mantels) , plaatijzer, draad, band 
of dergelijke, geschikt om in water 
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of in den grond te worden gelegd 14.40 

Sl,OTPROTO<'OL. 

Bij de onderteekening van het heden ge
sloten Nederlandsch-Duitsche Verdrag no
pens de regeling van het goederenverkeer is 
h et volgende overeengekomen : 

I. 

Bij artikel I B ij lage B. 

Bij Nos. uit 21 en 22 : 

De beide Regeeringen zullen ten spoedig
ste na de toepassing van dit verdrag een ge
mengde commissie instellen, die over de 
voorziening van de Duitsche markten met 
zaden en karwij, alsmede metzaadpeulvruch
ten, raap- en koolzaad, mosterdzaad, maan
zaad en kanariezaad uit Nos. 11, 12 , 13, 14 
en 19 van het Duitsche douanetarief en over 
andere voorwaarden nopens den afzet be
raadslagen zal. In de commissie moeten zit
ting hebben deskundigen uit producenten
en handelskringen, die door de betreffende 
Regeeringen benoemd worden. Elke Regee
ring zal naar de besprekingen der commissie 
een vertegenwoordiger als waarnemer zen
den. D e beide voorzitters van de commissie 
zullen zich voor ieder afzonderlijk geval over 
tijd en plaats van samenkomst verstaan. 

De overeenkomsten moeten door een door 
den Rijksminister voor Voedselvoorziening 
en Landbouw aan te wijzen instantie erkend 
zijn. De erkenning geschiedt slechts, indien 
de overeenkomsten voor 30 April aan .deze 
instantie worden voorgelegd en de invoer 
met de D uitsche behoefte overeenstemt. 

De overeenkomsten behoeven geen prijs 0 

overeenkomst te bevatten. D e overeenkom
sten moeten bovendien de bepaling behel
zen, dat zij slechts in zooverre toe te passen 
zijn als een betaling binnen de betalings
contingenten mogelijk is. Er bestaat overeen
stemming over, dat onder betalingscontin
genten in dezen zin niet worden verstaan 
aanvullende betalingscontingenten. 

Om van de verlaagde douanetarieven t e 
kunnen gebruik maken moeten d e aangevers 
bij de inklaring van iedere zending tot het 
vrije verkeer in het Duitsche douanegebied 
een vergunning volgens bijgaand model over
leggen van het hoofddouanekantoor Berlijn
Charlottenburg te B erlij n . Dit hoofddouane
kantoor reikt de vergunning, of in geval van 
een zending in gedeelten, meerdere v ergun
ningen uit op grond van de origineelen der 
contract en, die tusschen de Nederlandsche 
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exporteurs en de Duitsche kweekers zijn af
gesloten en welke origineelen de Duitsche 
kweeker te dien einde bij genoemd hoofd
douanekantoor inlevert. 

Zendingen, waarbij vergunningen zijn ge
voegd, waarin is geschrapt of waarin tekst
wijzigingen zijn aangebracht, zijn van de 
douanebehandeling op grond van het verdrag 
uitgesloten . Ingeval slechts een gedeelte 
wordt ingevoerd • van de hoeveelheid, waar
voor de vergunning is afgegeven, teekent het 
douanekantoor de gedeeltelijke hoeveelheid 
op de vergunning af, geeft deze den impor
teur tot gebruik bij den invoer van het res 
teerende gedeelte terug en teekent in het 
inklaringsdocument aan, dat vergunning n °. 
. . . . . . . . . overgelegd is . Afgedane vergunnin
gen blijven bij de inklaringsdocumenten. 

Bij N °. uit 33. 
De beide Regeeringen zullen ten spoedig

ste na de voorloopige toepassing van dit ver
drag een gemengde commissie instellen, die 
over de voorziening van de Duitsche mark
ten met groenten en fruit, en over verdere 
voorwaarden nopens den afzet beraadslagen 
zal. In de commissie moeten zitting hebben 
deskundigen uit producenten- en handels
kringen, die door de betreffende Regeerin
gen benoemd worden. Elke Regeering zal 
naar de besprekingen der commissie een ver
tegenwoordiger als waarnemer zenden. De 
beide voorzitters van de commissie zullen 
zich voor ieder afzonderlijk geval over tijd 
en plaats van samenkomst verstaan. 

Bij N ° . uit 38: 
1. De beide Regeeringen zullen t en spoe

digste na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde commissie instellen, 
die beraadslagen zal over de tuinbouwvraag
stukken, die voor beide landen van belang 
zijn , in het bijzonder over de prijsvorming 
en over verdere voorwaarden nopens den af
zet. In deze commissie moeten door de be
treffende R egeeringen benoemde deskundi
gen uit kweekers- en handelskringen zitting 
hebben . Elke R egeering zal naar de besp re
kingen der commissie een vertegenwoordiger 
als waarnemer zenden. De beide voorzit ters 
van de commissie zullen zich voor ieder af-

. zonderlijk geval over tijd en plaats van sa
menkomst verstaan. 

2. De N ederlandsche R egeering zal door 
de afkondiging en de toepassing van een uit
voerverbod waarborgen, dat zendingen aan 
particulieren, openbare licha m en, warenhui
zen en bestemd voor openbare verkoopingen 
niet ten uitvoer naar Duitschland worden 
toegelaten, alsmede dat wordt vastgehouden 
aan de in de gemengde commissie vastge
stelde prijzen. 

B ij N ° . uit 45: 
T en bewijze, dat de druiven in N eder

landsche kassen gekweek t zijn , kunnen d e 
Duitsche douaneautoriteiten de overlegging 
van ambtelijke certificaten verlangen. D e 
certificaten worden door de beide Regee
ringen vastgesteld. 
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Bij N °. uit 109 : 

1. De Nederlandsche Regeering zal er 
voor zorgen, dat de instantie, die het spek 
in het Duitsche douanegebied invoeren mag, 
de werkzaamheid van den Duitschen invoer
handel in spek niet belemmert. 

2. De beide Regeeringen zullen zoo spoè
dig mogelijk na de voorloopige toepassing 
van dit verdrag een gemengde commissie in
stellen, die over de voorziening van de Duit
sche markten met varkensspek en varkens
vet, over de prijsvorming, voorzoover zij 
door de Regeeringscommissies met deze taak 
wordt belast, en over de verdere afzetvoor
waarden overleg moet plegen. De leden van 
de commissie of hun plaatsvervangers mogen 
geen rechtstreeks belanghebbenden zijn. Elke 
Regeering zal naar de besprekingen der com
missie een vertegenwoordiger als waarnemer 
zenden. De beide voorzitters van de com
missie zullen zich voor ieder afzonderlijk 
geval over t ijd en plaats van samenkomst 
verstaan. 

Bij N °. uit 115. 
1. De Nederlandsche Regeering zal er bij 

den uitvoer van zeelt naar Duitschland in de 
maanden J u ni en Juli naar streven, dat de 
uit te voeren hoeveelheid gelijkelijk over de 
beide maanden wordt v erdeeld en dat de uit
voer overigens zoo zal worden gehandhaafd, 
dat de afzetmogelijkheden voor Duitsche 
zeelt door overvoering van de Duitsche 
markten zoo mogelijk niet worden geschaad. 

2. Er bestaat overeenstemming over, dat 
in het jaar 193·2 2.123.600 kg door Duitsche 
visschers en door de bemanning van Duit
sche schepen gevangen zeevisch (met uit
zondering van versche haring) in Nederland 
zijn aangevoerd. 

Bij N °. uit 13 5 : 
Bij de visitatie zal bij de vaststelling, of 

het om Edammer- of Goudakaas gaat, niet 
alleen worden afgegaan op vorm en uiterlijk 
van de goederen . 

Bij Nos. 134 en uit 135 : 
D e beide R egeeringen zullen ten spoedig

ste na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde commissie instellen, 
welke tot taak heeft .te beraadslagen over 
het behartigen der wederzijdsche belangen 
op zuivelgebied, in het bijzonder over de 
geregelde voorziening d er Duitsche markten , 
en over v erdere voorwaarden nopens den af
zet. In deze commissie moeten door de be
treffende Regeeringen benoemde deskundi 
gen uit producenten- en handelskringen zit
t ing hebben. Elke R egeering zal naar de be
sprekingen der commissie een vertegenwoor
diger als waarnemer zenden. D e beide voor
zitters van de commissie zullen zich voor 
ieder afzonderlijk geval over tijd en plaats 
van samenkomst v erstaan. 

D e gemengde commissie zal zich verstaan 
over maatregelen, die geschikt zijn om een 
verdere uitbreiding van de rechtstreeksche 
leveringen van den N ederlandschen expor
teur of zijn agenten aan Duitsche kleinhan
delaren t e verhinderen. 
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Bij N °. uit 136 : 

1. D e bewijzen van overneming voor kip
peneieren worden door rle instantie, door den 
Rijksminister voor Voedselvoorziening en 
Landbouw aan te wijzen, in den regel slechts 
verstrekt voor Nederlandsche kippeneieren. 
die voldoen aan de voorschriften van de 
Duitsche eierenverordening inzake kwaliteit 
en gewicht van de handelsklassen G 1 S , 
G 1 A, G 1 B of G 1 C . E ieren van de han
delsklasse G 1 C kunnen echter in het tijd
vak van 1 Maart tot 31 Augustus slechts 
door de Reichsstelle für Eier of een door 
haar aangewezen bureau ingevoerd worden. 

D e Nederlandsche Regeering zal er voor 
zorgen, dat slechts kippeneieren naar 
Duitschland worden uitgevoerd, die voldoen 
aan bovengenoemde voorschriften van de 
Duitsche eierenverordening. 

2. De Duitsche douanekantoren beslis
sen, zoo noodig nadat deskundigen op kosten 
van den importeur zijn gehoord, of het bij d e 
ter inklaring aangeboden eieren om eenden
eieren gaat of wel - bij overlegging van be
wijs v an overneming v oor eieren van de op 
grond van de Duitsche eierenverordening be
staande handelsklassen G 1 S . G 1 A , G 1 B 
of G 1 C - om dergelijke kippeneieren. Zij 
zullen in den regel van een onde rzoek der 
eieren afzien, indien de importeur de ver
klaring van een Nederlandsche instantie 
overlegt, behelzende. dat de bij het overge
legde bewijs van overneming behoorende 
zending eendeneieren bevat of wel kippen 
eieren, die overeenkomen met de in het be
wijs van overneming aangegeven handels
klassen. 

D e beide Regeeringen zullen zich m et el
kander verstaan over de Nederlandsche in~ 
stantie, die deze verkla ring afgeeft en over 
de procedure, die in acht genomen moet 
worden. 

3. De beide Regeeringen zullen t en spoe
digste na de voorloopige toepassing van dit 
verdrag een gemengde commissie instellen, 
welke be raadslagen zal over vraagstukken 
betreffende eieren , welke voor beide landen 
van belang zijn, in het bijzonder over de ge
regelde voorziening der Duitsche markten, 
en over verdere voorwaarden nopens den af
zet. In deze commissie moeten door de be
treffend e Regeerin gen aangewezç n deskun
digen uit producenten- en handelskringe n 
zitting hebben. Elke Regeering zal naar de 
besprekingen der commissie een vertegen 
woordiger als waarnemer zenden. D e beide 
voorzitters van de commissie zullen zich voor 
ieder afzonderlijk geval over tijd en plaats 
van samenkomst verstaan. 

4. Er bestaat overeenstemming over, dat 
in het jaar 1932 3.000.000 kg eendeneieren 
uit Nederland in het Duitsche douanegebied 
ingevoerd zijn. 

Bij N ° . uit 730 : 
Tot de goederen voor hygiënische doel

einden in den zin van de tariefafspraak be
hooren slechts voorwerpen, bestemd om te 
worden ingebouwd in en aangesloten aan een 
water- of afvoerleiding, zooals badkuipen, 
waschtafels, closets en dergelijke. 
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Bij de Nos. uit n5, 136 (eenden
eieren), 362 A, 730: 

De inklaring van de onder deze posten 
vallende goederen - voor zoover voor deze 
een douane-contin gent is vastgesteld - in 
het vrije verkeer van het Duitsche douane
gebied tegen de verdragsrechten is slechts 
geoorloofd, hetzij bij t en hoogste twee in 
overleg tusschen beide Regeeringen aan te 
wijzen douanekantoren , of wel, zonder beper
king tot bepaalde douanekantoren, indien 
contingentscertificaten worden overgelegd, 
die door een Duitsch douanek antoor zijn af
gegeven of gewaarmerkt. Indien de inklaring 
is beperkt tot bepaalde douanekantoren , gaat 
de Duitsche R egeering er mede accoord, dat 
in cijfers aan te geven gedeelten van het 
douane-contingent worden afgezonderd en 
bij verdere overeen te komen Duitsche dou
anekantoren worden ingeklaard, waarbij 
beide Regeeringen zich het recht voorbehou
den, zoo noodig t en aanzien van de afgezon
derde gedeelten wijzigingen overeen te ko
men. Voorts zijn ook bij beperking der inkla
ring tot bepaalde douanekantoren op verzoek 
van de Nederlandsche Regeering contin
gentscertificaten over te leggen, waaruit 
blijkt, dat de zending op het contingent zal 
worden afgeschreven. 

De Nederlandsche Regeering zal de Duit
sche R egeering mededeelen, welke regeling 
zij voor de in aanmerking komende goede
rengroepen verkiest. 

De beide R egeeringen zullen zich ver
staan over de Duitsche douanekantoren en 
over de instanties, die contingentsverklarin
gen afgeven, a lsm ede over de in acht te ne
men procedure. 

Bij de Nos. uit 33 (uien), IIS, 136 
(eendeneieren), 362 A , 730: 

Voorzoover voor de onder deze posten val
lende goederen een douane-contingent is 
vastgesteld, moeten van de hoeveelheden, 
die in het kalenderjaar 1939 in het vrije ver
keer van het Duitsche douanegebied mogen 
worden ingeklaard , worden afgetrokken de 
hoeveelheden, die in den tijd van 1 Januari 
tot op den dag der voorloopige toepassing 
van het verdrag tegen de verdragsrechten in 
het Duitsche douanegebied zijn ingevoerd. 

Il. 
De beide R egeeringen zijn het e r over 

eens, dat Nederlandsche snoekbaars van ta
riefpost IIS, waarvoor op grond van de 
meestbegunstiging bij de inklaring over be
paalde douanekantoren aanspraak kan wor
den gemaakt op den bij handelsverdrag vast
gelegden vrijdom van invoerrecht, slechts in 
het vrij e verkeer van het Duitsche douane
gebied vrij van invoerrecht mag worden in
geklaard , indie n volgens nadere bepaling van 
de Nederlandsche Regeering voor elke zen
ding het bewijs wordt geleverd, dat zij op 
het contingent moet worden a fgeschreven. 

Omtrent de douanekantoren, die de be
voegdheid hebben N ederlandsche snoekbaars 
vrij van invoerrecht in te klaren, zijn de 
beide Regeeringen reeds tot overeenstem
ming gekomen. 
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III. 
Voor zoover bij den invoer in Nederland 

het overleggen van certificaten van oor
sprong geëischt wordt, zullen de Nederland
sche autoriteiten voor uit het Duitsche Rijk 
in te voeren waren certificat en van oor
sprong aannemen, die afgegeven zijn door 
het douanekantoor van de plaats van ver
zending in het binnenland of aan de grens, 
door de bevoegde " Industrie- und Handels
kammer", door de "Hauptabteilung II der 
Landesbauemschaften", de "Aussenhandels
stellen" of de "Handwerkskammem" . 

IV. 
Bij artikel III. 

D e Regeeringscommissies zullen over 
vraagstukken , die tot de competentie van de 
gemengde commissies behooren , in den regel 
geen beslissing nemen voordat d e betrokken 
gemengde commissie haar standpunt be
paald heeft. 

De R egeeringscommissies kunnen ook 
voorzoover volgens de bepalingen van dit 
slotprotocol in de instelling van gemengde 
commissies n iet voorzien is , tot de instelling 
van verdere gemengde commissies besluiten . 

v. 
Dit slotprotocol vormt een integreerend 

bestanddeel van het heden onderteekende 
Verdrag nopens de regeling van het goede
renverkeer en geldt evenlang als het verdrag 
zelf. 

Geschied in tweevoud in de Nederlandsche 
en de Duitsche taal te Berlijn , den 25sten 
Maart 1939. 

H . M. Hirschfeld. 

MODEL. 

Freiherr Von Weizsäcker. 
Dr. Walter. 

E RL AUB TIS SC'HE( N 

N r. 
D . .. ....... . .. ... .... .. ...... . .. ... . .... .... .... ... .. . 

.. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ist berechtigt, 

M enge 
1 zum Zoll

Art des Samens / satze von 
1 RMfür1dz 

::::::: :: ::::::1::::::::::::::::::::::::::::1::::: :::: :: :::: 
::: :::::::::::: :::::::: :: ::::::::::: ::: :::: :::::::::::: ::: 
··· ···· ··· ····· ······· ·· ··· ······ ··· ······· ·· ········ ····· 
abfertigen zu Jassen. 

Dieser Erlaubnisschein hat Gültigkeit bis 
zum .. ..... . ...... . 19 .. .. 

Berlin , den . .. .. ... .. ..... 19 .. .. 
Hauptzollamt 

(Amtsstempel) (Unterschrift) 
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ZIT'flN GSPROTO COL 
BIJ HET 'EDE RLANDSCH-D IT CHE 
VERDUAG N OPlrnS DE UEGELCN G Y AN 

HE'l.' GOEllERENVEnirnJm VAN 25 
MAART 1939. 

J. 

T en aanzien van de bijlage B bij artikel I. 

Bij tarief post uit 21: 

1. Onder "aanbouwovereenkomsten" moe
ten uitsluitend vermeerderingsovereenkom
sten tot levering van zaden uit Duitsch elite
zaadgoed, onder "overeenkomsten met 
Duitsche telers" overeenkomsten tot levering 
van zaden uit Nederlandsch moederzaad 
door Nederlandsche t elers worden verstaan. 
Op grond van " overeenkomsten met Duit
sche telers" kunnen -slechts zulke zaden wor
den ingevoerd, die volgens voorschrift van de 
" Reichsnährstand" a ls Rij kssoorten tot het 
verkeer zij n toegelaten. De zaden, waarvoor 
in de bijlage B bij Artikel I v erdragsrechten 
zijn overeengekomen en die op grond van 
overeenkomsten met Duitsche telers worden 
ingevoerd, worden als zaden behandeld, die 
als Rijkssoorten tot het verkeer zijn toege
laten. Als Duitsche telers in den zin van de
ze bepaling kunnen slechts de leden van het 
.,Reichsverband der gartenbaulichen Pflan
zenzüchter" te B erlijn worden aangem erkt. 

2. De certificaten van zuiverheid worden 
volgens bijgaand model afgegeven door het 
Rijksproefstat ion voor Zaadcontr6le te Wa
geningen. De N ederlandsche Regeering zal 
aan het Rijksministerie van Financiën te 
Berlijn modellen in vijfvoud doen toekomen 
van de handteekeningen van degenen, die 
bevoegd zijn tot de onderteekening van de 
certificaten van zuiverheid. 

Iedere zending, die met een certificaat van 
zuiverheid wordt uitgevoerd, wordt door het 
Rijksproefstation voor Zaadcontr6le te Wa
geningen of door de controleurs van den 
Plantenziektenkundigen Dienst t e Wagenin
gen verzegeld, nadat een monster is getrok
ken. De zending wordt pas voor ui tvoer vrij 
gegeven, wanneer uit het onderzoek blijkt. 
dat over de zuiverheid van soort van het 
zaadgoed geen twijfel bestaat. 

De exporteur, die de afgifte van een cer
tificaat_ van zuiverheid aanvraagt, moet -een 
verklanng afgeven, dat de zending zuiver 
van soort is. D e Nederlandsche Regeering 
zal ervoor zorgen, dat aan exporteurs, die on
juiste verklaringen hebben afgelegd, geen 
certificaten van zuiverheid meer worden af
gegeven. 

In gevallen van twijfel hebben de Duitsche 
douanestations het recht, na te gaan, of het 
gaat om het zaadgoed vermeld in de certifi 
caten van zuiverheid. 

Bij tarief post uit 38: · 
De certificaten van zuiverheid, van een 

stempel te voorzien, worden door den Plan
tenziektenkundigen Dienst te Wageningen 
volgens b ijgaand model afgegeven. D e Ne
derlandsche Regeering zal aan het Rijksmi
nisterie van Financiën te Berlijn modellen in 
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vijfvoud doen toekomen van de handteeke
ningen van degenen, die bevoegd zijn tot on
derteekening van de certificaten van zuiver
heid. 

In gevallen van twijfel hebben de Duitsche 
douanestations het recht na te gaan, of het 
gaat om de goederen, vermeld in de certifi 
caten van zuiverheid. 

Bij tarief post uit 135 : 
D e verklaringen, van een stempel te voor

zien, dat de bloksmeltkaas vervaardigd is 
van Edammer- of Goudakaas of van beide 
kaassoorten, worden afgegeven door den 
Rijkszuivelinspectiedienst. De Nederland
sche Regeering zal aan het Rijksministerie 
van Financiën te Berlij n modellen in vij f
voud doen toekomen van de handteekenin
gen van degenen, die bevoegd zijn tot onder
teekening der verklaringen. 

Tl. 

Ten aanzien van het slotprotocol onder [ . 

Bij tariefpost uit 136, cijfer 2, 2de lid : 
1. De certificaten worden afgegeven door 

den Rijksvoorlichtingsdienst voor Pluimvee
teelt en van een stempelafdruk voorzien. 

2. Voor kippeneieren zal de tekst der cer
tificaten luiden : 

Handelsklasst>n•Ze ug·uls für rohe 
Hühnereler. 

Es wird bescheinigt, dass die nachstehend 
bezeichnete Sendung: 

Zeichen und Nr. der P ackstücke : ... . . ... . .. . 
Zahl und Art. der Packstücke: . . . . .... .. . . .. . 
Rohgewicht: . . . ... . ... . .... rohe Hühnereier 

der Handelsklasse G 1 S, G 1 A, G 1 B oder 
G r C 1 enthält 

. . . . .. . . ...... . .. . , den . . ..... . . . . .... . . . 

Rijksvoorlichtingsdienst voor Pluimveeteelt. 

(Unterschrift.) 
(Stempel) 

1 Nicht zutreffende H andelsklassen sind 
zu durchstreichen. 

3 . Voor eendeneieren zal de tekst der 
certificaten luiden: 

"Die zu dieser Kontingentsbescheinigung 
gehörende Sendung besteht aus .. . . . . ... .. . . . 
( in Buchstaben ... . ......... ...... . . . . . . . . . .. . . . ... ) 
Kilogramm Enteneiern." 

. . .... .. . .. .... .. . , den . . .. . . ...... . ... .. 19 .. . 

Rijksvoorlichtingsdienst voor Pluim:veeteelt. 

············ ······ 
(Unterschrift.) 

(Stempel) 
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B ij de tariefposten uit IIS, 136 (eenden
eieren), 362 A , 730: 

A. D e Dui tsche Regeering heeft kennis 
genomen van de mededeeling der Neder
landsche Regeering, dat met uitzondering 
van versche zeevisch van tariefpost uit IIS 
de goederen, waarvoor ten aanzien van be
paalde hoeveelheden verdragstarieven over
eengekomen zijn, zonder beperking ten aan
zien van bepaalde douanekantoren , tegen de 
verdragstarieven in het vrije verkeer van het 
Duitsche douanegebied moeten worden inge
klaard, wanneer worden overgelegd Neder
landsche contin gentscertificaten, gewaar
merkt door een Duitsch douanekantoor. 

In verband hiermede wordt het volgende 
overeengekomen : 

1. De contingentscertificaten worden voor 
de goederen der tariefposten uit 136 door den 
Rij ksvoorlichtingsdienst voor Pluimveeteelt, 
uit 362 A, 730 door het Crisisuitvoerbureau 
volgens bijgaand model afgegeven en ge
waarmerkt door het Bureau der Duitsche 
douane te Bentheim. De contingentscertifi
caten moeten met inkt of met schrijfmachine 
ingevuld en de hoeveelheden in cijfers en 
letters aangeduid worden. 

2 . De genoemde Nederlandsche instanties 
doen de ingevulde contingentscertificaten 
aan het Bureau der Duitsche douane te B ent
heim toekomen. De contingentscertificaten, 
toegezonden aan het Bureau der Duitsche 
douane te B entheim behoeven niet de ver
melding te bevatten van de firma's, die de 
vergunningen zullen verkrijgen . Het wordt 
aan de Nederlandsche Regeering overgela
ten, de verdeeling der contingentscertifica
ten onder de exporteerende firma 's later te 
bewerkstelligen. 

.,. Het Bureau der Duitsche douane te 
B entheim voorziet de contingentscertifica
ten van een verklaring van gehouden onder
zoek, datum, stempel en handteekening en 
zendt ze daarna onverwij ld aan de betrok
ken Nederlandsche instantie terug. 

4. D e D uitsche douanestations zullen de 
goederenzendingen tegen het verdragsrecht 
slechts inklaren, indien contingentscertifica
ten, gewaarmerkt door het Bureau der Duit
sche douane te B entheim, worden overge
legd. Zendingen, vergezeld van contingents
certificaten, waarin, met uitzondering van de 
namen van de firma's, is geschrapt of waar
in wijzigingen in den tekst zijn aangebracht, 
zijn uitgesloten van de douanebehandeling, 
waarop zij op grond van het verdrag zouden 
kunnen aanspraak maken. Indien slechts een 
gedeelte Vl(Ordt ingevoerd van de hoeveel
heid, vermeld in het contingentscertificaat, 
teekent het douanekantoor die gedeeltelijke 
hoeveelheid op het contingentscertificaat af , 
geeft dit terug aan den importeur tot gebruik 
bij den invoer van de resteerende hoeveel
heid en teekent in het inklarin gsdocument 
aan, dat contingentscertificaat n °. . . . . . . is 
overgelegd ; dit geldt echter slechts indien de 
resteerende hoeveelheid ten minste roo kg 
bedraagt. Afgedane contingentscertificaten 
blijven bij de inklaringsdocumenten. 



87 

5. Ingeval de N ederlandsche Regeering 
ancJere instanties dan de genoemde tot de af
gifte van contingentscertificaten zou aanwij 
zen , wordt daarvan tijdig mededeeling ge
daan aan het Rijksministerie van Financiën 
t e Berlijn , opdat dit kan verklaren , zich daar
mee t e kunnen vereenigen . Zij zal voorts aan 
het R ijksministeri e van Financiën te Berlijn 
.mod ellen in vijfvoud doen toekomen van de 
handteeken ingen van degenen , die bevoegd 
zijn tot onderteekening der contingentscerti
fica t en. 

B . De Duitsche R egeering heeft kennis 
genomen van de mededeeling der Nederland
sche R egeering, dat de inklaring onder vrij
dom van invoerrecht van versche zeevisch 
van taridpost uit 115 overeenkomstig het 
douanecontingent bij twee bepaalde douane
st a t ions, overeen te komen tusschen de beide 
Regeeringen, moet geschieden, wanneer wor
den . o;vergelegd contingentscertificaten van 
de N ederlandsche Visscherijcentrale volgens 
bijgaa nd model , waaruit blijkt, d at de zen 
ding op het contingent moet worden aange
rekend. 

H et onder A bepaalde geldt, voorzoove r 
het _toegepast kan worden. 

III. 

Ten aanzien van het slotprotocol onde r TI : 
H et bewijs , dat een zending snoekbaars 

moet worden aangerekend op het douane
contingent, dat aan Nederland op grond van 
de meestbegunstiging toekomt, wordt gele
verd door een contingentscertificaat volgens 
bijgaand model, afgegeven door de Neder
la ndsche Visscherij centrale. 

H et onder II bepaalde t en aanzien van de 
tariefposten ui t n5 136 (eendèneieren), 
., 62 A, 730 onder A, geldt, voor zoover het 
kan worden toegepast. 

B erlijn , 2 5 Maart 1939. 
H. M . HJRSCHFELD Dr. WAL TER 

Uij l» l!'e 1. 

ll.lJk s proefs tatlon voor Zaatlcontröle. 

Wageningen. 
Der Direktor der Reichsversuchsstation 

für Samenkont rolle , Wageningen, erklärt, auf 
Grund seiner Untersuchung der Ware auf 
Artreinheit und d er vom Versender abgege
benen Erklärung, dass die untersuchte, m it 
der Plombe der Versuchsstation - des Nie
derländischen Pflanzenschutzdienstes - ver 
sehene Sendung, 
Marke ..... .. .. , Nr ... .... (bestimmt fü r die 
Firma .. .. .... ............. .... . .. .. .. .. .. ........... ) , 
Lieferant : . . . . .. . . . . .. Plombierungsnummer 
.... .. , enthält: · 

D er Besatz an fremden Sämereien beträgt 
nicht 'mehr als IO v . H . 

Wageningen, den .. ... .. .... . 19 .. .. .. 
D ER DJREKTOR 

DER REICHSVERSUCHSSTATION FüR 
SAMENKONTROLLE 

(Stempel) 
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Uljlaµ·p 2. 

l'flanzcn sch u t zdle n~t 
1ll1r N lede r land.e. 

1tl<:1 N HEI'l' S -ZF.UG ' fS 

Der Unterzeichnete, Direktor des Pflan
zenschutzdienstes, erklä rt hiermit, d ass die 
Sendung, 
gep·ackt in .. . . . . .. . . .. Kist en, K örben , Päcken , 
bezeichnet mit .. .. . . . . ........ . ... .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 
welche von ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. in .. .. .. .. .. .... .. -· 
nach ... . ....... . .... . .... . ...... . . in . ... . .. ....... .. . . 
abgesandt worden ist, · 

Kilogramm Aristolochia, 
Kilogramm L onicera caprifolium, 
Kilogramm Wistaria (Glycine) , 
K ilogramm P olygonum, 
K ilogramrn Hydrangea, 
Kilogramm Koniferen (met Aus
nahme der ' Araucaria excelsa) mi t 
Erdballen , 

. .. .... . . . Kilogramm Clem atis mit Erdbal
len , 

. . . ... . . . K ilogra mm P olyantha-R osen . entc 
hält. 

Wageningen , den ..... .... ... 19 .. .. .. 

. DER DIREKTOR 
DES PFLANZENSCHUTZDIENSTES 

DER NIEDERLANDE. 

(Stempel) 

Bijlage 3. 

J{ ÖNIGREl('H n E n N IEnlrnL ANHE 

l(o ntln1:-e nt.s besc heinlµ·unµ· N r .... .. 

für die Ausfu hr von ... ..... .. .... .... ... (Ware) 
in das deutsche Zollgebiet. 

D .. .. .. (Na me oder Firma) .. .. .. ..... .... . :. 
. . .. . ....... . .. . . . .. ... . ... in . ... ... . . .... . ........ . . . .. 
ist berechtigt, .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . ( in Buch-
staben .. .... ) K ilogramm ........ ... .... ....... .. 
(Ware) niede rländischen Ursp rungs in das 
deutsche Zollgebiet auszufüren , die auf das 
für diese Ware den Niederlanden - für die 
Zèit von ................... .. bis . .. .... .. .......... .. 
19 ...... - eingeräumte Zollkontingent vot1 
... . .... . dz anzurechnen sind. 

.. . ............ .. .. , den . . .... ... . .. . . . . . .. 19 ... .. . 

(Bezeichnung der niederländischen Stelle) 

(Stempel) (Unterschrift) 

.. .. .. .... .. .. .. . (in Buchstaben .. .. ....... ...... ) 
Kilogramm sind auf das den Niederlanden 
für .... .. ...... .. .. .. (Ware) - für die · Zèit 
vom .............. .... bis .......... .. ...... 19 .... .. 
- eingeräumte Zollkontingent von ... . .. .. .. .. 
dz angerechnet . 

Bentheim, den .. ............. . .. .. 19 ... .. . 

DEUTSCHES ZOLLAMT 
······· ····· ··· ······ ·· ···· 

(Stempel) · (Unterschrift) 



1940 

Bijlage ,1. 

RÖNIGRElCH mrn N nmERLAN nE 

l(ontln1:-ents hesclwinlgung N r . .. . . . 

für die Ausfuhr von ............. . . ...... (Ware) 
in das deutsche Zollgebiet. 

D .. ... . (Name oder Firma) .. .... ...... . . . .. .. 
... . .. .. . ...... ... ......... in . .. . ..................... . . 
ist berechtigt, ........... . ..... . (in Buchstaben 
. ..... ... ) Kilogramm . .................. (Ware) 
niederländischen Ursprungs in das deutsche 
Zollgebiet auszuführen , die auf das für diese 
Ware den Niederlanden eingeräumte - auf 
Grund der M eistbegünstigung zustehende - 1 

Zollkontingent von . . . . . . . . . . . . . . . . . . dz anzu
rechnen sind. 

. . .. . . . . .. . .. . . . . . , den .. . ... . . . . .. .... . . 19 .. . 

(Bezeichnung der niederländischen Stelle) 

(Stempel) (Unte·rschrift) 

1 Nichtzutreffendes ist zu streichen. 

s. 15 

24 Februari 1940. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
toepasselijkverklaring op Nederlandsch
lndië van het Verdrag van Genève van 
30 Maart 1931 tot het brengen van een
heid in de verkeersteekens (Staatsblad 
1934, n ° • 44) . 

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

Buitenlandsche Zaken van 21 Februari 1940, 
Directie van het Protocol, n °. 7139; 

Gezien de Wet van 1 November 1933 
(Staatsblad n °. 561) , houdende goedkeuring 
van het Verdrag van Genève van 30 Maart 
1931 tot het brengen van eenheid in de ver
keersteekens; 

Gezien mede Ons Besluit van 6 Februari 
1934 (Staatsblad n ° . 44), bepalende de be
kendmaking van bovengenoemd Verdrag, 
alsmede de v ertaling daarvan, in het Staats
blad ; 

Overwegende, dat krachtens artikel 3 van 
genoemde W et en overeenkomstig artikel 6, 
lid 2, van v ermeld Verdrag, vanwege Ons 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond is m edegedeeld, dat meergenoemd 
Verdrag toepasselijk zal zijn op Neder
landsch-lndië onder het navolgend voorbe
houd, waaromtrent tevoren de instemming 
van de Hooge Verdragsluitende Partijen is 
verkregen : . 

In verband met de bijzondere gesteldheid 
v;n de wegen in Nederlandsch-lndië, be

"houdt de Nederlandsche Regeering zich het 
" recht voor daar te lande de teekens, welke 
"een gevaar aanduiden, vermeld onder I, 2°, 
::van de Bijlage van dit Verdrag, zonder het 
treffen van bijzondere maatregelen te plaat

"sen op een afstand van ten minste 60 m eter 
"van de belemmering." 
" Overwegende, dat vermelde kennisgeving 
op 29 Januari 1940 door voornoemden Se-
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cretaris-Generaal is ontvangen en dienvol
gens meergenoemd Verdrag, overeenkomsti~ 
het bepaalde in artikel 6, lid 2, op 29 J.uh 
1940 voor Nederlandsch-lndië zal in werkmg 
treden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de toepasselijkverklaring opNederlandsch

lndië van bovengenoemd Verdrag, onder 
vermeld voorbehoud, te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1940. 
WILHELMINA . 

De Minister van Buiienlandsche Zaken, 
E . N . VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 26 Maart 1940.) 

s. 16 

7 Maart 1940. WET, houdende goedkeu
ring van het op 6 Maart 1939 te Berlijn 
tusschen Nederland en Duitschland ge
sloten Verdrag nopens de wijziging van 
vroegere grensverdragen. 

Bijl. Hand. Il 1919/40, 223. 
Hand. Il 1919/40, bladz. 1068. 
Bijl. Hand. 1 1939/40, 223. 
Hand. l 1939/40, bladz. 330. 

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

dat het op 6 Maart 1939 te Berlijn tusschen 
N ederland en Duitschland gesloten Verdrag 
nopens de wijziging van vroegere grensver
dragen , alvorens te kunnen worden bekrach
tigd. ingevolge artikel 60 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft ; 

Zoo is het, datWij , denRaadvanState,enz. 
Art. 1. H et op 6 Maart 1939 te Berlijn 

tusschen Nederland en Duitschland gesloten 
Verdrag nopens de wijziging van vroegere 
gre nsverdragen, dat in afdruk nevens deze 
wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den Maart 

1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken. 
E. N . VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 26 Maart 1Q40.) 

YRRllRAfl 
tn,,ch r11 hPt Konlnkrijl, cl«'r ~<'d,•rlan,l!'n 
en het llnltHchr Ttllk nopen, d«' wijzl::dnir 

, ,an Yroei:-ere ~re11HYer<lra!:'en. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

De Duitsche Rijkskanselier, 
door den wensch geleid eenvormige bepalin
gen vast te stellen betreffende de grenspa-
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Jen, die in het vervolg aan de Nederlandsch
Duitsche grens zullen worden geplaatst, heb
ben tot hunne Gevolmachtigden benoemd: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

Hoogstderzelver buitengewoon Gezant en 
gevolmachtigd Minister te Berlijn Jonkheer 
Mr. Hendrik Maurits van Haersma de With 

De Duitsche Rijkskanselier: 
den "Vortragende Legationsrat" Dr. Con

rad Roediger. 

De G evolmachtigden zijn, op grond van 
hunne in goeden vorm bevonden volmach
ten, het navolgende overeengekomen : 

Art. 1. De bepalingen over den vorm en 
de afmetingen van de voor de grensafpaling 
te gebruiken grensteekens in Artikel 42 van 
het den 26en Juni 1816 te Aken en in Artikel 
45 van het den 7en October 1816 te Kleef 
tusschen den Koning der Nederlanden en den 
Koning van Pruisen gesloten grensverdrag 
in den door de notawisseling van den 19en 
November 1847 gewijzigden vorm, alsmede 
in Artikel 42 van het den 2en Juli 1824 te 
Meppen tusschen den Koning der Nederlan
den en den Koning van Hannover gesloten 
grensverdrag, treden buiten werking. 

Art. 2. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd. Het treedt in werking op den dag van 
de uitwisseling der bekrachtigingsoorkonden, 
welke te 's-Gravenhage zal plaats hebben. 

Ten blijke waarvan de Gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend in de Ne
derlandsche en Duitsche taal, waarvan beide 
teksten gelijke rechtskracht zullen hebben en 
daaraan hunne zegels hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud, te Berlijn den 6 
Maart 1939. 

s. 17 

(L.S .) H. M. v. Haersma de With. 
(L.S.) Dr. Conrad ·Roediger. 

7 Maart 1940. WET, houdende intrekking 
voor Neder/andsch-Indië, Suriname en 
Curaçao van het voorbehoud, bedoeld 
in artikel 1 van de wet van 23 Juni 1925 
(Staatsblad n °. 253), houdende goed
keuring van het Protocol van Genève 
van 24 September 1923 betreffende ar
bitrage-clausules. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 234. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1068. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 234. 
Hand. I 1939/40, bladz. 330 . 

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

dat het wenschelijk is het voorbehoud, be
doeld in artikel 1 van de wet tot goedkeuring 
van het Protocol van Genève van 24 Sep
tember 1923 betreffende arbitrage-clausules, 
voor Nederlandsch-Indië, Suriname en Cu
raçao in te trekken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedgekeurd wordt voor Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao de intrekking 
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van het voorbehoud, bedoeld in artikel r van 
de wet van 23 Juni· 1925 (Staatsblad n ° . 
::153), houdende goedkeuring van het Proto
col van Genève van 24 September 1923 be
treffende arbitrage-clausules. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7en Maart 

1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, 
CH. WELTER. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E . N . VAN KLEFFENS. 

s. 18 

De Minister van Justitie, 
P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 26 Maart 1940.) 

12 Maart 1940. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
Akte van Parijs betreffende de intellec 
tueele samenwerking van 3 December 
1938. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 8sten Maart 
1940, Directie van het Protocol , n °. 8612; 

G ezien de Wet van 16 November 1939 
(Staatsblad n °. 32), houdende goedkeuring 
van de Akte betreffende de intellectueele 
samenwerking van 3 December 1938, van 
welke Akte een afdruk en eene vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemde Akte door 
Ons voor het R ijk in Europa is bekrachtigd 
en dat Onze bekrachtigingsoorkonde op 31 
Januari 1940 te Parijs in de archieven van 
de Fransche Regeering is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat de hierna genoem
de landen reeds tevoren hunne bekrachti
gingsoorkonden hebben nedergelegd, te we
t en Frankrijk. Letland, Noorwegen, Polen, 
Portugal, Roemenië en Zwitserland; 

Overwegende wijders, dat genoemde Akte, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9, op 
31 Januari 1940 voor het Rijk in Europa , 
alsmede voor bovengenoemde landen, is in 
werking getreden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
m eergenoemde Akte, alsmede de vertaling 

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

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgee n te deze n w o rdt ver
eischt. 

's- Gravenhage, den 12den Maart 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E . N . VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 21 Maart 1940.) 

Tnte rnationalP Akte hetrefre111lo> llf' lntel
lectnl'f'le Samenwerldng. 

De Regeeringen van Albanië, Argentinië, 
België, Brazilië, Chili, China, Columbia, 
Costa-Rica, Cuba, Denemarken, Domini-
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caansche Republiek, Egypte, Ecuador:, 
Spanje, Estland, Finland, de Fransche Re
publiek, Griekenland, Guatemala, Haïti, 
Irak, Iran, Ierland, Letland, Lithauen, Lu
xemburg, Mexico, Monaco, Noorwegen, Pa
nama, Paraguay, Nederland, Peru, Polen, 
Portugal, Roemenië, Siam, Zweden, Zwitser
land, Tsjecho-Slowakije, Turkije, Zuid
Afrika, Uruguay, Venezuela en Zuidslavië, 

Bewust van de taak, die op haar rust om 
het geestelijk erfgoed van de menschheid te 
bewaren en de ontwikkeling van de weten
schappen, de kunst en de letteren te bevor
deren; 

Overwegende dat deze ontwikkeling in een 
groote mate afhangt van de intellectueele 
samenwerking; 

Opgemerkt hebbende de beteekenis van de 
pogingen te dien einde gedaan door de In
ternationale Organisatie voor Intellectueele 
Samenwerking en de verschillende organen, 
die hiervan deel uitmaken ; 

Overtuigd dat de zaak van den vrede ge
diend zal worden door het bevorderen van de 
geestelijke betrekkingen tusschen de volken 
dankzij de actie van een intellectueele or
ganisatie, welke het drievoudig karakter 
draagt van universaliteit, duurzaamheid en 
onafhankelijkheid; 

Erkennende dat de Internationale Organi
satie voor lntellectueele Samenwerking voor 
de Hooge Verdragsluitende Partijen betee
kent een vrije vereeniging, waaraan ieder po
litiek karakter ontbreekt en die als ·uitslui
tend doel heeft om de intellectueele samen
werking te bevorderen ; 

Overwegende dat de nationale Commis
sies voor Intellectueele Samenwerking één 
van de essentieele grondslagen vormen van 
de Internationale Organisatie voor Intellec
tueele Samenwerking en dat het aanbeveling 
verdient het aantal en de middelen tot actie 
van deze Commissies te vermeerderen; 

In aanmerking nemende de diensten, welke 
door het Internationale Instituut voor In
tellectueele Samenwerking zijn bewezen; 

Verlangend om de verdere ontwikkeling te 
verzekeren van het initiatief van de Regee
ring van de Fransche Republiek, dat ver
wezenlijkt werd in de regeling, die op 8 De
cember 1924 met den Volkenbond is getrof
fen; 

Besloten om de financieele middelen, 
waarover het Instituut reeds beschikt ten 
gevolge van de bijdragen van de Regeering 
van de Fransche Republiek en van andere 
Regeeringen, te vermeerderen; 

Hebben te dien einde als haar gevolmach
tigden aangewezen: 

(Lijst van gevoJmachtigden) 

die na hun volmachten, welke in goeden 
en behoorlijken vorm bevonden zijn, te heb
ben overgelegd omtrent de volgende bepa
lingen zijn overeengekomen: 

Art. r. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen stellen vast, dat het werk van de Intel
lectueele Samei:werking onafhankeliji!: is van 
·de politiek en geheel is gevestigd op den 
grondslag van de universaliteit. 
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Art. 2 . Nationale Commissies voor In
tellectueele Samenwerking, ingesteld in ieder 
van de Staten , die Partij zijn bij deze Akte, 
zullen optreden als centra voor de ontwikke
ling van dit werk, zoowel op het nationale 
als op het internationale plan, met dien ver
stande, dat daarbij rekening zal worden ge 
houden met de toestanden, welke ieder land 
eigen zijn. 

Alle nuttige maatregelen zullen worden 
genomen om de deelneming te bevorderen 
van deze nationale Commissies aan de alge
meene Conferenties, welke zij van tijd tot 
tijd zullen houden. 

Art. 3. Het Internationale Instituut voor 
lntellectueele Samenwerking zal met zijn 
krachtdadige medewerking bijstand verlee
nen aan de nationale Commissies voor In
tellectueele Samenwerking. 

Art. 4. Ieder van de Hooge Verdragslui
tende Partijen erkent de rechtspersoonlijk
heid van het Instituut. 

Art. 5. Ieder van de Hooge Verdragslui
tende Partijen zal aan het Internationale In
stituut voor Intellectueele Samenwerking 
een jaarlijksche financieele bijdrage toeken
nen, uitgedrukt in eenheden van 750 goud
franken. 1 De minimum-contributie zal één 
eenheid zijn. 

Op het oogenblik van onderteekening, be
krachtiging of toetreding zal iedere Verdrag
sluitende Partij aangeven het aantal eenhe
den, waaruit haar bijdrage zal bestaan; het 
totaal van de bijdragen, die aldus aan het 
Instituut zullen worden betaald, dient tot 
verhooging van de bijdrage, welke krachtens 
de regeling van 8 D ecember 1924 door de 
Regeering van de Fransche Repbliek is toe- · 
gekend. 

Art. 6. D e Hooge Verdragsluitende Par
tijen erkennen, dat het middel om haar alle 
te betrekken in het administratieve en finan
cieele beheer van het Instituut, v erzekerd is 
door de werkzaamheid van de Regeerings
gedelegeerden bij het Instituut. 

D e Regeeringsgedelegeerden van de Hooge 
Verdragsluitende Partijen, tusschen wie deze 
Akte in werking zal zijn getreden, zullen een 
jaarlijksche vergadering houden om gemeen
sc;happelijk alle vragen betreffende het ad
ministratieve en . financieele beheer van het 
Instituut alsmede omtrent het gebruik van 
de ter beschikking gestelde fondsen te on
derzoeken. 

Art. 7. Deze Akte, waarvan de Fransche 
en de Engelsche tekst beide als authentiek 
zullen gelden, zal tot 30 April 1939 kunnen 
worden geteekend namens de Regeeringen 
vertegenwoordigd op de Conferentie voor 
het sluiten van een Internationale Akte be
treffende de Intellectueele Samenwerking. 
De Akte zal worden bekrachtigd. De akten 
van bekrachtiging zullen worden nedergelegd 
bii de Regeering van de Fransche Republiek, 
die van de ontvangst zal kennisgeven aan 

1 De door de Conferentie aangenomen 
goudfrank komt overeen met 0.2903225 gram 
goudfijn of met 0.3225806 gramgoud van 
900/1000. 
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alle Regeeringen, die tot de Conferentie zijn 
uitgenoodigd. 

Art. 8. Van I Mei 1939 af zal deze Akte 
openstaan voor toetreding van de Staten, aan 
wie de Regeering van de Fransche Republiek 
den tekst ervan zal hebben doen toekomen. 
De akten van toetreding zullen bij de Regee
ring van de Fransche Republiek worden ne
dergelegd, die van de ontvangst ervan zal 
kennisgeven aan alle Regeeringen, uitgenoo
digd tot de Conferentie voor het sluiten van 
een Internationale Akte betreffende de ln
tellectueele Samenwerking. 

A t . 9. Deze Akte zal in werking treden, 
zoodra de Regeering van de Fransche Repu
bliek de achtste bekrachtiging of toetreding 
zal ·hebben ontvangen. 

Iedere toetreding, die zal plaats hebben, 
nadat deze Akte overeenkomstig het voor
gaande lid in werking zal zijn getreden, zal 
van kracht worden op den datum, dat zij 
door de R egeering van de Fransche Repu
bliek is ontvangen. 

Art. 10. Deze Akte zal ten allen tijde 
kunnen worden opgezegd door ieder van de 
Hooge Verdragsluitende Partijen, met een 
opzeggingstermijn van twee jaar. 

De opzegging zal geschieden door middel 
van een schriftelijke kennisgeving aan de 
Regeering van de Frnnsche Republiek, die 
alle andere Hooge Verdragsluitende Partijen 
ermede in kennis zal stellen. 

Indien tengevolge van opzeggingen het 
aantal van de Hooge Verdragsluitende Par
tijen zou dalen beneden acht, zou deze Akte 
ophouden van kracht te zijn. 

Art. 11. Deze Akte, opgesteld in één 
enkel exemplaar, voorzien van de handtee
kening van den Voorzitter en van die van 
den Secretaris-Generaal van de Conferentie 
voor het sluiten van een Internationale Akte 
betreffende de Intellectueele Samenwerking, 
zal worden nedergelegd in het archief van de 
Regeering van de Fransche Republiek. 

E en voor eensluidend gewaarmerkt af
schrift hiervan zal worden toegezonden aan 
alle Staten, die aan de Conferentie hebben 
deel genomen. 

Dezelfde tekst zal door de Regeering van 
de Fransche Republiek worden medegedeeld 
aan de Regeeringen van alle andere Staten. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde ge
volmachtigden deze Akte hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Parijs, den derden December, 
negentienhonderd achtendertig. 

(Lijst van onderteekeningen.) 

s. 240 

22 Januari 1940 . BESLUIT, tot nadere aan
vulling en wijziging van den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld bij de 
artikelen 3 en 21 der wet van 12 Febru
_ari 1901 (Staatsblad no. 64) , vastge
steld bij Koninklijk besluit van r s Juni 
1905 (Staatsblad no. 209), betreffende 

' ,de kinderwetgeving. " 

1940 

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

Justitie van den 18 December 1939, 7de Af
deeling, No. uso; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
bij de artikelen 3 en 21 der wet van 12 Fe
bruari 1901 (Staatsblad no. 64), vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 15 Juni .1905 
(Staatsblad no. 209) en laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 9 October 1935 
(Staatsblad no. 600) nader aan te vullen en 
te wijzigen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
den 9 Januari 1940, No. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van den 18 Januari 
1940, 7de Afdeeling, No. u56; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 

In den algemeenen maatregel van bestuur, 
in hoofde vermeld, worden de navolgende 
aanvulling en wijziging aangebracht : 

Tusschen de artikelen 161 en 162 wordt in
gevoegd een nieuw artikel 161bis, luidende : 

Ter tegemoetkoming in de kosten van toe
zicht kan door de vereeniging, stichting of 
instelling een subsidie worden genoten van 
ten hoogste 2 cents per hoofd per dag, met 
welk bedrag de bij de artikelen 159 en 161 
gestelde maxima voor zooveel noodig wor
den verhoogd. 

In artikel 175 wordt tusschen "161, 162" 
ingevoegd "16rbis,". 

Voormelde aanvulling en wijziging worden 
geacht te zijn ingegaan op 1 Januari 1939. 

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

's-Gravenhage, den 22sten Januari 1940. 

s. 300 

WILHELMINA. 
De M inister van Justitie , ' 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 30 Januari 1940.) 

25 Januari 1940. WET tot voorloopige ge
meentelijke indeeling van eenige gebie
den langs den rand van den Noordoos
telijken polder. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 219. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1027. 
Bijl. Ha·nd. 1 1939/40, 219. 
Hand. I 1939/40, bladz. z44. ' 

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

dat het wenschelijk is, in afwachting van 
nadere gemeentelijke indeeling, welke het 
gevolg zal moeten zijn van de indiiking en 
droogmaking van den Noordoostelijken pol
der, te bepalen tot welke gemeenten zal be
hooren het gebied, waarbinnen de werken 
tot indijking en droogmaking van dien polder 
zullen worden uitgevoerd, voor zoover dit 
gebied nog niet gemeentelijk is ingedeeld; 

•Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. 1. Bij de gemeente L emsterland 
wordt gevoegd: 

het op bijbehoorende teekening 1 aange
duide gebied, begrensd door de bestaande 
grens tusschen de gemeente Lemsterland en 
het IJsselmeer, door lijnen evenwijdig aan 
en op een afstand van 200 m ter weerszijden 
van de as van den Meerdijk van den Noord
oostelijken polder, v an de bestaande ge
meentegrens af tot de lijn loodrecht op de 
dijksas door het punt, bepaald door de recht
hoekige coördinaten in het Systeem der Ne
derlandsche Rijksdriehoeksmeting x = + 
15.153.47 en y = +· 69.612.67 en verder be
grensd door deze lijn. 

2. Bij de gemeente Urk wordt gevoegd: 
a. het op bijbehoorende teekening aange

duide gebied, aansluitend aan de nieuwe 
zuid-westelijke grens van L emsterland en 
verder begrensd eenerzijds door een lijn 
evenwijdig aan en op een afstand van 200 m 
ten oosten van de onder I genoemde dijksas 
tot de bestaande grens der gemeente Urk en 
anderzijds door een lijn evenwijdig aan en 
op een afstand van 200 m ten westen van 
deze as, tot aan het snijpunt met de onder b 
te noemen lijn ten zuid-westen van de dijk
sas; 

b. het op bijbehoorende teekening aan
geduide gebied, aan de oostzijde begrensd 
door een lijn loodrecht op de dijksas door het 
punt, bepaald door de rechthoekige coördi
naten in het Systeem der Nederlandsche 
Rijksdriehoeksmeting x = + 22.800 en y = 
+ 51.000 en verder door een lijn evenwijdig 
aan en op een afstand van 200 m ten zuiden 
en vervolgens ongeveer t en zuid-westen van 
de dijksas, voor zoover deze is gelegen buiten 
den fundeeringsput voor het gemaal en de 
schutsluis nabij Urk en verder in dezelfde 
richting doorgetrokken , tot het snijpunt met 
de onder a in de tweede plaats genoemde 
lijn, en een lijn evenwijdig aan en op een af
stand van 200 m ten noorden en vervolgens 
na de eerste bocht in de dijksas ten noord
oosten van het dan volgende rechte gedeelte 
van de dijksas, tot de bestaande grens der 
gemeente Urk . 

Het onder a en b bedoelde gebied wordt 
v erder mede begrensd door de bestaande 
grens tusschen de gemeente Urk en het TJs•· 
se/meer. 

3. Bij de gemeente Kampen wordt ge
voegd: 

het op bijbehoorende teekening aangedui
de gebied, aan de westzijde begrensd door de 
lijn, welke de nieuwe oostelijke begrenzing 
van de gemeente Urk vormt en door het 
zuidwaarts verlengde van deze begrenzings
lijn, aan de noordzijde door een lijn op een 
afstand van 200 m eerst t en noorden en 
daarna t en noordwesten van -en evenwijdig 
aan de dijksas van den dijk van den Noord
oostelijken polder bezuiden Schok/and, tot 
aan het punt, waar deze lijn de bestaande 
grens der gemeente Kampen ontmoet, aan 

1 Deze teekening is niet opgenomen. ( Red.) 
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de zuidzijde door een lijn op een afstand van 
600 m ten zuiden van en evenwijdig aan de 
dijksas van den vorenbedoelden dijk en het 
oostwaarts verlengde van deze lijn tot aan 
het punt, waar dit verlengde de bestaande 
grens van de gemeente Kampen met het 
IJsselmeer ontmoet en verder begrensd door 
de bestaande grens tusschen de gemeente 
Kampen en het IJsselmeer. 

4. Bij de gemeente Ambt-Vollenhove 
wordt gevoegd: 

het op bijbehoorende teekening aangeduide 
gebied, aan de IJsselmeerzijde begrensd door 
een lijn op een afstand van 200 m IJssel
meerwaarts van en evenwijdig aan de kruin
lijn aan de IJsselmeerzijde van de kade langs 
het kanaal Blokzijl-Kadoelen en van de 
met die kade één geheel uitmakende grond
ophoogingen, met dien verstande, dat de be
staande grens van de gemeente gehandhaafd 
blijft, waar deze meer IJsselwaarts ligt dan 
de hiervoor omschreven lijn, en verder be
grensd door de bestaande grenzen tusschen 
de gemeenten Ambt-Vollenhove en Stad
Vollenhove een er zij ds en het T J sselmeer an
derzijds, met uitzondering van dat gedeelte 
van het hiervoor omschreven gebied, dat 
volgens het onder 5 bepaalde bij de gemeente 
Stad-Vollenhove wordt gevoegd. 

5. Bij de gemeente Stad-Vollenhove wordt 
gevoegd : 

het op bijbehoorende teekening aangedui
de gebied, aan de noordwestzijde begrensd 
door een lijn op een afstand van 200 m IJs 
selmeerwaarts van en evenwijdig aan de 
kruinlijn aan de IJsselmeerzijde van de kade 
langs het kanaal Blokzijl-Kadoelen en van 
de met die kade één geheel uitmakende 
grondwerken, aan de zuidwest- en aan de 
noordoostzijde door twee lijnen, loodrecht 
staande op de hiervoor genoemde lijn en 
gaande respectievelijk van het noordweste
lijk hoekpunt van het kadastrale perceel ge
meente Stad-Vollenhove, Sectie A n ° . 862 
af en van het noordoostelijk hoekpunt van 
het kadastrale perceel, gemeente Stad-Vol
lenhove, Sectie A n ° . 1087 af tot aan deze 
lijn en verder begrensd door de bestaande 
grens tusschen de gemeente Stad-Vollen
hove en het IJsselmeer. 

2 . De voorschriften van de gemeentewet 
betreffende wijziging van grenzen van ge
meenten blijven buiten toepassing. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Ja-

nuari 194o. WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BDEYEN. 

De Minister van Waterstaat , 
]. W. ALBARDA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën , 

D E GEER. 

(Uitgeg . 29 Maart 1940.) 



93 

s. 301 

7 Maart 1940. WET, houdende wijziging 
en aanvulling van de wetten van 30 De
cember 1933 (Staatsblad n ° . 800), tot 
vereeniging van de gemeenten Borkel en 
Schaft, Dommelen en Valkenswaard, en 
van 26 April 1934 (Staatsblad n ° . 220), 
tot vereeniging van de gemeenten En
schede en Lonneker. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 249. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1068. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 249. 
Hand. I 1939/40, bladz. 330. 

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

dat het wenschelijk is het tweede lid van 
artikel 12 der wet van 30 December 1933 
(Staatsblad n °. 800), tot vereeniging van de 
gemeenten Borkel en Schaft, Dommelen en 
Valkenswaard, en het tweede lid van artikel 
13 der wet van 26 April 1934 (Staatsblad n °. 
220), tot vereeniging van de gemeenten En
schede en Lonneker, te wijzigen en aan te 
vullen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1 . In artikel 12, tweede lid, der wet 
van 30 December 1933 (Staatsblad n °. 800), 
tot vereeniging van de gemeenten Borkel en 
Schalt, Dommelen en Valkenswaard, en in 
artikel 13, tweede lid, der wet van 26 April 
1934 (Staatsblad n°. 220), tot vereeniging 
van de gemeenten Enschede en Lonneker, 
worden de volgende wijziging en aanvulling 
aangebracht: 

1. in de eerste alinea, onder a, wordt voor 
,,zinsnede" gelezen "alinea". 

2. aan de tweede alinea wordt de vol
gende zin toegevoegd: ,,Voor hem, die in het 
genot is gesteld van vervroegd ouderdoms
pensioen, als bedoeld in den vorigen zin, ein
digt het wachtgeld, zoodra het gelijk is aan 
of minder bedraagt dan dat pensioen en an
ders bij het bereiken van den 65-jarigen leef
tijd". 

2. r. Deze wet wordt geacht in werking 
getreden te zijn met ingang van I Mei 1934. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid eindigt voor hem, die in het genot 
is gesteld van vervroegd ouderdomspensioen, 
als bedoeld in artikel 48, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n ° 240), 
en die op den datum van afkondiging dezer 
wet tevens in het genot is van een wacht
geld, dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 
dat pensioen , of die op dien datum den 65-
jarigen leeftijd heeft bereikt, het wachtgeld 
met ingang van den eersten dag der maand 
volgende op meergenoemden datum. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den 

Maart 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . 19 Maart 1_()40.) 

1940 

s. 361 

28 Maart 1940. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 4, tweede lid, onder 3 ° ., aan
hef en eerste alinea, van het Koninklijk 
besluit van 29 Januari 1924 (Staatsblad 
n °. 23), laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 25 Augustus 1939 
(Staatsblad n °. 376), tot vaststelling 
van de regeling van de wijze van uitbe
talen der jaarwedde en wedde van de 
onderwijzers aan de openbare lagere 
scholen, bedoeld in art. 30, vierde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, en tot het 
stellen van regelen betreffende verlof tot 
afwezigheid en inhouding van die jaar
wedde of wedde bij dat verlof. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
1 Maart 1940, No. 26923, afdeeling Lager 
Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is arti
kel 4, tweede lid, onder 3 °, aanhef en eerste 
alinea, van Ons besluit van 29 Januari 1924 
(Staatsblad n ° . 23) , laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 25 Augustus 1939 (Staats
b lad n °. 376), tot vaststelling van de rege
ling van de wijze van uitbetalen der jaar
wedde en wedde van de onderwijzers aan de 
openbare lagere scholen, bedoeld in artikel 
30, vierde lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
en tot het stellen van regelen betreffende 
verlof tot afwezigheid en inhouding van die 
jaarwedde of wedde bij dat verlof, te wij-
zigen; . 

Den Raad van State gehoord, advies van 
19 Maart 1940, n ° . 26; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Maart 1940, n °. 
3576, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van I April 1940 te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. Artikel 4, tweede lid, onder 3 ° , 

aanhef en eerste alinea, van Ons besluit van 
29 Januari 1924 (Staatsblad n °. 23), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 2.5 Augus
tus 1939 (Staatsblad n °. 376), wordt gelezen 
als volgt: 

"3 ° . voor zoover zij zich in werkelijken 
dienst bevinden wegens buitengewone om
standigheden : 

de eerste maand de volle jaarwedde of 
wedde en daarna, zoo zij gehuwd zijn, het
geen deze meer bedraagt dan hun militaire 
belooning, en, zoo z ij ongehuwd zijn, hetgeen 
70 t en honderd van de jaarwedde of wedde 
meer bedraagt dan hun militaire belooning. 
Ongehuwde eenige kostwinners worden voor 
de toepassing van deze bepaling gelijk ge
steld met gehuwden . Onze Minister van On 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen beslist, 
of een ongehuwde als eenig kostwinner be
schouwd wordt. Hierbij wordt het volgende 
in acht genomen :" 

Art. Il. Ten aanzien van den ongehuw
den onderwijzer, als bedoeld in artikel 4, 
tweede lid, onder 3° , eerste alinea, van Ons 
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in Artikel I genoemd besluit, die vóór 1 April 
1940 verplichten werkelijken dienst verricht, 
moet gedurende de tijdvakken 1 April 1940 
tot 1 Juni 1940 en 1 Juni 1940 tot 1 Augustus 
1940 voor "70 ten honderd" onderscheiden
lijk worden gelezen: ,.90 ten honderd" en 
,,80 ten honderd". 

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

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

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1940. 

s. 362 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en, Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 
(Uitgeg. 30 Maart 1940.) 

30 Maart 1940. BESLUIT, tot wijziging 
van artikel 15 van het Rechtspositiebe
sluit Nijverheids Onderwijs 1935. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
r Maart 1940, No. 1581 III, afdeeling Nij
verheidsonderwijs; 

Gelet op Ons besluit van 28 Februari 1940 
(Staatsblad No. 343); 

Overwegende, dat · het wenschelijk is, Ons 
besluit van den 6den Augustus 1935 (Staats
blad No. 501) tot uitvoering van artikel 16, 
eerste lid, en artikel 28, vierde lid, der Nij
verheidsonderwijswet te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1940 No. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister vari 29 Maart 1940, No. 
5042, afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Met ingang van 1 April 1940 wordt 

artikel 15 van Ons besluit van 6 Augustus 
1935 (Staatsblad No. 501) gelezen als volgt: 

Art. 15. r. Hij, die in verband met oor
log, oorlogsgevaar of and ere buitengewone 
omstandigheden verplichten werkelijken 
dienst verricht, geniet, zoo hij gehuwd is, ge
durende 30 dagen de volle aan zijn betrek
king aan de school verbonden bezoldiging en 
daarna hetgeen deze meer bedraagt dan zijn 
militaire belooning. Is hij ongehuwd, dan ge
niet hij gedurende 30 dagen de volle aan zijn 
betrekking aan de school verbonden bezoldi
ging en daarna hetgeen 70 ten honderd van 
die bezoldiging meer bedraagt dan zijn mili
taire belooning. 

2. Ongehuwde eenige kostwinners wor
den voor de toepassing van het eerste lid ge
lijkgesteld met gehuwden. Onze Minister be
slist, of een ongehuwde als eenig kostwinner 
beschouwd wordt. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 

94 

lid is eerst van toepassing, nadat de · mili-• 
tair, hetzij vóór, hetzij gedurende de buiten
gewone omstandigheden een werkelijken 
dienst van II maanden of, indien hij een eer
ste oefening van korteren duur te vervullen 
had, deze oefening heeft volbracht. 

4. Het bepaalde in het derde lid geldt 
niet : 

a. ten aanzien van de buitengewone 
dienstplichtigen , die eerst in werkelijken 
dienst behoeven te komen na het jaar ·der 
lichting, waartoe zij behooren of naar hun 
leeftijd gerekend kunnen worden t" behoo
ren; 

b. voor de vrijwilligers van den land
storm, die hetzij een rang bekleeden, hetzij 
het bewijs van voorgeoefendheid hebben ver
worven. 

Art. II . T en aanzien van den ongehuwde, 
als bedoeld in den tweeden volzin van het 
eerste lid van het gewijzigde artikel 15, die 
vóór 1 April 1940 verplichten werkelijken 
dienst verricht, moet gedurende de tijdvak
ken r April 1940 tot 1 Mei 1940 en 1 Mei 
1940 tot 1 Juli 1940 voor "70 ten honderd" 
onderscheidenlijk worden gelezen: ,.90 ten 
honderd" en "80 t en honderd". 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien 
van de dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten: en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State 
en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 3osten Maart 1940. 

s. 440 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 
(Uitgeg. I April 1940.) 

8 januari 1940. BESLUIT, tot vaststelling 
voor het jaar 1939 van de schaal, als be
doeld in artikel 5 van het Koninklijk be
sluit van 1 Juli 1937 (Staatsblad no. 
448) , tot vaststelling van den algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld 
bij artikel 8 der wet van 4 Maart 1935 
(Staa tsblad no. 76), houdende voorzie
ningen terzake van gemeentelijke kos
ten van werkloosheidszorg, gewijzigd bij 
de wet van 11 September 1936 (Staats
blad no. 402) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, Minister van Fi
nanciën, en van Onze Ministers van Binnen
landsche Zaken en van Sociale Zaken, dd. 4 
November 1939, no. 101, afdeeling Begroo
tingszaken; 

G ezien artikel 5, derde lid, van het Ko
ninklijk besluit van r Juli 1937 (Staatsblad 
no. 448) tot vaststelling van den algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
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artikel 8 der wet van 4 Maart 1935 (Staats
blad no. 76), houdende voorzieningen terzake 
van gemeentelijke kosten van werkloosheids
zorg, gewijzigd bij de wet van 11 September 
1936, (Staatsblad no. 402); 

D en Raad van State gehoord (advies van 
21 November 1939, no. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 4 D ecember 1939, Ge
nerale Thesaurie, Afdeeling Begrootingsza
ken, no. 149, dd. 21 December 1939, Afdee
ling Binnenlandsch Bestuur, no. 28390, en 
dd. 4 Januari 1940, Afdeeling Werkverrui
ming, no. 1g-u39; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de SCHAAL, als bedoeld in artikel 5 van 

het Koninklijk besluit van 1 Juli 1937, 

..; oi ..; oi ..; oi 

E E E E E E 
0 0 0 0 0 0 
ë ë ë ë 0 ë 
:.:: :.:: :.:: :.:: :.:: :.:: 

106,545 85,0 81,719 80,5 66,203 76,0 
ro5,833 84,9 81,297 80 ,4 65,924 75,9 
!05,130 84,8 80,879 80,3 65,647 75,8 
ro4,436 84,7 80,465 80,2 65,373 75,7 
103,751 84,6 80,056 80,1 65,roo 75,6 
103,075 84,5 79,650 80,0 64,830 75,5 
102,408 84,4 79,249 79,9 64,563 75,4 
IOl,749 84,3 78,852 79,8 64,298 75,3 
101,098 84,2 78,458 79,7 64,034 75,2 
100,456 84,1 78,069 79,6 63,773 75,l 

99 ,822 84,0 77,683 79,5 63,513 75,0 
99,195 83,9 77,300 79,4 63,256 74,9 
98,576 83,8 76,922 79,3 63,000 74,8 
97,966 83,7 76,547 79,2 62,748 74,7 
97,362 83,6 76,176 79, l 62,497 74,6 
96,765 83,5 75,809 79,0 62,247 74,5 
96,176 83,4 75.444 78,9 62,001 74,4 
95,594 83,3 75,083 78,8 61,755 74,3 
95,019 83,2 74,725 78,7 61,512 74,2 
94,451 83,1 74,372 78,6 61,271 74,l 
93,889 83,0 74,021 78,5 61,031 74,0 
93,334 82,9 73,673 78 ,4 60,793 73 ,9 
92,785 82,8 73,329 78,3 60,557 73,8 
92,242 82,7 72,989 78,2 60,323 73,7 
91,707 82,6 7-z,650 78,1 60,091 73,6 
91 ,177 82,_5 72,315 78,0 59,860 73,5 
90,652 82,4 71,983 77,9 59,631 73,4 
90,135 82,3 71,654 77,8 59,404 73,3 
89 ,622 82,2 71,328 77,7 59,!78 73,2 
89,116 82,1 71 ,006 77,6 58,955 73,I 
88,616 82,0 70,685 77,5 .58,732 73,0 
88,120 81 ,9 70,369 77,4 58 ,512 72,9 
87,630 81 ,8 70,053 77,3 58 ,29:, 72,8 
87,146 81,7 69,742 77,2 58,075 72,7 
86,667 81,6 69,432 77,l 57,859 72,6 
86,192 81 ,5 69,126 77,0 57,645 72,5 
85,723 81,4 68,822 76,9 57,433 72.4 
85,259 81,3 68,521 76,8 57,222 72,3 
84,801 81,2 68,223 76,7 57,ro2 72,2 
84,347 81 , 1 67,927 7f-, 6 56,804 72,l 
83,897 81,0 67,634 76,5 56,597 72,0 
83,452 80,9 67,343 76,4 56,392 71,9 
83,012 80,8 67,054 76,3 56,189 71,8 
82,577 80,7 66,768 76,2 55,987 71,7 

· 82,145 80,6 66,484 76,1 55_786 71 ,6 
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(Staatsblad no. 448), voor het jaai- 1939 vast 
te stellen als volgt : 

Kolom z stelt voor de verhouding tusschen 
de in 1939 ten laste van den gewonen dienst 
der gemeentebegrooting gedane uitgaven we
gens kosten van steunuitkeeringen aan werk
loozen en die van arbeidsloonen, betaald bij 
werkverschaffing aan werkloozen, en de som 
der volgens artikel 8 van het Koninklijk be
sluit van 1 Juli 1937 (Stbl. no. 448) bere
kende belastingopbrengsten, uitgedrukt in 
procenten (in 3 decimalen) . 

Kolom 2 stelt voor de bijdrage uit het 
fonds in procenten van de uitgaven wegens 
kosten van steunuitkeeringen aan werkloo
zen en die van arbeidsloonen, betaald bij 
werkverschaffing aan werkloozen. 
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55,587 71,5 47,866 67,0 41,997 62,5 
55,388 7 1,4 47,718 66,9 41,883 62,4 
55 ,192 71 ,3 47,571 66,8 41,769 62,3 
54 997 71,2 47,415 66,7 41,656 62,2 
54,803 71 , l 47,280 66,6 41,543 62,1 
54,610 71,0 47,135 66,5 41,432 62,0 
54,420 70,9 46,993 66,4 41,320 61,9 
54,228 70,8 46,850 66,3 41,209 6 1,8 
54,040 70,7 46,708 66,2 41 ,099 6 1,7 
53,853 70,6 46,568 66,1 40,989 6 1,6 
53,667 10,5 46,427 66,o 40,879 61,5 
53,483 70,4 46,288 65,9 40,772 61,4 
53,299 70,3 46,150 65,8 40,663 61,3 
53,II6 70,2 46,012 65,7 40,555 6 1,2 
52,935 70,l 45,876 65,6 40,449 61,1 
52,755 70,0 45,739 65,5 40,342 61,0 
52,576 69,9 45,6o4 65,4 40,237 60,9 
52,400 69,8 45,470 65,3 40,131 60,8 
52,223 69,7 45,337 65,2 40,027 60,7 
52,048 69,6 45,203 65,1 39,922 60,6 
51,874 69,5 45,07 1 6$.0 39,819 60,5 
51 ,700 69,4 44,9J9 64,9 39,716 60,4 
51,529 69,3 44,809 64,8 39,613 60,3 
51 ,358 69,2 44,680 64.7 39,5II 60,2 
51,188 69,1 44,550 64,6 39,409 60,1 
51 ,021 69,0 44,422 64, 5 39,308 60,0 
50,853 68,9 44,294 64,4 39,208 59,9 
50,687 68,8 44,167 64,~ 39,107 59,8 
50,521 68,7 44,040 64,2 39,008 59,7 
50,358 68,6 43,915 64,1 38,909 59,6 
50,194 68,5 43,790 64,0 38,810 59,5 
50,032 68,4 43.666 63,9 38,712 59,4 
49,870 68,3 43,543 63,8 38,614 ·59,3 
49,7 II 68,2 43,420 63,7 38,517 59,2 
49,552 68,l 43,298 63,6 38,420 59,l 
49,394 68,o 43,177 63,5 38,324 59,0 
49,236 67,9 43,056 63,4 38,228 58,9 
40,080 67,8 42,936 63,3 38,133 58,8 
48,925 67,7 42,816 63,2 38,038 58,7 
48,771 67,6 42,697 63,l 37,944 58,6 
48,618 67,5 42,579 63,0 37,849 58,5 
48,466 67,4 42,462 62,9 37,756 58 ,4 
48,314 67,3 42,344 62.8 37,663 58,3 
48,164 67,2 42,228 62,7 37,571 58,2 
48,014 67,1 42, II2 62,6 37,479 58,1 
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37 ,3 87 58,0 32,238 51,5 28,306 45,0 25,205 38,5 22,696 32,0 20,626 25,5 
37,296 57,9 32,169 51,4 28,252 44,9 25,162 38,4 22,661 31,9 20,597 25,4 
37,205 57,8 32,101 51,3 28,199 44,8 25,120 38,3 22,627 31,8 20,568 25,3 
37,114 57,7 32,033 51,2 28,147 44,7 25,077 38,2 22,592 3 1,7 20,539 25 ,2 
37,024 57,6 31,966 51,1 28,094 44,6 25,035 38,1 22,558 31,6 20,510 25, 1 
36,935 57,5 31,898 51,0 28,041 44,5 24,993 38,0 22,523 31,5 20,482 25,0 
36,846 57,4 31,831 50,9 27,989 44,4 24,951 37,9 22,489 31,4 20,453 24,9 
36,757 57,3 31,764 50,8 27,937 44,3 24,909 37,8 22,454 31,3 20,425 24,8 
36,669 57,2 31,698 50,7 27,885 44,2 24,867 37,7 22,420 31,2 20,396 24,7 
36,581 57,1 31,632 50,6 27,833 44,1 24,826 37,6 22,387 31,1 20,368 24,6 
36,493 57,0 31,565 50,5 27,781 44;0 24,785 37,5 22,353 31,0 20,339 24,5 
36,406 56,9 31,499 50,4 27,730 43,9 24,743 37,4 22,319 30,9 20,311 24,4 
36,320 56,8 31,434 50,3 27,679 43,8 24,702 37,3 22,285 30,8 20,283 24,3 
36,234 56,7 31,369 50,2 27,628 43,7 24,662 37,2 22,251 30,7 20,254 24,2 
36,148 56,6 31,305 50,1 27,578 43,6 24,620 37,l 22,217 30,6 20,226 24,1 
36,062 56,5 31,239 50,0 27,527 43,5 24,580 37,0 22,184 30,5 20,198 24,0 
35,977 56,4 31,175 49,9 27,476 43,4 24,540 36,9 22,151 30,4 20,170 23,9 
35,892 56,3 31,111 49,8 27,426 43,3 24,499 36,8 22,118 30,3 20,142 23,8 
35,807 56,2 31,047 49,7 27,376 43,2 24,459 36,7 22,085 30,2 20,115 23,7 
35,724 56,1 30,983 49,6 27,326 43,1 24,419 36,6 22,052 30,1 20,087 23,6 
35,641 56,0 30,920 49,5 27,276 43,0 24,378 36,5 22,019 30,0 20,059 23,5 
35,557 55,9 30,857 49,4 27,226 42,9 24,338 36,4 21,986 29,9 20,033 23,4 
35,475 55,8 30,794 49,3 27,177 42,8 24,299 36,3 21,952 29,8 20,005 23,3 
35,392 55,7 30,732 49,2 27,128 42,7 24,258 36,2 21,920 29,7 19,978 23,2 
35,310 55,6 30,668 49,1 27,079 42,6 24,219 36,1 21,887 29,6 19,950 23,1 
35,228 55,5 30,606 49,0 27,029 42,5 24,180 36,0 21,855 29,5 19,923 23,0 
35,148 55,4 30,544 48,9 26,981 42,4 24,140 35,9 21,822 29,4 19,895 22,9 
35,066 55,3 30,483 48,8 26,932 42,3 24,101 35,8 21,790 29,3 19,868 22,8 
34,985 55,2 30,421 48,7 26,885 42,2 24,062 35,7 21,758 29,2 19,84 1 22,7 
34,905 55,1 30,360 48,6 26,836 42,1 24,023 35,6 21,726 29,1 19,814 22,6 
34,826 55,0 30,299 48,5 26,788 42,0 23,984 35,5 21,694 29,0 19,787 22,5 
34,746 54,9 30,239 48,4 26,740 41,9 23,946 35.4 21,662 28,9 19,761 22,4 
34,667 54,8 30,178 48,3 26,692 41,8 23,906 35,3 21,630 28,8 19,734 22,3 
34,588 54,7 30,118 48,2 26,645 41 ,7 23,868 35,2 21,598 28,7 19,707 2 2,2 
34,509 54,6 30,058 48,r 26,597 4 1,6 23,830 35,1 21,567 28,6 19,681 22,I 
34,432 54,5 29,998 48 ,0 26,550 41,5 23,792 35,0 21,535 28,5 19,654 22,0 
34,354 54,4 29,938 47,9 26,503 41,4 23 ,753 34,9 21,504 28,4 19,627 2 1,9 
34,277 54,3 29,879 47,8 26,456 4 1,3 23,715 34,8 21,471 28,3 19,601 21,8 
34, 199 54,2 29,820 47,7 26,410 41,2 23,678 34,7 21,440 28,2 19,574 2 1,7 
34,122 54,l 29,761 47,6 26,363 41,1 23,640 34,6 21,409 28, 1 19,548 2 1,6 
34,046 54,0 29,702 47,5 26,317 41,0 23,602 34,5 21,378 28,0 19,523 2 1,5 
33,969 53,9 29,644 47,4 26,270 40 ,9 23,564 34,4 21,347 27,9 19,496 21,4 
33,894 53 ,8 29,585 47,3 26,224 40,8 23,527 34,3 21,316 27,8 19,470 21 ,3 
33,818 53,7 29,528 47,2 26,178 40,7 23 ,490 34,2 21,285 27,7 19,444 2 1,2 
33,744 53,6 29,471 47,1 26,133 40,6 23,452 34,1 21,254 27,6 19,418 21, 1 
33,668 53,5 29,413 47,0 26,086 40,5 23,415 34,0 21 ,223 27,5 19,392 1 21,0 
33,594 53,4 29,356 46,9 26,040 40,4 23,379 33,9 21,193 27,4 19,366 20,9 
33,520 53,3 29,298 46,8 25,996 40,3 23,342 33,8 21,162 27,3 19,341 20,8 
33,446 53,2 29,241 46,7 25,951 40,2 23,304 

1 

33,7 21,132 27,2 19,315 20,7 
33,372 53,1 29,184 46,6 25,905 40,1 23,268 33,6 21,101 27,1 19,289 20,6 
33,300 53,0 29,128 46,5 25,861 40,0 23,232 1 33,5 21 ,071 27,0 19,264 20, 5 
33,,227 52,9 29,071 46,4 25,816 39,9 23,195 33 ,4 21,041 26,9 19,238 20,4 
33,154 52,8 29,015 46,3 25,772 39,8 23,159 33,3 21,010 26,8 19,212 20,3 
33,082 52,7 28,960 46,2 25,727 39,7 23,122 33,2 20,980 26,7 19,187 20,2 
33,009 52,6 28,904 46, 1 25,683 39,6 23,086 33,1 20,950 26,6 19,162 20 ,1 
32,938 52,5 28,849 46,0 25,638 39,5 23,051 33,0 20,920 26,5 19,137 

1 
20,0 

32,867 52,4 28,793 45,9 25,595 39,4 23,0I5 32,9 20,891 26,4 19,112 19,9 
32,795 52,3 28,738 45,8 25,550 39,3 22,979 32,8 20,861 26,3 19,086 

1 
19,8 

32,725 52,2 28,683 45,7 25,507 39,2 22,943 32,7 20,831 26,2 19,061 19,7 
32,655 52, I 28,629 45 ,6 25,463 39,1 22,907 32,6 20,802 26,1 19,036 19,6 
32,584 52,0 28,575 45,5 25,420 39,0 22,872 32,5 20,772 26,0 19,012 19,5 
32,514 51,9 28,520 45,4 25,376 38,9 22,837 32,4 20,743 25,9 18,987 19,4 
32,445 51,8 28,466 45,3 25,333 38,8 22,802 32,3 20,713 25,8 18,962 19,3 
32,375 51,7 28,412 45,2 25,291 38,7 22,767 32,2 20,684 25,7 18,937 19,2 
32,306 . 51,6 28,359 45 ,1 25,247 38,6 22,731 32,1 20,655 2.,.6 18,912 19, 1 
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18,887 19,0 18,130 15,8 17, .129 12,6 
18 ,864 ' 18,9 18,108 15,7 17,408 12,5 
18,839 18,8 18,085 15,6 17,387 12,4 
18,814 18 ,7 18,063 15,5 17,366 12,3 
I 8,790 18,6 18,040 

1 

15,4 17,345 12,2 
18,765 18,5 18,018 15,3 17,323 12,l 
18,742 18,4 17,995 15,2 J-7,303 12,0 
18,717 18,3 17,973 15,1 17,28.;: II ,9 
18,693 18,2 17,950 1 x.i:::,o 17,261 I t,8 
18,669 18,1 17,928 

1 

14,9 17,241 II.7 
18,644 18,0 17,906 14,8 17,220 I 1,6 
18,621 17,9 17,883 14,7 17,199 l I, 5 
18,597 17,8 17,861 14,6 17,179 II ,4 
r8,573 17,7 17,840 14,.5 17, 158 II,3 
18,549 17,6 17,817 

1 
11,4 17, 138 II,2 

18,525 17,5 17 ,795 14,3 17,IIR l l, 1 
18,502 17 ,4 17,773 1 14,2 17,097 II,0 
18,478 1 17,3 17,752 

1 
14,1 17,071• 10,9 

18,455 17,2 17,730 1 14,0 17,057 10,8 
18,431 17,1 17,707 

1 
13,9 17,03(, 10,7 

18,408 
1 

17,0 17,685 13,8 17,016 10,6 
18,385 

1 

16,9 17,664 

1 

13.7 16 _996 I0,5 
18,361 16,8 n ,643 13,6 16,976 10,4 
18,337 16,7 17,6.•1 13,5 16,955 t0,3 
18,314 16,6 17,600 13, .: 16,936 I0,2 
18,292 16,5 17,578 13.3 16,916 IO,I 
18,268 16,4 17,556 1 13,2 16,895 IO,O 
18,245 16,3 17,535 

1 

13,I 16,876 9,9 
18 ,222 16,2 17 ,514 13, 0 16,856 9,8 
18,200 I6,I 17 ,492 12,9 16,836 9,7 
18, 176 16,0 17,,171 12,8 16,'l17 9,6 
18,153 15,9 I; . . 150 1 12,7 16,797 9.5 

Onze Ministers van Financiën, van Bin
nenlandsche Zaken en van Sociale Zaken 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden _gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemee
ne Rekenkamer. 

's -G ravenhage, den 8sten Januari 1940. 
WILHEL MINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 

s. 182 

D e Minister van Sociale Zakell, 
J. VAN DEN T EMPEL. 
(Uitgeg. 26 Januari z940. ) 

z3 April z940. BESLUIT, tot verklaring 
in staat van beleg van enkele gedeelten 
van het grondgebied des Rijks. 

Wij W I LHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van den 8sten April 1940, Afdeeling 
II , Letter F; 

Gelet op artikel 1 van de Wet van 23 Mei 
1899 (Staatsblad Nr. 128); 

L . & S. 1940. 

1940 
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16,777 9,4 16,169 6,2 15,619 3,1 
16,758 9 ,3 16 ,1 50 6,1 15,6èll 3,0 
16,738 9,2 16,133 6,o 15,585 2,9 
16,718 9,1 16,1!4 5,9 15,567 2,8 
16,699 9,0 16,097 5,8 15 ,550 2,7 
16,679 8,9 16,078 5,7 15,533 2,6 
16,659 8,8 16,059 5 ,6 15,516 2,5 
16,640 8,7 16,042 .5,5 15,500 2,4 
16,621 8,6 16 ,023 5,4 15,482 2,3 
16,601 8,5 16,006 5,3 15,466 2,2 
16,583 8,4 I 5,988 5,2 15,449 2,I 
16,563 8,3 15,969 5,1 15,431 2 ,0 
16,543 8,2 15,952 5,0 15,415 I,9 
16,525 3,1 15,934 4,9 • 15,398 r,8 
16,506 8,o 15,917 4,8 15,382 1,7 
16,487 7,9 15 ,898 4 ,7 15,365 .I,6 
16,468 7,8 15,880 4·,6 15,349 1,5 
16,448 7," I ~.863 4,5 15,332 1,4 
16,430 7,6 15,845 4,4 15,315 1,3 
16,4II 7,5 15,828 4 ,3 15,298 1,2 
16,392 7,4 15,810 4,2 15,283 I, I 
16,373 7,3 15,792 4,I 15, 266 I,0 
16,354 7,2 15,775 4,0 15,249 0,9 
16,336 7,I 15,757 3,9 15,233 o,8 
16,317 7,0 15 ,740 3,8 15 ,216 0,7 
ró,298 6,9 rs ,722 3,7 15 ,200 o,6 
16,280 6,8 15,706 3,6 15,183 0,5 
16,261 6,7 15,688 3,5 15,168 0,4 
16,242 6 ,6 15,670' 3,4 IS, 15 I 0,3 
16,224 6,5 15 ,653 3,3 15,135 0,2 
16,206 6,4 15,636 3,2 15,1!9 O, I 
16,188 6 ,3 1 

Gezien Ons besluit van 10 April 1939 
(Staatsblad Nr. 181); · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: · 
Ter aanvulling van Onze besluiten yan ,1 

November 1939 (Staatsblad Nr. 189), van 
6 November 1939 (Staatsblad Nr. 189 A) en 
van 17 Januari 1940 (Staatsblad Nr. 180) , 
worden met ingang van heden de volgende 
gebieden in staat van beleg verklaard : 

a. de provincie Groningen, met uitzon
dering van de volgende gemeenten: 

Adorp, Aduard, Baflo, Eenrum, Ezinge, 
Grootegast, Grijpskerk, Hoogkerk, Klooster
buren, Leek, Leens, Marum, Oldehove, Olde
kerk, Ulrum, Usquert, Warffum, Winsum, 
Zuidhorn. 

b . de provincie Drenthe, met uitzonde
ring van de volgende gemeenten : 

Diever, Havelte, Norg, Nijeveen, Peize, 
Roden, Smilde, Vledder. 

c. de provincie Ovedjs~el, met uitzonde
ring van de volgende gemeenten: 

Ambt-Vollenhove, Blankenham, Blokzijl , 
Gie thoorn, Kuinre , Oldemarkt, Stad-Vollen
hove, Steenwijk, Steenwijkerwold, .Wanne-
perveen. , 

d.' de provincie G~lderland, met uitzon
dering van de volgende gemeenten: 

Apeldoorn, Barneveld, , Doornspijk, Ede, 

7 
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voor zoover gelegen ten Oosten van de spoor
lijn Ede-Barneveld en ten Noorden van de 
spoorlijn Ede-Arnhem, Elburg, Epe, Er
melo, Harderwijk, Hoevelaker., Nijkerk, Ol
debroek, Putten. 

e. in de provincie Zuidholland, de ge
meenten: 

Leerbroek, Leerdam. 
f . in de provincie Noordholland, de ge

meenten: 
Edam, Haarlemmermeer, alleen voor wat 

betreft het luchtvaartterrein Schiphol. 
g. de provincie Limburg, voor zoover 

deze thans nog niet in staat van beleg ver
keert. 

h . de provincie Noordbrabant, met uit
zondering van de volgende gemeenten: 

Boxtel. Dinteloord en Prinsland, Dongen, 
Drunen, Eindhoven, Esch, Fijnaart en Hei
ningen, Geertruidenberg, Geffen, Geldrop, 
's-Gravenmoer, Haaren, Heesch, Helvoirt, 
Liempde, Lithoijen , Loon-op-Zand, Nieuw
Vossemeer, Nuland, Oosterhout, Oss , Ouden
bosch, Oud- en Nieuw-Gastel, Oijen en Teef
felen, Raamsdonk, Rosmalen , Sint-Michiels
gestel, Sint-Oedenrode, Sprang-Capelle, 
Standdaarbuiten, Steenbergen en Kiuisland, 
Stiphout, Terheyden, Udenhout, Vlijmen, 
Vught, Waalwijk, Waspik, Zevenbergen. 

i. de provincie Zeeland, voor zoover deze 
thans nog niet in staat van beleg verkeert. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hen 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in de Staatscourant en in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken a.i., 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

(Uitgeg. IJ April 1940.) 

s. 183 

19 April 1940. BESLUIT tot verklaring in 
staat van beleg van het geheele grond
gebied des Rijks. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van den Raad van Mi

nisters van den 19en April 1940, Afdeeling 
11, Letter A; 

Gelet op art. 1 van de Wet van 23 Mei 
1899 (Staatsbladn° . 128); 

Gezien Ons besluit van IO April 1939 
(Staatsblad n °. 181); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Ter aanvulling van Onze besluiten van 1 
November 1939 (Staatsblad n°. 189) , van 6 
November 1939 (Staatsblad n ° . 189 A), van 
17 Januari 1940 (Staatsblad n°. 180) en van 
13 April 1940 (Staatsblad n °. 182), wordt 
met ingang van heden het geheele grondge
bied des Rijks, voor zoover dit nog niet bij 
Onze hiervoren genoemde besluiten is ge
schied, verklaard te zijn in staat van beleg. 
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Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in de Staatscourant en in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 19den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Algemeene Zaken a.i., 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 19 April 1940.) 

s. 200 

26 April 1940. WET, houdende bijzondere 
voorzieningen met betrekking tot de in 
gebiedsdeelen van het Koninkrijk der 
Nederlanden gevesti!!;de,naamlooze ven
nootschappen en andere rechtspersonen, 
alsmede met betrekking tot zeeschepen, 
die gerechtigd zijn tot het voeren van 
de Nederlandsche vlag. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 175. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1327-1340. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 175. 
Hand. I 1939/40, bladz. 470. 

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

dat met het oog op de huidige buitengewone 
omstandigheden bijzondere voorzieningen 
wenschelijk zijn met betrekking tot de in 
gebiedsdeelen van het Koninkrijk der Ne
derlanden gevestigde naamlooze vennoot
schappen en andere rechtspersonen, alsmede 
met betrekking tot zeeschepen, die gerech
tigd zijn tot het voeren van de Nederland
sche vlag; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Door desbetreffende wijziging 

van de akte van oprichting kan de plaats van 
vestiging van een in Nederland, Neder
landsch-Indië, Suriname of Curaçao geves
tigde naamlooze vennootschap worden over
gebracht naar een ander gebiedsdeel van het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

2. Bevoegd tot deze wijziging van de 
akte van oprichting is het bestuur der ven
nootschap; toestemming of medewerking van 
de algemeene vergadering van aandeelhou
ders of van een ander orgaan der v ennoot
schap is hiertoe niet vereischt. Indien één of 
meer bestuurders - onderscheidenlijk twee 
of meer bestuurders gezamenlijk - belast 
zijn met de dagelijksche leiding van de ven
nootschap, is elk dezer bestuurders - onder
scheidenlijk zijn deze bestuurders gezamen
lijk - bevoegd tot de wijziging van de akte 
van oprichting. 

3. Van deze wijziging van de akte van 
oprichting wordt, op straffe van nietigheid, 
een authentieke akte opgemaakt. De akte 
wordt verleden in de Nederlandsche taal. 

4. Bij de wijziging, in dit artikel bedoeld, 
kunnen in de akte van oprichting tevens an
dere veranderingen worden aangebracht. 

5. T enzij bij de wijziging een ander tijd
stip is bepaald, treedt zij onmiddellijk in 
werking. 
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2. Met ingang van het tijdstip, waarop 
de plaats van vestiging eener naamlooze ven
nootschap naar een ander gebiedsdeel is 
overgebracht, wordt zij door het in dit ge
biedsdeel geldende recht beheerscht. 

3. 1. Bepalingen in de akte van oprich
ting eener naamlooze vennootschap, welke 
niet in strijd zijn met het recht van het ge
biedsdeel, waar de vennootschap oorspron 
kelijk gevestigd was, blijven in het nieuwe 
gebiedsdeel, indien zij in strijd zijn met al
daar geldende bepalingen van dwingend 
recht, van kracht gedurende vier jaren na 
de overbrenging van de plaats van vestiging 
der v ennootschap. 

2. Indien een naamlooze vennootschap 
een recht of bevoegdheid heeft verkregen, 
waarvoor het gevestigd zijn in of het opge
richt zijn volgens het recht van een bepaald 
gebiedsdeel van het Koninkrijk een vereisch
te of voorwaarde is, wordt dit vereischte of 
deze voorwaarde geacht te beteekenen, dat 
de vennootschap in het Koninkrijk gevestigd 
of volgens het recht van eenig gebiedsdeel 
van het Koninkrijk opgericht moet zijn. 
Eveneens wordt, indien een naamlooze ven
nootschap een recht of bevoegdheid heeft 
verkregen, waarvoor onderscheidenlijk het 
ingezetene zijn van een of meer bestuurders 
of commissarissen der vennootschap van een 
bepaald gebiedsdeel van het Koninkrijk, of 
wel het woonachtig zijn van een of meer be
stuurders of commissarissen of van een ver
tegenwoordiger der vennootschap in een be
paald gebiedsdeel van het Koninkrijk een 
verèischte of voorwaarde is, dit vereischte 
of deze voorwaarde geacht te beteekenen, 
dat een of meer bestuurders of commissaris
sen of de vertegenwoordiger der vennoot
schap onderscheidenlijk ingezetene moeten 
zijn van of wel woonachtig moeten zijn in het 
Koninkrijk. 

4 . 1. Elke wijziging van de akte van op
richting van een naamlooze vennootschap, 
als in artikel r bedoeld, behoeft de goedkeu
ring of de bekrachtiging van Onzen Minister 
van Justitie, van den Gouverneur- Generaal 
van Neder/andsch-lndië, van den Gouver
neur van Suriname of van den Gouverneur 
van Curaçao. 

2 . De goedkeuring wordt uitsluitend op 
een ontwerp van de wijziging verleend en 
wel door de in het eerste lid genoemde auto
riteit in het gebiedsdeel, in hetwelk de ven
nootschap gevestigd is. 

3. Van de goedkeuring wordt door de 
naamlooze v ennootschap zoo spoedig moge
lijk na de inwerkingtreding der wijziging van 
de akte van oprichting kennis gegeven aan 
de in het eerste lid genoemde autoriteit in 
he t gebiedsdeel, naar hetwelk de plaats van 
vestiging der vennootschap is overgebracht. 

4. Indien het ontwerp van de wijziging 
niet overeenkomstig het tweede lid is goed
gekeurd, dient de wijziging van de akte van 
oprichting binnen een maand na hare inwer
kingtreding t er bekrachtiging te zijn inge
diend bij de in het eerste lid genoemde 
autoriteit in het gebiedsdeel, naar hetwelk 
de plaats van vestiging der vennootschap is 
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overgebracht. Bij overbrenging van de plaats 
van vestiging eener naamlooze vennootschap 
naar een overzeesch gebiedsdeel is aan het 
bepaalde in den vorigen zin voldaan, bijal
dien binnen den daar gestelden termijn een 
afschrift der wijziging van de akte van op
richting, bestemd voor de in het eerste lid 
genoemde autoriteit in dat gebiedsdeel, bij 
het Departement van Koloniën is ingediend. 

5. D e wijziging verliest van rechtswege 
haar k racht met ingang van het tijdstip, 
waarop de bedoelde bekrachtiging wordt ge
weigerd, dan wel het voorschrift van het 
vierde lid niet is inachtgenomen. 

5 . D e goedkeuring of de bekrachtiging 
wordt niet verleend, indien niet aannemelijk 
is, dat de wijziging van de akte van oprich
ting door de huidige buitengewone omstan
digheden in het belang der naamlooze ven
nootschap geboden wordt. 

6 . 1. D e in artikel 4, eerste lid, genoem
de autoriteit in het gebiedsdeel , waarheen 
de plaats van vestiging eener naamlooze ven
nootschap is overgebracht, kan de goedkeu
ring of de bekrachtiging van de wijziging 
van derzelver akte van oprichting intrekken, 
indien later blij kt van omstandigheden, wel 
ke de weigering van deze goedkeuring of be
krachtiging gewettigd zouden hebben. 

2 . D e wijziging verliest van rechtswege 
haar kracht met ingang van het tijdstip, 
waarop de goedkeuring of bekrachtiging 
wordt ingetrokken. 

7 . · r. Het bestuur der naamlooze ven
nootschap is verplicht zoo spoedig mogelijk 
door middel van het blad, waarin in het be
trokken gebiedsdeel van Overheidswege de 
officieele berichten worden gepubliceerd, 
openbaar te maken : 

a. de gewijzigde akte van oprichting : in 
het gebiedsdeel, naar hetwelk de plaats van 
vestiging der vennootschap wordt overge
bracht; 

b . zoo mogelijk, de wijziging van de ak
te van oprichting: in het gebiedsdeel, waar 
de vennootschap oorspronkelijk gevestigd 
was. 

2. Op gelijke wijze wordt door het be
voegd gezag, zoo mogelijk, openbaar ge
maakt: 

a . de weigering van de bekrachtiging van 
de wijziging van de akte van oprichting eener 
vennootschap, ten aanzien waarvan het eer
ste lid reeds toepassing heeft gevonden; 

b. de niet-inachtneming van het voor
schrift van artikel 4, vierde lid; 

c. de intrekking van de goedkeuring of 
b e krachtiging van een wijziging van de ak
te van oprichting eener naamlooze v ennoot
schap. 

3. Voor zoover aan het voorschrift van 
het eerste lid niet is voldaan, geldt de wijzi
ging van d e akte van oprichting niet tegen 
derden te goeder trouw. 

8. r. Indien de bekrachtiging van een 
wijziging van de akte van oprichting eener 
naamlooze vennootschap is geweigerd of in
dien de goedkeuring of bekrachtiging van 
zoodanige wijziging is ingetrokken, kan de 
rechter op vordering van het openbaar mi-
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nisterie verklaren, dat het belang van aan
deelhouders, of andere rechthebbenden bij
zondere Voorzieningen ten aanzien van die 
vennootschap 'eischt. 

2. De rechter kan bevelen, dat een of 
meer bestuurders, commissarissen, aandeel
houders of rechthebbenden worden opgeroe
pen, om in persoon of bij gemachtigde ge
hoord te worden. 

3. Tegen een vonnis, als bedoeld in het 
eerste lid, is hooger beroep noch cassatie toe
gelaten. 

4. Met ingang van den dag, waarop een 
vonnis, als in het eerste lid bedoeld, wordt 
uitgesproken, zijn de bestuurders en com
missarissen der naamlooze vennootschap van 
rechtswege ontslagen en verliezèn zij van 
rechtswege de beschikking en het beheer 
over haar vermogen. 

5. Het vonnis, in het eerste lid bedoeld, 
houdt in de benoeming van een of meer cu
rat_ors en de aanwijzing van een der leden 
van het rechterlijk college tot rechter-com
missaris. 

6. Door den curator onder toezicht van 
den rechter-commissaris worden de maatre
gelen genomen, vereischt voor de benoeming 
van nieuwe bestuurders en commissarissen, 
en wordt tot het tijdstip, waarop het nieuwe 
bestuur is benoemd, het vermogen der ven
nootschap beheerd en de vennootschap in 
en buiten rechten vertegenwoordigd. 

9. 1. Oo de wijze, bedoeld in artikel 7, 
eerste lid, wordt openbaar gemaakt: 

a . het vonnis, bedoeld in artikel 8, eer
ste lid; 

b. de benoeming van nieuwe bestuurders 
en commissarissen. 

2. Van een vonnis of benoeming, als in 
het eerste lid bedoeld, wordt tevens ter in
schrijving opgave gedaan ten kantore van 
het handelsregister, indien dit bestaat. 

3. Aanspraken, door derden te goeder 
trouw verkregen, vóór een en ander is ge
schied, worden geëerbiedigd. 

10. Alle geschillen met betrekking tot 
h et optreden van den curator en den rechter
commissaris worden gebracht voor den rech
ter, die het vonnis, bedoeld in artikel 8, eer
ste lid, heeft gewezen. 

11. Door desbetreffende wijziging van 
de akte van oprichting kan de plaats van 
vestiging eener naamlooze vennootschap, 
welke gevestigd is in een der gebiedsdeelen 
van het Koninkrijk, worden overgebracht 
naar een andere plaats in hetzelfde gebieds
deel, of kan hetgeen in de akte van oprich
ting is bepaald omtrent de plaats, waar de 
algemeene vergadering van aandeelhouders 
moet of kan worden gehouden, worden ge
wijzigd. De bepalingen van artikel 1, tweede 
tot en met vijfde lid, vinden t en aanzien van 
deze wijziging overeenkomstige toepassing. 

12. 1. Elke wijziging van de akte van 
oprichting, als in artikel 11 bedoeld, behoeft 
de goedkeuring of de bekrachtiging van de 
in artikel 4, eerste lid, genoemde autoriteit 
in het betrokken gebiedsdeel. 

2 . Artikel 4, tweede, vierde en vijfde lid, 
artikel 5, artikel 6 en artikel 7, behoudens 
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het in het eerste lid, onder b, bepaalde, vin
den overeenkomstige toepassing. 

3 . De artikelen 8 - 10 zijn van toepassing. 
13 De verbintenissen voortvloeiende uit 

overeenkomsten tusschen de naamlooze ven
nootschap en derden, die op de oorspronke
lijke plaats van vestiging der vennootschap 
kunnen of moeten worden nagekomen, zul
len met inachtneming van de goede trouw 
op de nieuwe plaats van vestiging kunnen of 
moeten worden nagekomen. 

14. Voor zoover bepalingen in akten van 
oprichting niet in overeenstemming zijn met 
de voorschriften dezer wet, blijven zij buiten 
toepassing. 

15. t. De plaats van vestiging van een 
in Nederland, Nederlandsch-Indië, Surina
me of Curaçao gevestigden rechtspersoon, 
die geen naamlooze vennootschap is , kan 
door het bestuur worden overgebracht naar 
een ander gebiedsdeel van het Koninkrijk 
der Nederlanden of naar een andere plaats 
in hetzelfde gebiedsdeel; eveneens kan door 
het bestuur worden gewijzigd hetgeen is be
paald omtrent de plaats, waar de algemee
ne vergadering van den rechtspersoon moet 
of kan worden gehouden, of kunnen door het 
bestuur bepalingen worden vastgesteld om
trent de plaats, waar de algemeene verga
dering van den rechtspersoon moet of kan 
worden gehouden. Bij de beslissing, in den 
vorigen zin bedoeld, kunnen in de statuten 
en reglementen tevens andere veranderingen 
worden aangebracht. De bestuurder, die be
voegd is namens den rechtspersoon te han
delen of voor den rechtspersoon beheer te 
voeren - onderscheidenlijk de bestuurders, 
die gezamenlijk daartoe bevoegd zijn -, is 
of zijn tot de in den eersten zin vermelde 
handelingen bevoegd. 

2. Van deze overbrenging of w1Jz1gmg 
wordt, op straffe van nietigheid, een authen
tieke akte opgemaakt. De akte wordt ver
leden in de Nederlandsche taal. Tenzij bij 
de akte een ander tijdstip is bepaald, treedt 
de overbrenging of wijziging onmiddellijk in 
werking. 

3. Voor zoover bepalingen in statuten of 
reglementen niet in overeenstemming zijn 
met de v oorschriften van dit artikel, blijven 
zij buiten toepassing. 

16. t. Het bestuur van den rechtsper
soon is v erplicht elke in artikel 15 vermelde 
handeling zoo spoedig mogelijk openbaar t e 
maken in het gebiedsdeel, waar de rechts
persoon gevestigd is - en ingeval de plaats 
van vestiging is overgebracht naar een an
der gebiedsdeel, zoo mogelij k m ede in het 
gebiedsdeel, waar de rechtspersoon oorspron
kelijk gevestigd was - door middel van het 
blad, waarin in het betrokken gebiedsdeel 
van Overheidswege de officieele berichten 
worden gepubliceerd. 

·2. Voor zoover aan het voorschrift van 
het vorige lid niet is v oldaan, geldt de han
deling niet tegen derden te goeder trouw. 

17. 1. Op een handeling, vermeld in ar
tikel 15; vinden de bepalingen van artikel 4, 
artikel 5, artikel 6 en artikel 7, tweede lid , 
overeenkomstige toepassing, met dien ver-
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stande, dat, indien de plaats van vestiging 
van den rechtspersoon niet naar een ander 
gebiedsdeel wordt overgebracht, de hande
ling de goedkeuring of de bekrachtiging be
hoeft van de in artikel 4, eerste lid, genoem
de autoriteit in het betrokken gebiedsdeel. 

2. De artikelen 8-10 en 13 vinden mede 
overeenkomstige toepassing. 

18. De hoedanigheid van Nederlandsch 
schip, van Nederlandsch-lndisch schip, van 
Surinaamsch schip of van Curaçaosch schip 
gaat voor een zeeschip niet verloren tenge
volge van de omstandigheid, dat de zetel 
van het scheepsbedrijf naar elders wordt ver
plaatst, mits nochtans deze verplaatsing is 
geschied met voorafgaande goedkeuring, on
derscheidenlijk van den Minister van Water
staat, van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië, van den Gouverneur 
van Suriname of van den Gouverneur van 
Curaçao. 

19. I. De overbrenging van de plaats 
van vestiging van een naamlooze vennoot
schap of van een anderen rechtspersoon naar 
een ander gebiedsdeel van het Koninkrijk, 
wordt bij het heffen van de belastingen als 
niet geschied aangemerkt. 

2 . Door Ons kunnen bij algemeenen 
maatregel van bestuur regelen worden ge
steld, ingevolge welke met handelingen, door 
een naamlooze vennootschap of een anderen 
rechtspersoon verricht vóór, gelijktijdig met 
of na de overbrenging van haar plaats van 
vestiging naar een ander gebiedsdeel, bij het 
heffen van de belastingen of van sommige 
belastingen geen rekening wordt gehouden. 

2 0 . Wij behouden Ons voor bij algemee
nen maatregel van bestuur te regelen , wat 
verder noodig is voor de uitvoering van deze 
wet. 

21. Regelen, als bedoeld in artikel 19, 
tweede lid, en artikel 20, kunnen in Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao worden 
gesteld onderscheidenlijk door den Gouver
neur-Gen eraal van Nederlandsch-Indië, den 
Gouverneur van Suriname en den Gouver
neur v an Curaçao. 

22. Deze wet is eveneens verbindend 
voor Nederlandsch-lndië, Suriname en Cu
raçao. 

23. 1. Door Ons wordt bepaald, op welk 
tijdstip, of op welke tijdstippen onderschei
denlijk, de bepalingen van deze wet in wer
king treden. Zij vervalt met ingang van 1 
Januari 1944. 

2. Uiterlijk vóór 1 Januari 1943 zal aan 
de Staten-Generaal een voorstel van wet 
worden gedaan, houdende nadere regeling 
van het in deze wet behandelde. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten 

April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van justitie, 
P . S. GERBRANDY. 

De Minister van Koloniën, 
CH. WELTER. 

(Uitgeg. 30 April 1940.) 
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s. 282 

7 Mei 1940. BESLUIT, tot vaststelling van 
den datum van inwerkingtreding van 
de Wet van 26 April 1940 (Staatsblad 
no. 200), houdende bijzondere voorzie
ningen met betrekking tot de in ge
biedsdeelen van het Koninkrijk der Ne
derlanden gevestigde naamlooze ven
nootschappen en andere rechtspersonen, 
alsmede met betrekking tot zeeschepen, 
die gerechtigd zijn tot het voeren van 
de Nederlandsche vlag. 

Inwerkingtreding 8 Mei ,940. 

s. 580 

8 Mei 1940. BEKENDMAKING van den 
Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht, houdende wijziging van de wet 
betreffende bescherming tegen luchtaan
vallen. (Tweede Wetswijziging Lucht
bescherming Militair Gezag.) 

MILITAIR GEZAG. 

Algemeene bekendmaking O.L.Z. No. 26. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht-, belast met de uitoefening van het 
militair gezag in elk in staat van beleg ver
klaard gedeelte van het grondgebied des 
Rijks; 

Gezien de Koninklijke besluiten van 1 
November 1939, Staatsblad No. 189, van 6 
November 1939, Staatsblad No. 189 A, van 
17 Januari 1940, Staatsblad No. 180, van 13 
April 1940, Staatsblad No. 182 , en van 19 
April 1940, Staatsblad No. 183, waarbij ach
tereenvolgens alle gedeelten van het grond
gebied des Rijks in staat van beleg zijn ver
klaard; 

Overwegende, dat de wettelijke bepalin
gen betreffende de bescherming van de be
volking tegen luchtaanvallen behooren te 
worden gewijzigd in het belang van de al
gemeene veiligheid; 

Gezien art. 29bis van de wet van 23 Mei 
1899, Staatsblad No. 128, zooals deze wet 
sedert is gewijzigd ; 

Trekt in de Eerste Wetswijziging Lucht
bescherming Militair Gezag; 

Stelt vast de navolgende 

Wijziging van de wet betreffende be
scherming tegen luchtaanvallen . 

Art. I. Deze wetswijziging verstaat onder 
,.het militair gezag": het militair gezag, be
doeld in de Wet van 23 Mei 1899, Staatsblad 
No. 128. 

Art. Il. Art. 3 van de Wet betreffende 
bescherming tegen luchtAanvallen wordt ge
wijzigd en komt te luiden als volgt : 

Art. 3. ,,1. In elke gemeente is de bur
gemeester belast met de uitvoering van de 
in artikel 1 bedoelde maatregelen, voor zoo
ver niet deze uitvoering bij of krachtens ver
ordening of bij algemeene bekendmaking 
van het militair gezag aan anderen wordt 
opgedragen. 
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2. Indien een burgemeester niet of niet 
behoorlijk voor de in het vorige lid bedoelde 
uitvoering zorg draagt, kan door of namens 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
daarin worden voorzien . 

3. Het militair gezag kan bij v erordening 
of bij algemeene bekendmaking het toezicht 
over de uitvoering van de in artikel 1 be
doelde maatregelen opdragen aan nader aan
gewezen autoriteiten of personen. In zooda
nig geval kunnen deze autoriteiten of per
sonen aan de met d e uitvoering belaste per
sonen terzake bindende aanwijzin gen geven. 
Het bepaalde in lid 2 is alsdan niet van toe
passing. 

Art. 111. In artikel 8, lid 1, van de wet 
b e treffende bescherming tegen luchtaanval
len worden de woorden: 

,,op last van den burgemeester" 
gewij zigd en -komen deze woorden t e luiden : 

,,op last van de burgemeesters of van hen, 
die tot het uitgeven van zoodanigen last bij 
of krachtens verordening of bij algemeene 
bekendmaking van het militair gezag be
v oegd zijn verklaard," 

In lid 2 van genoemd artikel vervalt het 
woord "Hij " en worden in plaats van dit 
woord opgenomen de woorden: 

,,D e ingebruiknemer." 
Art. IV. Lid 1 van artike l 9 van d e Wet 

betreffende bescherming t egen luchtaanval
len wordt gewijzigd en k omt t e luiden als 
volgt: 

r. Ter zake van het ingebruik nemen van 
e igendommen, als bedoeld in de a rtikelen 7 
en 8, alsmede ter zake van vorderingen , als 
bedoeld in artikel 12 , lid 1, sub a en b, wordt 
voor geleden schade, tenzij het tegendeel is 
overeengekomen, t en laste van het Rijk aan 
de rechthebbenden schadeloosstelling ver
leend. 

Art. V . Artikel 12 van de W et betreffen
de bescherming tegen luchtaanvallen wordt 
gewijzigd en komt te luiden a ls v olgt : 

Art. 12 . r. De burgemeesters, alsmede 
het militair gezag, zijn b ev oegd om in het 
belang van de besch erming van de bevol
king tegen luchtaanv allen schrifte lijk te vor
deren: 

a. het verrichten van nader te omschrij
ven werkzaamheden en diensten vanaf een 
in de vordering aan te gev en tij dstip tot aan 
een in de vordering, dan wel in een nadere 
schriftelijke aanzegging aan te gev en tijd
stip; 

b. de terbeschikkingst elling zoo noodig 
op een in de vorderin g nader aan te wijzen 
plaats voor bepaalden of onbepaalden tijd 
v an bij verordening of a lgemeene bekendma
king d aartoe aangewezen goederen , m et dien 
verstande, dat deze vordering slechts kan 
worden gericht tot de eigenaars of houders 
van die goederen ; 

c . h et treffen binnen den daartoe b ij de 
v ordering genoemden tijd van nader om
schreven voorzieningen; 

d. alle overige m edewerking. 
D e vorderingen bedoeld onder a en b ge

schieden doordat aan den persoon van wien 
gevorderd wordt, of aan d iens woon- of ver-

blijfplaats een gedagteekende last wordt af
gegeven, welke m et vermelding van zijn hoe
danigheid onderteekend is door hem, die de 
vordering doet. 

2 . H et militair gezag kan de bevoegdheid 
tot v orderen in lid 1 bedoeld, bij verorde
ning of algemeene bekendmaking geheel of 
ten deele aan anderen overdragen. Voorzoo
ver de bevoegdheid, bedoeld in lid 1, sub b , 
wordt ov ergedragen , noemt deze verordening 
of deze bekendmaking de goederen, waarvan 
de terbeschikkingstelling ingev olge die over
dracht zal kunnen worden gevorderd. 

3. E en ieder, tot wien een vordering, als 
in dit artikel bedoeld, wordt gericht, is ver
plicht daaraan gevolg te geven, m et dien ver
stande, dat de personen, van wie het ver
richten van werkzaamheden of diensten is 
gevorderd, verplicht zijn zich voor deze werk
zaamheden of diensten in persoon aan te 
melden, ter p laatse, als in de vordering aan
gegeven, a lsmede om de aanwijzingen op t e 
volgen van degenen , die met de leiding over 
of het toezicht op die werkzaamheden zijn 
belast, mede voor wat betreft hun verblijf
plaats gedurende de tijden, dat de hun op
gedragen werkzaamheden zijn onderbroken 
en het na zoodanige tijden wederom opnemen 
van deze werkzaamheden. 

4. D e burgemeesters, alsmede het mili 
tair gezag zijn bevoegd om in he t belang van 
de bescherming tegen luchtaanvallen bij 
openbare bekendmaking algemeene of bij 
zondere gedragsregels voor te schrijven. 

D eze bevoegdheid komt mede toe aan hen, 
aan wie ingevolge a rt. 3, lid 1 , uitvoering van 
deze maatregelen is opgedragen, voor zoover 
die uitvoering betreft. 

5. Het militair gezag is bovendien be
voegd algemeene of bijzondere voorschriften 
te geven, teneinde in tijden van oorlogsge
vaar handelingen te voorkomen , welke, naar 
he t oordeel van dat gezag, van nut kunnen 
zijn bij de voorbereiding van luchtaanvallen, 
a ls in deze wet bedoeld. 

6 . I eder is verplicht zich te gedragen n aar 
de gedragsregels en voorschriften, op grond 
van dit artikel vastgesteld. 

7. D e maatregelen, krachtens dit a rtikel 
genomen, b lijven zonder gevolg, dan wel ver
vallen, indien en voor zoover zij onvereenig
baar zijn met maatregelen, t en behoeve v a n 
de actieve middelen van landsverdediging 
genomen of te nemen krachtens de wetten, 
genoemd in a rt. 1 der Algemeene Vorderings 
wet 1939 en krachtens art. 2 , lid 2, dier wet. 

Art. Vl. Artikel 14 van de W et betref
fende bescherming tegen luchtaanvallen 
word t als volgt gewijz igd : 

H et bestaande a rtikel wordt lid I en als 
zoodanig aangeduid met het aan den tekst 
voorafgaand e cijfer 1. 

Aan dit lid wordt een nieuw lid t oege
voegd, luidende: 

2. M et betrekking tot de voorschriften, 
gegeven door het milit air gezag ingevolge 
artikel 12 lid 5, zijn mede met opsporing be
last : 

i O
• de officieren en onderofficieren der 

Koninklijke Land- en Zeemacht en de daar-
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toe behoorende andere militairen, deze laat
sten voor zçiover zij deel uitmaken van wach
ten of patrouilles; 

2 ° . het personeel der militaire politie
troepen. 

Art. VII. Deze wetswijziging kan worden 
aangehaald als "Tweede Wetswijziging 
Luchtbescherming Militair Gezag". 

Art. VIII . Deze wetswijziging zal wor
den geplaatst in het Staatsblad en in de 
Nederlandsche Staatscourant . 

. Zi.i treedt in werking op den dag nadien 
van haar verschijning in het Staatsblad. 

's-Gravenhage, 8 Mei 1940. 
De Generaal, 

Op perbevelhebber van Land- en Zeemacht, 
H . G . WINKELMAN. 

(Uit~eg. 8 Mei 1940.) 

i-. 651 

5 April 1940. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Boomkweekerijbesluit 1937. 

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

Economische Zaken van den 1sten Maart 
1940, N ° . 401 o, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden en Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd; 

Gelet op de artikelen 9, 12, 13 en 14 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis
Organisatiebesluit 1933, op het Crisis-Hef
fingsbesluit 1933, op het Crisis-Monopolie
besluit 1933 en op hetCrisis-Boomkweekerij
besluit 1937; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld 
in artikel · 2 7 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (advies van den 15den Februari 1940, 
N ° . n52); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 12den Maart 1940, N °. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 2den April 1940, 
N ° . 6041, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aan
gelegenheden en Voedselvoorziening in Oor
logstij d; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. het Crisis-Boomkweekerijbesluit 1937 

t e wijzigen in dier voege, dat het bepaalde in 
artikel 1, lid 1, onder 1 ° ., wordt gelezen als 
volgt: 

,, ,, boomkweekeri j producten": 
a. winterharde houtgewassen, ten aan

zien waarvan de wijze van kweeken aanne
melijk maakt, dat de producten bestemd zijn 
om te worden geleverd in hun geheel, in le
venden staat, al of niet in pot of kuip , al of 
niet in winterrust, doch niet verlaat of ver
vroegd in koel- of trekruimten ; 

b. winterharde houtgewassen , ten aan
zien waarvan de wijze van kweeken aanne
melijk maakt, dat de producten bestemd zijn 
om m ateriaal te leveren voor het vermeerde
ren der onder a. genoemde producten; 

c. rozenstruiken, ten opzichte waarvan 
aannemelijk is, dat deze worden gekweekt 
t eneinde daarvan rozenbottels te oogsten;"; 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der afkondiging. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 19 April 1940.) 

s. 653 

12 April 1940. BESLUIT, houdende voor
waarden, waaronder een ondernemers
overeenkomst in de groentenconserven
industrie algemeen verbindend kan wor
den verklaard. 

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

Economische Zaken van 21 Maart 1940, No. 
18546 N, Directie van Handel en Nijverheid ; 

Overwegende, dat met inachtneming van 
het bepaalde bij en krachtens artikel 4 van 
de Ondernemersovereenkomstenwet 1935, 
door belanghebbende een verzoek is inge
diend tot algemeen verbindendverklaring van 
een ondernemersovereenkomst tot verbete
ring van de toestanden in de groentenconser
venindustrie, welke overeenkomst beoogt in 
de plaats te treden van de overeenkomst, 
welke op 19 April 1939 algemeen verbindend 
werd verklaard; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid, van voornoem
de wet, zoodanige algemeen verbindendver
klaring slechts kan geschieden onder voor
waarden, door Ons bij algemeenen maatre
gel van bestuur te stellen; 

Gelet op artikel rn van Ons besluit van 14 
September 1936, Staatsblad No. 646, tot uit
voering van artikel 12 , tweede en vierde lid, 
van voornoemde wet; 

Overwegende, dat de vaste commissie van 
den Economischen Raad, bedoeld in artikel 
8 van genoemde wet, terzake is gehoord; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, No. 26); 

G ezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 April 1940, No. 
21276 N ., Directie v an H andel en N ijve r 
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de ondernemersovereenkomst ter 
verbetering van de toestandt,n in de groen
te nconse rvenindustrie, op welke b etrekking 
had het verzoek tot algemeen verbindend
verklaring, op 8 Januari 1940 door b elan g
hebbenden ingediend, onder de navolgende 
voorwaarden algemeen verbindend verkla
ren: 

a. aan vertegenwoordige rs van den tuin
bouw, van de afnemers van groentenconser
ven en van de werknemers in de groenten
conservenindustrie zal gelegenheid moeten 
worden gegeven zitting te nemen in het or
gaan, hetwelk belast zal zijn met de uitvoe
ring van de overeenkomst; 



1940 

.b . het onder a bedoelde orgaan wl zich 
uitdrukkelijk moeten beperken tot de aan 
dat orgaan bij de overeenkomst opgedragen 
taak; 

c. de benoeming en het ontslag van het 
hoofd van het bureau, dat belast zal zijn met 
de dagelijksche werkzaamheden ter uitvoe
ring van de overeenkomst, zullen afhankelijk 
zijn van een verklaring van Onzen Minister 
van Economische Zaken , inhoudende, dat bij 
dezen die benoeming of tegen dat ontslag 
geen bezwaar bestaat; 

d. het hoofd van het onder c bedoelde bu
reau noch iemand van het overige daarbij 
werkzame personeel zal belang mogen heb
ben bij de vervaardiging van of den handel in 
groentenconserven ; 

e. in aangelegenheden van financieelen 
of administratieven aard zal het hoofd van 
het onder c bedoelde bureau moeten worden 
bijgestaan door een accountant, die niet te
vens de accountant van een fabrikant van 
groentenconserven zal mogen zijn; 

f. het onder c bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de naleving van de over
eenkomst betreft, ter beschikking moéten 
staan van de Commissie, bedoeld in artikel 
1 2 van de O~dernemérsovereenkomst 193 s ; 

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

h . de onder g bedoelde vertegenwoordiger 
zal daartoe het recht moeten verkrijgen, alle 
vergaderingen van het onder a bedoelde or
gaan bij te wonen en voorts inzage te nemen 
van alle bescheiden, op de uitvoering van de 
overeenkomst betrekking hebbende. 

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

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

's- Gravenhage, den 12den April 1940. 
W ILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uit geg. 18 April 1940.) 

s. 664 

20 April 1940 . . BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van artikel 2 van het Aard
appelbesluit 1935. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Economische Zaken van 26 Maart 1940, 
N °. 3157, Letter Cl., Afdeeling II, Directie 
van den Landbouw; 

Gelet op artikel 2 van de Aardappelwet 
1935 en op artikel 2 van het Aardappelbe
sluit 1935; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
9 April 1940, n°. 46); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 April 1940, n °. 
4029, Afdeeling II, Letter Cl, Directie .van 
den Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. In artikel 2 van het Aardappel

besluit 1935 wordt in plaats van "Kampioen 
en Odenwälder Blaue" gelezen: ,, , Kam
pioen, Odenwälder Blaue en Thorbecke". 

2. Dit besluit treedt in werking m e t in
gang van 1 Januari 1942. 

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

's-Gravenhage, den 2osten April 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG HE. 

(UitgeR. 30 April 1940.) 

s. 665 

24 April 1940. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Mosselbesluit 1938. 

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

Economische Zaken van II April 1940, n °. 
7631, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden en Voedselvoorziening in Oorloi;;. -
tijd; 

Gelet op het Crisis-Mosselbesluit 1938; 
Gehoord de Centrale Commissie, genoemd 

in artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 20 Maart 1940, n °. n64); 

Gehoord <len Raad van State (advies van 
16 April 1940, n °. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 April 1940, n ° . 
82 78, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden en Voedselvoorziening in Oorlogs-
tijd; . 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
A . In het tweede lid van artikel 2, als

mede in het tweede lid van artikel 5 van het 
Crisis-Mosselbesluit 1938 in plaats van "x 
Maart 1938" te doen lezen "1 Mei 1940". 

B . In het eerste lid van artikel 13 van 
het onder A genoemde besluit in plaats van 
,;1 Mei 1940" te doen lezen "I Mei 1941". 

C . Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 24sten April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van E conomische Z aken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 29 April 1940.) 
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25 April 1940. BESLUIT, houdende voor
waarden, waaronder een ondernemers
overeenkomst voor het bakkerijbedrijf te 
Amsterdam en omgeving algemeen ver
bindend kan worden verklaard. 

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

Economische Zaken van 19 April 1940; No. 
23591 N, Directie van Handel en Nijverheid; 

Overwegende, dat met inachtneming van 
het bepaalde bij en krachtens artikel 4 van 
de Ondernemersovereenkomstenwet 1935, 
door belanghebbenden een verzoek is inge
diend tot algemeen verbindendverklaring van 
een ondernemersovereenkomst tot verbete
ring van de toestanden in het bakkerijbe
drijf te Amsterdam en omgeving, welke over
eenkomst beoogt in de plaats t e treden van 
de overeenkomst, welke op 1 Februari 1939 
algemeen verbindend werd verklaard; 

Overwegende, dat op grond van het be
paalde in artikel 2, eerste lid, van voornoem
de wet, zoodanige algemeen ·verbindendver
klaring slechts kan geschieden o·nder voor
waarden , door Ons bij algemeen en maatre
gel van bestuur te stellen; 

Gelet op artikel 10 van Ons besluit van 
14 September 1936, Staatsblad No. 646, tot 
uitvoering van artikel 12, tweede en vierde 
lid, van voornoemde wet; 

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

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 April 1940, No. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April 1940, ·No. 
25399 N , Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Onze Minister van Economische 

Zaken kan de ondernemersovereenkomst tot 
verbetering van de toestanden in het bakke
rijbedrijf te Amsterdam en omgeving, op 
welke betrekking had het verzoek tot alge
meen verbindendverklaring op 29 Januari 
1940 door belanghebbenden ingediend, onder 
de navolgende voorwaarden algemeen ver
bindend verklaren: 

a . aan vertegenwoordigers van wederver
koopers van bakkerijartikelen en van de 
werknemers in het bakkerijbedrijf zal ge
legenheid moeten worden gegeven zitting te 
nemen in de organen , welke belast zullen zijn 
met de uitvoering van de overeenkomst; 

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

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

d . het hoofd van het onder c. bedoelde 
bureau, noch iemand van het overige daarbij 
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werkzame personeel, zal belang mogen heb
ben bij de vervaardiging van of den handel 
in bakkerijartikelen; 

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

f. het onder c . bedoelde bureau zal, voor 
wat het toezicht op de naleving van de over
eenkomst betreft, t e r beschikking moeten 
staan van de Commissie, bedoeld in artikel 
1 2 der Ondernemersovereenkomstenwet 
1935; 

g. Onze Minister van Economische Za- . 
ken zal een vertegenwoordiger zijnerzijds 
aanwijzen, die tot taak zal hebben bij de uit
voering van de overeenkomst te waken voor 
het algemeen belang; 

h . de onder g. bedoelde vertegenwoordi
ger zal daartoe het recht moeten verkrijgen, 
alle vergaderingen van de onder a. bedoelde 
organen bij te wonen en voorts inzage te ne
men van alle bescheiden, op de uitvoering 
van de overeenkomst betrekking hebbende . 

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

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 27 April 1940.) 

s. 667 

25 April 1940. BESLUIT, tot toepassing 
van de artikelen 9, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933 en het Crisis-Hef
fingsbesluit 1933 op haring (Crisis-Ha
ringbesluit 1940). 

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

Economische Zaken van 1 7 April 1940, No . 
8101, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden en Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd; 

Gelet op de artikelen 9, 13 en 14 der Land
bouw-Chsiswet 1933, het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie , genoemd 
in artikel 2 7 der Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 13 April 1940, n °. u67); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
23 April 1940, n ° . 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 April 1940, n ° . 
8545, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangele
genheden en Voedselvoorziening in Oorlogs
tijd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
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Art. 1. Dit besluit neemt over de termi
nologie van artikel 1 van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en van artikel 1 van het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 en verstaat 
voorts onder: 

,.crisis-organisatie": een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie; 

" haring" : haring, welke in of zeewaarts 
van de territoriale wateren des Rijks is ge
vangen; 

"pekelharing": gekaakte haring, welke 
door zouten in tonnen is verduurzaamd; 

"steurharing": ongekaakte haring, welke 
door zouten in tonnen is verduurzaamd; 

"versche haring": haring, welke na het 
vangen geenerlei bewerking heeft ondergaan 
dan wel, ter voorkoming van bederf, lichte
lijk met zout is besprenkeld, alsmede haring, 
welke bevroren of gekoeld van de visch
gronden wordt aangevoerd; 

,,reeders van haringdri j fnetvisschersvaar
tui gen" : reeders van haringdrijfnetvisschers
vaartuigen, die als georganiseerden zijn aan
gesloten bij de crisis-organisatie en met in
achtneming van het bepaalde in artikel 2 als 
zoodanig zijn toegelaten tot de groep "ree
ders van haringdrijfnetvisschersvaartuigen"; 

,.reeders van haringtrawlnetvisschersvaar
tuigen": reeders van haringtrawlnetvis
schersvaartuigen, die als georganiseerden zijn 
aangesloten bij de crisis-organisatie en met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 2 

a ls zoodanig zijn toegelaten tot de groep 
,.reeders van haringtrawlnetvisschersvaar
tuigen". 

2. 1. Behoudens het bepaalde in lid 2a 

van artikel II van het Crisis-Organisatiebe
sluit 1933 kunnen tot de groep "reeders van 
haringdrijfnetvisschersvaartuigen" door de 
crisis-organisatie slechts worden toegelaten 
degenen, die in het jaar 1939 bij haar tot 
deze groep zijn of waren toegelaten. 

2. Behoudens het bepaalde in lid 2a van 
artikel II van het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 kunnen bij de groep "reeders van ha
ringtrawlnetvisschersvaartuigen" door de 
crisis-organisatie slechts worden toegelaten 
degenen, die in het jaar 1939 de haringtrawl
netvisscherij hebben uitgeoefend. 

3 . 1. De aanvoer van pekel- en steur
haring in Nederland is, met inachtneming 
van het bepaalde in de volgende artikelen 
van dit besluit, s lechts toegestaan aan ree
ders van haringdrijfnetvisschersvaartuigen 
en met vaartuigen, welke aan hen in eigen
dom toebehooren of ter beschikkirrg staan 
en ten aanzien waarvan door de crisis-orga
nisatie een daartoe strekkende aanvoerver
gunning is uitgereikt voor een door of van 
wege Onzen Minister te bepalen tijdvak. 

2. D e aanvoer van versche haring in Ne
derland met Nederlandsche visschersvaartui
gen is slechts toegestaan aan reeders van 
haringdrijfnetvisschersvaartuigen en reeders 
van haringtrawlnetvisschersvaartuigen, in
dien en voorzoover het aanvoeren geschiedt 
met vaartuigen, welke aan hen in eigendom 
toebehooren en ter beschikking staan en ten 
aanzien waarvan door de crisis-organisatie 
een daartoe strekkende aanvoervergunning 
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is uitgereikt voor een door of vanwege On
zen Minister te bepalen tijdvak . 

3. De aanvoervergunningen, onderschei
denlijk genoemd in het eerste en in het twee
de lid van dit artikel worden aan reeders 
van haringdrijfnetvisschersvaartuigen slechts 
uitgereikt voor die vaartuigen, ten aanzien 
waarvan den betrokken reeder een overeen
komstige aanvoervergunning krachtens arti
kel 3 van het Crisis-Haringbesluit 1939 was 
verstrekt. 

4. D e aanvoervergunning, genoemd in lid 
2 van dit artikel, wordt aan reeders van ha
ringtrawlnetvisschersvaartuigen slechts uit
gereikt voor zoovele vaartuigen, als overeen
komt met het aantal vaartuigen ten aanzien 
waarvan den betrokken reeder een aanvoer
vergunning krachtens artikel 3 van het Cri
sis-Haringbesluit 1939 was verstrekt. 

5. De crisis-organisatie verstrekt de aan
voervergunningen, genoemd in het eerste en 
tweede lid van dit artikel, eveneens ten aan
zien van door Onzen Minister aan te wijzen 
vaartuigen, welke niet voldoen aan de ver
eischten, gesteld in het 3e lid van dit artikel 
of welke niet in de in het 4e lid van dit arti
kel bedoelde aantallen begrepen zijn. 

4 . H et is den reeders van haringdrijfnet
visschersvaartuigen verboden een grooter 
aantal vaartuigen gelijktijdig aan de haring
visscherij te doen deelnemen dan overeen
komt met het aantal, hetwelk door Onzen 
Minister is vastgesteld naar gelang van het 
aantal vaartuigen , ten aanzien waarvan den 
betrokken reeder een aanvoervergunning, als 
bedoeld in het vorige artikel, is uitgereikt. 

5 . Onverminderd het bepaalde in het vo
rige artikel is het den reeders van haring
drijfnetvisschersvaartuigen verboden de 
vaartuigen, ten aanzien waarvan hun een 
aanvoervergunning, als genoemd in het eer
ste lid van artikel 3 van dit besluit is uitge
reikt, ter haringvangst te doen uitvoeren 
vóór de door Onzen Minister te bepalen tijd
stippen en met een vleet van grootere dan 
eveneens door dezen te bepalen speerreep
en zijpeeslengte, welke verschillend kan wor
den vastgesteld voor verschillende tijden des 
jaars en naar gelang van de visscherij , waar
bij deze vleet wordt gebezigd, met dien ver
stande, dat tusschen twee opeenvolgende rei
zen van elk vaartuig, hetwelk aan de haring
visscherij deelneemt, tevens een door Onzen 
Minister te bepalen tijdsruimte moet zijn 
verloopen. 

6 . 1. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 3 en 4 van dit besluit is de aanvoer 
van door Ons aan te wijzen soorten haring 
slechts toegestaan gedurende nader door Ons 
te bepalen tijdvakken, welke verschillend 
kunnen worden vastgesteld voor de haring
drijfnetvisscherij en de haringtrawlnetvis
scherij, voor verschillende soorten haring 
en/of voor verschillende vaartuigen of groe
pen van vaartuigen. 

2. D egenen, wien één of meer der aan
voervergunningen, genoemd in artikel 3 van 
dit besluit zijn uitgereikt, zijn verplicht de 
met hun vaartuigen gevangen haring in Ne
derland aan te voeren. 
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7. Onverminderd het bepaalde in de ar
tikelen 3, 4 en 6 van dit besluit kan door Ons 
worden bepaald, dat de aanvoer van door 
Ons aan te wijzen soorten haring slechts is 
toegestaan tot een door Onzen Minister voor 
iederen reeder te bepalen hoeveelheid en/of 
met dezelfde schepen, aan boord waarvan de 
haring is verwerkt en/of tegen betaling t en 
behoeve van het Fonds aan d e c risis -organi
satie als vertegenwoordigster van het Fonds 
van een door Onzen Minister te bepalen 
bedrag. 

8 . Het aantal haringdrijfnetvisschers
vaartuigen, hetwelk krachtens het bepaalde 
in artikel 5 van dit besluit op door Onzen 
Minister te bepale n tijdstippen ter haring
vangst mag uitvaren, wordt onder goedkeu
ring van Onzen Minister door de crisis-orga
nisatie voor elk der tijdstippen onder de ree
ders van haringdrijfnetvisschersvaartuigen 
verdeeld. 

9 . 1. Het afleveren van versche haring 
door of vanwege reeders van haringdrijfnet
visschersvaartuigen en reeders van haring
trawlnetvisschersvaartuigen is slechts toege
staan onder de navolgende voorwaarden: 

a. dat indien minimumprijzen door On
zen Minister zijn vastgesteld, de aflevering 
geschiedt voor of boven deze prijzen, welke 
verschillend kunnen zijn voor verschillende 
soorten haring en voor verschillende tijden 
d es jaars; 

b. dat de v e rsche haring, welke wordt 
afgeleverd, is verkocht over den afslag te 
IJmuiden, Scheveningen, Vlaardingen of 
over andere door Ons aangewezen afslag
plaatsen; 

c. dat de aflevering plaats vindt onder 
contröle van een door of vanwege Onzen Mi
nister aan te wijzen persoon. 

2. Versche haring, welke bij verkoop 
over den afslag niet den minimum-prijs, ge
noemd in het onder a bepaalde van het eer
ste lid van dit artikel, opbrengt, moet ter
stond aan de crisisorganisatie, tegen een door 
Onzen Minister vast te stellen en door de 
crisis-organisatie aan den betrokken reeder 
uit te betalen prijs in eigendom worden over
gedragen of worden vernietigd. 

10. 1. Het gebruiken van zout ter ver
duurzaming van haring is gedurende door 
Ons te bepalen tijdvakken verboden, tenzij 
het gebruiken van zout geschiedt krachten~ 
een door of vanwege Onzen Minister afge
geven vergunning, welke slechts wordt uit 
gereikt aan hen , die als georganiseerden zijn 
aangeslote n bij de crisis-organisatie en on
de r voorwaarde, dat het gebruiken van zout 
geschiedt, hetzij uitsluitend ter v oorkoming 
van bederf tijdens het vervoer, hetzij in een 
rookerij, inleggerij of soortgelijke inrichting, 
voor zoover aldaar noodzakelijk voor de uit
oefening van deze bedrijven. 

2 . Het is den houder eener vergunning, 
als genoemd in het vorige lid van dit artikel, 
verboden haring in tonnen te verpakken. 

3. Het in voorraad hebben van haring, 
waarvoor in strijd met het b epaalde in het 
eerste lid van dit artikel zout is gebruikt, is 
verboden. 

1940 

1 1. Het model van de aanvoervergun
ning, genoemd in het eerste en tweede lid 
van artikel 3 van dit besluit. alsmede het 
model der vergunning, genoemd in het eer
ste lid van artikel IO van dit besluit, wordt 
door Onzen Minister vastgesteld. 

12 . D it besluit kan worden aangehaald 
onder den titel: Crisis-Haringbesluit I940. 

13. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van 
zijn afkondiging en is geldig tot I Mei I941. 

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

3. Van het bepaalde in de artikelen 3, 4, 
S, 6, g en IO van dit besluit kan door Ons a_l 
dan niet onder daarbij te stellen v oorwaarden 
geheel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend. 

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

STEENBERG H E. 

(Uitgeg. 29 April 1940.) 

s. 882 

16 Maart 1940. BESLUIT, tot bepaling 
van het tijdstip, waarop de Artikelen II, 
111, VI en VII van de wet van I9 Oc
tober 193g, Staatsblad No. 803, houden
de wijziging van de Ongevallenwet I92I 
in werking zullen treden. 

Inwerkingtreding 1 April 1940. 

s. 884 

23 April 1940. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstip, waarop artikel I9, eer
ste lid, der Veiligheidswet 1934 in wer
king treedt. 

Inwerkingtreding 1 Juni 1940. 

s. 3140 

26 Januari 1940. WET tot vaststelling van 
het derde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar I940 (Departe
ment van Buitenlandsche Zaken). 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2. 
Hand. II 1939/40, bladz. 

317. 
Bijl. Hand. I 1939140, 2 . 
Hand. I 1939/40, bladz. 

Titel A . Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaa ldienst . 

Geheele dienst . 

145-174. 

f 3,776,6I5 
Nihil 

f 3,776,6I5 
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s. 3141 

16 Maart 1940. WET tot wijziging en ver
hooging van het derde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1940. 
(Hulp aan het Finsche Roode Kruis.) 

Bijl. Hand. Il 7939/40, 284. 
Hand. Il 1939l40, bladz. 1363-1371. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 284. 
Hand. I 1939/40, bladz. 439 . . 

S.3200 

16 Maart 1940. WET tot vaststelling van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1940 (Departe
ment van Justitie). 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2 . 
Hand. Il 1939/40, bladz. 797--828, 830-

856. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2 . 
Hand. I ,939/40, bladz. 408-437. 

Titel A . 
Titel B. 

s. 3201 

Gewone dienst 
Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

f 27,953,210 
Nihil 

f 27,953 ,210 

19 April 1940. WET tot wijziging en ver
hooging van het vierde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 251. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1340. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 251. 
Hand. J 7939/40, bladz. 456. 

S.3300 

15 Februari ,940. WET tot vaststelling van 
het vijlde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1940 (Departe 
ment van Binnenlandsche Zaken). 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 424--131; 434-

461, 464- 496, 501-519. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2 . 
Hand. I 1939/40, bladz. 215- 248. 

Titel A. Gewone dienst f 29,141,1 ,33 
Titel B. Kapitaaldienst 24,409,700 

Geheele dienst f 53 ,550,833 

S.3400 

17 Februari 1940. WET tot vaststelling 
van het zevende hoofdstuk B der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. Il ,939/40, 2. 
Hand. lI 1939/40, bladz. 645-663 . 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2 . 
Hand. I 1939/40_. bladz. 24()--263, 267-

270. 
· Titel A. 

Titel B. 
Gewone dienst . 
Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

f 63,305,517 
108.260 ,633 
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s. 3500 

11 Maart 1940. WET tot vaststelling van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1940 (Depar
tement van Defensie). 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2 . 
Hand. Il 1939/40, bladz. 696-711 , 7,7-

734, 736-768, 770-795. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2 . 
Hand. I 1939/40, bladz. 331-380. 

Titel A. Gewone dienst. 
A . D epartement 2,199,375 
B. Militaire uitga-
. ven . 139,585,158 
C. Niet-militaire 

uitgaven 4,777,658 
D. Overige uitga

ven, tot het 
hoofdstuk be-
hoorende 134,000 

Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 3501 

f 146 ,696,191 
84,23 2,421 

II Maart 1940. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1940. 

Bijl. Hand. Il 1939/40,:. N. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 795. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2 N. 
Hand. I 1939/40, bladz. 380. 

s. 3540 

15 Maart 1940. WET tot vaststelling van 
het negende hoofdstuk der R ij ksbegroo
ting voor het dienstjaar 1940 ( Depar
tement van Waterstaat). 

Bijl. Hand. lI 1939/40, 2 . 
Hand. Il 1939/40, bladz. 867- 906. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2. 
Hand. I 1939/40, bladz. 382- 397, 399-

406. 
Titel A . Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele di e nst 

s. 3541 

f 42 ,240 ,416 
16,345 ,600 

f 58,586,<>16 

15 Maart 1940. WET t ot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitga
ven van het Verkeersfonds voor het 
dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 2 E . 
Hand. Il 1939/40, bladz. 867-894 , 906-

913, 916-934. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2 E. 
Hand. I 1939/40, bladz. 382- 397, 399-

406. 
Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . 
Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

f 60,953,527 
53 ,966 ,040 

f 114,9 19,.567 
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S.3542 

15 Maart 1940. WET, houdende vaststel
ling van de begrooting van de Staats
mijnen in Limburg voor het dienstjaar 
1940. 

Bij( Hand. II 1939/40, 2 P. 
Hand . II 1939/40, bladz. 896-90.5 . 
Bijl. Hand. l 1939/40, 2 P. 
Hand. l 1939/40, bladz. 382- 397, 399--

406. . 

. 3543 

15 Maart 1940. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitga
ven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2 F . 
Hand. II 1939/40, bladz. 946- 965. 
Bijl. Hand. l 1939/40, 2 F. . 
Hand. I 1939/40, bladz. 406--408. 

Titel A. Gewone rlienst f 33,977,350 
T it el B . Kapitaaldienst Nihil. 

Geheele dienst f 33,977,3 50 

S.3544 

15 Maart 1940. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitga
ven van de Rijksafdeeling van het open
baar lichaam "de Wieringermeer" voor 
het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2 F 1. 
Hand. Il 19_39/40, bladz. 965. 
Bijl. Hand. l 1939/40, 2 F 1 . 
Hand. l 1939/40, bladz. 408. 

Titel A. 
Titel B . 

, . 3545 

Gewone dienst . 
Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

f 7,784,200 
Nihil. 

15 Maart 1940. WET tot vaststelling van 
de begi-ooting van het Staatsvisschers
havenbedrijf te T Jmuiden voor het 
dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. Il 19~0/40, 2 0 . 
Hand. Il 1939/40, bladz. 906. 
Bijl. Hand. l 1939l40, 2 0 . 
Hand. l 1939/40, bladz. 408. 

s. 3600 

24 Februari 1940. WET tot vaststelling van 
het tiende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1940 (Departe
ment van Economische Zaken) . 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2. 
Hand. II 193 9/40, bladz. 320--347, 349--

377, 381- 409, 4II-424-
Bijl. Hand. l ,939/40, 2. 
Hand. l 1939,'40, bladz. 273- 3 13 , 315-

327. 

1940 

Titel A. 
Titel B . 

Gewone dienst . 
Kapitaaldienst . 

f 17,287,215 
1,200,000 

Geheele dienst . 

s. 3 601 

24 Februari 1940. WET tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uitga
v en van het Landbouw-Crisisfonds voor 
het dienstjaar 1940. 

B ijl. Hand. Il 1939/40, 2 G . 
Hand. Il 1939/40, bladz. 398-409, 411-

423. 
B ijl . Hand. l 1939/40, 2 G. 
Hand. l 1939/40, bladz. 273-313,315- 327. 

Titel A . Gewone dienst . f 131,389,000 
Titel B. Kapitaaldienst . 8,025,000 

Geheele dienst . f 139,414,000 

S. 3 6 02 

24 Februari 1940. WET tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939. ( Buiten
gewoon krediet.) 

Bijl. Hand. II 1939/40, 196. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1030/ 1. 

Bijl. Hand. l 1939/40, 196. 
Hand. l 1939/40, bladz. 327. 

S. 3 603 

19 April 1940. WET tot wijziging en ver
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1939. 
( Economische Zaken.) 

Bijl. Hand. Il 1039/40, 224. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1354-13.56. 
Bijl. Hand. l 1939/40, 224. 
Hand. l 1939/40, bladz. 4.56. 

s. 3800 

9 Februari 1940. WET tot vaststelling van 
het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 2. 

Hand. Il 1939/40, bladz. 519--524, 526-
549, 553- 576, 578-604, 607- 631. 

Bijl. Hand. l 1939/40, 2. 
Hand.! 1939/40, bladz. 181- 199,20,- u3. 

Titel A. Gewone dienst . f 98,890,905 
Titel B. Kapitaaldienst . 23,750,000 

Geheele dienst . f 122,640,905 

s. 3801 

4 April 1940. WET tot wijziging van het 
e/tde hoofdstuk der Ri_jksbegrooting voor 
het dienstja·ar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 227. 
Hand. Il 1939/40. bladz. 1068. 
Bijl. Hand. l 1939/40, 227. 
Hand. l 1939/40, bladz. 453 . 
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s. 3900 

8 Februari ,940. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. IJ z939/40, 2. 
Hand. IJ ,939/40, bladz. 679-683, 685-

695. 
Bijl. Hand. I ,939/40, 2. 
Hand. I ,939/40, bladz. 176/7 . 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B . Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 3901 

f 13,200,813 
147,500 

7 Maart 1940. WET, houdende goedkeurin g 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- Indië tot 
v aststelling van het slot der rekening 
van uitgaven en ontv2ngsten van Ne
derlandsch-Indië over het dienstjaar 
1q36. 

Biil. Hand. IJ 1939/40, 230 . 
Hand. IJ 1910/40, bladz. zo68. 
Bijl. Hand. I 1019/40, 230. 
Hand. I 1939/40 . bladz. 330. 

s. 390 2 

7 Maart 1940. WET. houd~nde goedkeu
ring van h et besluit van den Gouver
neur-Generaal van Neder/andsch-Jndië 
tot vaststelling van de begrootingsreke-· 
ning der gezamenlijke Landsbedrijven 
over het dienstjaar 1q_,7. 

Riil. Hand. IJ 19w/40 . 23 1. 
H and. IJ 1919/40. bladz. 1068. 
Biil. H and. J 19:;9/40, 231. 
Hand. I 1939/40, bladz. 330. 

s. 0 .2 0 1 

23 Mei 1940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
betreffende de inwerkingtreding van de 
Besluiten van den Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht. 

D e Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van de Secretarissen
Generaal, waarnemende Hoofden onderschei
denlijk van het Departement van Binnen
landsche Zaken, het Departement van Fi
nanciën, het Departement van Algemeene 
Zaken, het Departement van Buitenlandsche • 
Zaken, het Departement van Justitie, het 
D epartement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, het Departement van De
fensie, het D epartement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en het Departement van 
Landbouw en Visscherij, van 23 Mei 1940, 

Beslui t als volgt: 
Art. 1. Zijne Besluiten treden, tenzij 

daarbij een ander tijdstip is bepaald, terstond 
in werking. 

2. Het in het vorige artikel bepaalde is 

llO 

mede van toepassing op reeds door hem ge
nomen Besluiten. 

3. Dit Besluit treedt terstond in werking. 
De Secretaris-Generaal, waarnemend 

Hoofd van het Departement van Justitie, is 
belast met de uitvoering van dit Besluit. 
Door diens zorg zal dit Besluit in het Staats
blad worden geplaatst, alsmede daarvan af
schrift worden gezonden aan de wa'arnemen
de Hoofden der Departementen van Alge
meen Bestuur en de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten Mei 1940. 
D e Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. 0 .202 

H. G. WINKELMAN. 
(Uitgeg. 24 Mei 1940 .) 

25 Mei 1940. BESLUIT van den Opperbe
velhebber van Land- en Zeemacht, tot 
instelling van twee militaire arrondisse
menten . 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
den Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd 
van het Departement van Justitie , en van 
den Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd 
van het Departement van D efensie; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
nadere regelen vast te stellen met betrekking 
tot de militaire justitie; 

Gelet op de artikelen 134, lid 2, en 243 der 
Regtspleging bij de Landmagt, op artike l 94 
van de Invoeringswet militair straf- en 
tuchtrecht, op het Organisatie-besluit Rechts
pleging te velde 1940, op het Koninklijk be
sluit van 10 Mei 1940, Staatsblad N °. 284, 
en op het Koninklijk besluit van 1 r Mei 
1940, Staatsblad N °. 286; 

Besluit als volgt: 
Art. 1. D e Koninklijke B esluiten van 10 

Mei 1q40, Staatsblad N c. 284, en rr Mei 
1940, Staatsblad N ° . 286, vervallen met in
gang van 27 Mei 1940. 

De op grond van deze besluiten ingestelde 
krijgsraden zijn met ingang van dezen dag 
opgeheven. 

Benoemingen van officieren-commissaris 
en officieren-secretaris, geschied ingevolge 
het eerstgenoemd Besluit, vervallen met in
gang van denzelfden dag. 

2. Met ingang van 2 7 Mei 1940 worden 
ingesteld twee militaire arrondissementen, te 
weten: 

I. het militaire arrondissement 's- Gra
venhage, omvattende de provinciën Noord
holland, Zuidholland, Zeeland, N oordbrabant 
en Limburg, hoofdplaats 's-Gravenhage ; 

II. het militaire arrondissement Utrecht, 
omvattende de provinciën Utrecht, Gelder
land, . Overijssel, Drenthe, Friesland en Gro
ningen, hoofdplaats Utrecht. 

3. D e strafbare feiten begaan vóór 10 
Mei 1940 worden berecht door den krijgs
raad in het militaire arrondissement 's-Gra
venhage. 

De strafbare feiten begaan in het tijdvak 
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van ro Mei 1940 tot en met 26 Mei 1940 be
hooren tot de kennisneming van den krijgs
raad, in wiens arrondissement deze feiten 
zijn begaan. 

4. De krijgsraad te Utrecht neemt mede 
kennis van de strafbare feiten, bedoeld in 
artikel 94 van de Invoeringswet militair 
straf- en tuchtrecht. 

5 . Dit besluit treedt met ingang van 27 
Mei 1940 in werking. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Justitie, en 
de Secretaris-Generaal. waarnemend Hoofd 
van het Departement van Defensie, zijn be
last m et de uitvoering van dit besluit, het
welk in h et Staatsblad zal worden geplaa tst 
en in afschrift aan de Algemeene Rekenka
mer zal worden toegezonden. 

's-Gravenhage, den 2.5sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. 0 .300 

H. G. WINKELMAN. 
(Uitgeg . 27 Mei 1940.) 

2 2 Mei 1940. BESLUIT, betreffende ver
plichte aangifte bij bekendheid met de 
aanwezigheid van een niet ter aarde be
steld lijk van een Nederlandsch militair. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht, 

Op de voordracht van den Secretaris
Generaal, Waarnemend Hoofd van het De
partement van Binnenlandsche Zaken, Af
deeling Binnenlandsch Bestuur van 22 Mei 
1940, n ° . 11247 ; 

Besluit als volgt: 
Ieder, die bekend is met de aanwezigheid 

van een niet ter aarde bestelq lijk van een 
N ederlandsch militair, is verplicht daarvan 
terstond aangifte te doen bij den burgemees
ter der gemeente, waar het lijk zich bevindt. 

De Secretaris-Generaal, Waarnemend 
Hoofd van het Departement van Binnen
landsche Zaken, is belast met de uitvoering 
v an dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. 0 .301 

H. G . WINKELMAN. 
(Uitgeg. 25 Mei 1940.) 

23 Mei 1940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber v an Land- en Zeemacht, 
tot verlenging van de schorsing van het 
besluit van G edeputeerde Staten der 
provincie Utrecht van 10 October 1939, 
3e afd. No. 3 793/2665 , waarbij goedkeu
ring werd verleend aan het besluit v an 
den raad der gemeente Zuilen van II 

Mei 1939, betreffende het verleenen van 
vrachtgeld en pensioen aan wethouders 
en weduwen en weezen van wethouders 
dier gemeente. 

1940 

De O p perbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den Secretaris
G eneraal , waarnem end Hoofd van het D e
partement van Binnenlandsche Zaken, van 
22 Mei 1940, n ° . n222 , afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 23 
November 1939, Staatsblad n ° . 2319 J, tot 
schorsing van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van ro Octobcr 1939, 3e 
afdeeling, n °. 3793 /2665 , waarbij goedkeu
ring werd verleend aan het besluit van den 
raad der gemeente Zuilen van 11 Mei 1939, 
tot het vaststellen van een verordening, re
gelende het verleenen van wachtgeld, respec
tievelijk pensioen aan de wethouders en van 
pensioen aan de weduwen en (of) weezen 
van de wethouders of de gepensionneerde 
oud-wethouders der gemeente Zuilen en op 
het Koninklijk besluit van 28 Februari 1940, 
n ° . 28 (Staatsblad n ° . 2307) tot verlenging 
van de schorsing tot 1 Juni 1 940; 

Gelet op artikel 237 der .gemeentewet en 
op de artikelen 166 en 169 d er provinciale 
wet; 

Besluit de schorsing van bovenvermeld be
sluit van Gedeputeerde Staten der provincie 
Utrecht te verlengen tot 1 September 1940. 

D e S ecretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Binnen
landsche Zaken, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage. den 23sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemac.ht, 

s. 0 .302 

H . G . WINKELMAN. 
(Uitgeg. 3 1 Mei 1940.) 

29 Mei 1040. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
betreffende de regeling van de huisves
ting en verzorging van personen, die 
tengevolge van het oorlogsgeweld on
derdak van noode hebben. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht ; 

Op de voordracht van den Secretaris
Generaal, waarnemend Hoofd van he t De
partement van Binnenlandsche Zaken ; 

Besluit als volgt: 
Art. 1. De Commissie Burgerbevolking 

is , onder oppertoezicht van het waarnemend 
H oofd v a n he t Departement v an Binnen 
landsche Zaken en voor die gevallen , welke 
onder de bemoeiing van een Regeeringscom
missaris voor de hulpverleening v allen , mede 
onder diens toezicht, belast met de a lge
m eene leiding van en de zorg voor de huis
vesting en verzorging en al hetgeen daarmede 
verband houdt v an de personen, die tenge
volge van het oorlogsgeweld onderdak van 
noode hebben. 

2. D e gemeentebesturen volgen de aan 
wij zingen, welke hun door of vanwege de 
Commissie ter uitvoering van de haar bij ar
tikel 1 opgedragen taak worden gegeven. 
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3 . Ieder is verplicht de medewerking te 
verleenen, welke van hem door of vanwege 
het gemeentebestuur wordt gevorderd ter 
zake van h uisvesting en verzorging als in 
artikel 1 bedoeld. 

4 . 1. Overtreding van artikel 3 wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden. 

2. H et feit wordt beschouwd als overtre
ding. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
H oofd van het D epartement van Binnen
landsche Zaken, is belast met de uitvoering 
van dit Besluit. Door diens zorg zal dit Be
sluit in het Staatsblad worden geplaatst, als
mede daarvan afschrift worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 2gsten Mei 1940, 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. 0.303 

H. G. WINKELMAN. 
(Uitgeg. r Juni 1940.) 

29 Mei r940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
tot uitstel van -de volks- en beroepstel
ling en van de bedrijfstelling. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht, 

Op de voordracht van den Secretaris
Generaal , Waarnemend Hoofd van het De
partement van Binnenlandsche Zaken van 
2g Mei 1940, N °. n577, afdeeling Binnen
landsch Bestuur en van den Secretaris-Gene
raal, Waarnemend Hoofd van het Departe
ment van Handel, Nijve rheid en Sr:heepvaart 
van 2g Mei rg40, N°. 29584; 

Besluit als volgt : 
De volks- en beroepstelling, alsmede de 

bedrijfstelling worden uitgesteld. 
De Secretaris-Generaal, Waaznemend 

Hoofd van het Departement van Binnen
landsche Zaken en de Secretaris- Generaal , 
Waarnemend Hoofd van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, zijn, 
elk voor zoover h,1n Departement betreft . be
last met de uitvoering van dit besluit. Door 
hun zorg zal dit besluit in het Staatsblad 
worden geplaatst e n in afschrift gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's- Gravenhage, den 2gsten Mei r940. 
De Opperbevelhebber van Land

en Zeemacht , 

s. 0.350 

H . G . WINKELMAN. 
(Uitgeg. 6 Juni r940.) 

23 Mei 1940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
tot vaststelling van eene bijzondere re
geling voor de in 1940 te Rotterdam t l! 
houden eindexa mens der openbare en 
aangewezen bijzondere gymnasia en 
hoogere burgerscholen en der op"!nbare 
en bijzondere middelbare scholtn voor 
meisjes . 
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De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den Secretaris
Generaal, waarnemend Hoofd van het De
partement van Onderwijs, Kunsten en W e
tenschappen; 

Besluit als volgt: 
1 °. met afwijking in zooverre van de 

geldende voorschriften, te hepalen, dat de 
eindexamens der openbare en aangewezen 
bijzon_dere gymnasia en hoogere burgerscho
len en der openbare ·en bijzondere middel
bare scholen voor meisjes , waaraan rechten 
zijn toegekend, te Rotterdam dit jaar onder 
toezicht van de daarvoor aangewezen ge
committeerden en deskundigen, voor zooveel 
dit door de rectoren en directeuren wensche
lijk wordt geacht, uitsluitend mondeling zul
len worden afgenomen en in ieder geval voor 
iederen candidaat op één dag zullen afloo
pen; 

2 ° . de rectoren en directeuren dier scho
len te machtigen zoodanige maatregelen te 
nemen ten aanzien van de vereenvoudiging 
van de examens als in verband met de onder 
1 °. bedoelde regeling noodig zijn; 

3 °. te bepalen, dat de toelatingsexamens 
der openbare en aangewezen bijzondere hoo
gere burgerscholen te Rotterdam zullen wor
den afgenomen voor zooveel dit den direc
teuren wenschelijk voorkomt en hen te mach
tigen bij de examens de vereenvoudigingen 
aan te brengen, die zij noodig achten; 

4 ° . den S ecretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, te machtigen, 
dit besluit mede van toepassing te verklaren 
voor andere gemeenten of afzonderlijke scho
len, waar tengevolge van de oorlogsomstan
digheden de examens niet of slechts zeer be
zwaarlijk op de gewone wijze zouden kun
nen plaats vinden. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 21sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. 0.351 

H. G . . WINKELMAN. 
(Uitgeg. 28 Mei 1940.) 

24 Mei 1940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
houdende bepalingen omtrent oudheid
kundig bodemonderzoek en vondsten 
van oudheidkundigen aard. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den S ecretaris-Ge
neraal, waarnemend Hoofd van het Depar
tement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen; 

Besluit als volgt: 
r. Verboden is het verrichten van graaf-
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werk, dat ten doel heeft het opsporen van 
overblijfselen van vroegere beschavingen, 
anders dan onder leiding van een lid van den 
wetenschappelijken staf van het Rijksmuse
um van Oudheden te Leiden, het Biologisch
Archaeologisch Instituut der Rijksuniversiteit 
te Groningen, het Rijksmuseum G. M . Kam 
te Nijmegen, het Rijksbureau voor de Mo
numentenzorg of een lokale instelling, wel
ke het opsporen van voor- en vroeghistori
sche oudheden in Nederland onder haar 
werkzaamheden heeft opgenomen en die 
volgens artikel 6 van de beschikking van den 
Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, van 24 Mei 1940, No. 
2466, Afdeeling Kunsten en Wetenschappen, 
door dezen als zoodanig is erkend. 

2. Een ieder, die een voorwerp van oud
heidkundigen aard vindt, is verplicht daar
van onmiddellijk kennis te geven aan den 
Burgemeester van de gemeente, waar de 
vondst gedaan is. Deze doet hiervan aan
stonds mededeeling aan de Rijkscommissie 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(adres : Rijksmuseum· van Oudheden, Lei
den, Telefoon 214 73; voor de provinciën Gro
ningen, Friesland en Drenthe, adres: Biolo
gisch-Archaeologisch Instituut der Rijksuni
versiteit te Groningen, Telefoon 2894). 

3. De burgemeesters, de directeur en de 
conservatoren van het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden, de hoogleeraar-direc
teur van het Biologisch-Archaeologisch In
stituut der Rijksuniversiteit te Groningen, 
de directeur van het Rijksmuseum G. M. 
Kam te Nijmegen en de ambtenaren van het 
Rijksbureau voor de Monumentenzorg hou
den toezicht op de handhaving van deze be
palingen. 

4. Dit besluit zal worden geplaatst in het 
Staatsblad en in de Neder/andsche Staats
courant. Het treedt in werking onmiddellijk 
na de publicatie. 

D e Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, den 24sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. 0.352 

H. G. WINKELMAN. 
(Uitgeg. 28 Mei z940.) 

Mei z940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht 
tot aanwijzing overeenkomstig artikel 
170 der hooger-onderwijswet van de 
Stichting "Fonds ter bevordering van 
het natuurwetenschappelijk hooger on
derwijs in Nederland", gevestigd te 
's-Gravenhage, als bevoegd om bij de 
faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bij
zonderen leerstoel te vestigen in de the
oretische en toegepaste electronenche
mie. 

L. & S. 1940. 

1940 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den Secretaris-Ge
neraal, waarnemend Hoofd van het Depar
tement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 25 Mei 1940, No. 2uo, Afdee
ling Hooger Onderwijs; 

Besluit als volgt: 
De Stichting "Fonds ter bevordering van 

het natuurwetenschappelijk hooger onder
wijs in Nederland", gevestigd te 's-Graven
hage, wordt overeenkomstig artikel I70 der 
hooger-onderwijswet aangewezen als be
voegd om bij de faculteit der wis- en na
tuurkund.e aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat 
door den daarvoor te benoemen hoogleeraar 
onderwijs zal worden gegeven in de theo
retische en toegepaste electronenchemie. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Onderwijs , 
Kunsten en Wetenschappen is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land

en Zeemacht, 

s. 0.400 

H. G. WINKELMAN. 
(Uitgeg. 3 Juni z940.) 

24 Mei z940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
tot aanvulling van het Koninklijk be
sluit van IO Mei 1940 (Staatsblad n °. 

. 484) , tot het treffen van een Deviezen
noodmaatregel voor het Rijk in Europa. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op voordracht van den Secretaris-Gene
raal, wnd. Hoofd van het Departemen t van 
Financiën; 

Besluit als volgt : 
I. Het Koninklijk Besluit van rn Mei 

1940 tot het treffen van een Deviezennood
maatregel voor het Rijk in Europa (Staats
blad n ° . 484) wordt als volgt aangevuld: 

Art. 7 A . Een ieder, op wien de bepalin
gen van dit besluit van toepassing zijn, is 
verplicht aangaande transacties en hande
lingen, waarop bij dit besluit straf is gesteld, 
aan de met de uitvoering van dit besluit be
laste instanties en ambtenaren alle door hen 
verlangde inlichtingen te verstrekken en hun 
de daarop betrekking hebbende boeken en 
bewijsstukken over te leggen. 

Art. 7 B . Indien het vermoeden bestaat, 
dat een bepaalde persoon het voornemen 
h,eeft in strijd met de bepalingen van dit be
sluit te handelen, kunnen alle noodige maat
regelen worden genomen om de beoogde 
overtreding te beletten. 

Art. 7 C. D e Secretaris- Generaal, waar
nemend Hoofd van het Departement van 
Financiën, kan aan de ambtenaren der in
"ioerrechten en accijnzen en aan de overige, 
door hem ter uitvoering van dit besluit ge-

8 
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volmachtigde instanties en ambtenaren in
structies geven. 

Art. 7 D . Voor maatregelen op grond van 
dit besluit genomen wordt geen schadever
goeding toegekend. 

Art. 7 E. I. Overtreding van de bepa
lingen der artikelen 3, 4, 5, 6 en 7 A, zoomede 
het handelen in strijd met de op grond van 
artikel 7 B. getroffen maatregelen, wordt ge
straft m et gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren of geldboete van ten hoogste tien 
duizend gulden. 

2. D e feiten , strafbaar gesteld in dit ar
tikel, worden beschouwd als misdrijven. 

II. Dit besluit treedt in werking op het 
tijdstip zijner afkondiging. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Financiën, 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad en de Staatscou
rant zal worden geplaatst. 

's- Gravenhage, den 24sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. 0.550 

H . G. WINKELMAN. 
(Uitgeg. 24 Mei 1940.) 

21 Mei 1940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van L and- en Zeemacht, 
betreffende den wederopbouw I. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den Secretaris
Generaal, waarnemend Hoofd van het D e
partement van Waterstaat ; 

Gehoord den Regeeringscommissaris, be
last met het herstel van het verkeerswezen, 
de drooglegging van onderwaterzettingen, 
den wederopbouw van steden, dorpen en ge.
bouwen en a l hetgeen daarmede samenhangt; 

Besluit als volgt : 
1. D e leiding van a lle werkzaamheden, 

verband houdende met den wederopbouw, 
zoowel door openbare lichamen als door par
ticulieren, berust bij den Regeeringscommis
saris, belast met het herstel van het ver
keerswezen, de drooglegging van onderwa
terzettingen, den wederopbouw van steden, 
dorpen en gebouwen en al hetgeen daarmede 
samenhangt. 

De Regeeringscommissaris voornoemd 
draagt den titel van: 

Regeeringscommissaris voor den weder
opbouw. 

2. Alle Overheidsdiensten, welke uitslui
tend of mede bemoeiing hebben met aange
legenheden, welke voor den wederopbouw 
van belang zijn, verleenen, in het belang van 
een spoedigen wederopbouw, medewerking 
aan den Regeeringscommissaris en onthou
den zich te dezen van daden en beslissingen, 
waarvan niet te voren is vastgesteld , dat zij 
overeenstemmen met de plannen van dien 
Regeeringscommissaris. 

Zij stellen desgevraagd alle gegevens be
schikbaar en verleenen ook overigens alle 
medewerking. 
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3. Werkzaamheden tot herstel van ge
leden oorlogsschade, uitgezonderd kleine her
stellingen aan werken en gebouwen, die ove
rigens geen belangrijke schade hebben ge
leden, mogen noch door openbare lichamen, 
noch door particulieren worden v erricht zon
der goedkeuring van of vanwege den Regee
ringscommissaris . 

4. Werken en gebouwen, die als monu
ment zijn aangemerkt door de daartoe be
voegde instantie, mogen niet worden gesloopt 
of veranderd dan na voorafgaande toestem
ming van de Rijkscommissie voor de Monu
mentenzorg. 

5. Afkomend materiaal van ernstig be
schadigde werken en gebouwen blijft ter 
plaatse beschikbaar, in afwachting van na
dere aanwijzingen door of vanwege den Re
geeringscommissaris. 

6. Met uitzondering van grondwerken 
mogen werken op het gebied van den water
bouw, spoorbouw, wegenbouw, burgerlijken 
bouw en utiliteitsbouw van Maandag 17 
Juni 1940 af niet worden ondernomen of 
voortgezet zonder goedkeuring van of van
wege den Regeeringscommissaris. 

Voor in uitvoering zijnde werken moet 
deze goedkeuring vóór 1 Juni 1940 schrift e
lijk worden aangevraagd. 

D e aanvraag moet uitsluitend de volgende 
gegevens bevatten: 

1. naam en adres van dengene, die het 
werk heeft opgedragen of wenscht op te 
dragen; 

2. korte omschrijving van het werk, met 
vermelding van plaats en doel; 

3. bedrag, waarvoor het werk is opge
dragen of waarop het werk is geraamd; 

4. voor in uitvoering zijnde werken het 
aantal manweken, dat nog voor de voltooiing 
noodig is, of, zoo deze opgave bezwaar op
levert, het geschat gedeelte, dat nog onvol
tooid is. 

Het verzoek moet in tweevoud worden in
gediend aan het adres: Regeeringscommissa
riaat Wederopbouw - Afdeeling Voortzet
ting Werken - Oostduinlaan 2, 's-Graven
hage. 

7. Werken, als onder 6 bedoeld, waar
mede nog niet is aangevangen, worden, onge
acht of gunning al dan niet heeft plaats ge
had, niet aangevat. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het D epartement van Waterstaat, 
is belast met de uitvoering van dit Besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 21sten Mei 1940. 
D e Opperbevelhebber van Land- en 

. Zeemacht, 
H . G. WINKELMAN. 

D e Secretaris-Generaal, 
wnd. Hoofd van het D epartement 

van Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN . 

(Uitgeg. 22 Mei 1940.) 
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s. 0.802 

28 Mei 1940. BESLUIT van den Opperbe
velhebber van Land- en Zeemacht be
treffende het gebruik van drukvaten, 
dienende voor de voortbeweging van 
motorvaar- en voertuigen. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee-
macht; · 

Op de voordracht van den Secretaris-Ge
neraal waarnemend Hoofd van het Depar
tement van Sociale Zaken, van 27 Mei 1940, 
No. 2129, Afdeeling Arbeid ; 

Gelet op de artikelen 7, eerste lid, onder e, 
9, eerste lid, onder e, 11, eerste li?, onder a , 
12, eerste lid, onder a, 19, tweede hd, 21, der
de lid, 22 en 39 der Veiligheidswet 1934; 

Besluit als volgt: 
Art. 1. r. Voor het gebruik van fles

schen, transport - en voorraadreservoirs, tij
delijk of blijvend bevestigd aan motorvaar
en -voertuigen en gevuld met gas onder druk 
in samengepersten of vloeibaren toestand, 
dienende voor de voortbeweging van die mo
torvaar- en -voertuigen, is een verklaring 
van deugdelijkheid vereischt, afgegeven door 
het Rijkstoezicht op het Stoomwezen onder 
door dien dienst te stellen voorwaarden. 

2. De in het eerste lid bedoelde verkla
ring moet te allen tijde bij het motorvaar
of -voertuig aanwezig zijn. 

2. r. De artikelen 19, tweede en derde 
lid 21 tweede en derde lid, en 22 der Vei
ligheid,swet 1934 treden terstond in wer~ing. 

2. De artikelen 9, eerste, tweede, vierde 
en vijfde lid, rr, eerste tot en met vierde lid, 
en 12 eerste tot en met vierde lid , der Vei
ligheidswet 1934 treden terstond in werking, 
voor zoover betreft arbeid met motorvaar
en -voertuigen als in artikel 1, eerste lid, van 
dit besluit bedoeld. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Sociale Za
ken is belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en in afschrift aan de Algemeene 
Rekenkamer zal worden toegezonden. 

's-Gravenhage, den 28sten Mei 1940. 
D e Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. s .200 

H . G. WINKELMAN. 
(Uitgeg. 31 Mei 1940.) 

EERSTE UITVOERINGSBESLUIT van 
den S ecretaris-Generaal van het Depar
tement van Justitie ingevolge de Ver
ordening Nr. 13/1940 betreffende maat
regelen ten aanzien van de bescherming 
van schuldenaren, van de burgerlijke en 
strafrechtspleging, alsmede van het ad
ministratieve recht, met het oog op de 
sinds 10 Mei 1940 ingetreden bijzondere 
omstandigheden. 

Op grond van§ 1 van de Verordening Nr. 
13/1940 en overeenkomstig de §§ 2 en 3 .:'an 
de Verordening Nr. 3/1940 van den RtJks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied bepaal ik: 

1940 

§ I. Bescherming van schuldenaren . . 

Art. 1. r. De rechter kan een schulde
naar, die tengevolge van de bijzonder~ om
standigheden, welke zich sedert ro Met 1940 
hebben voorgedaan, niet tijdig aan zijn vóór 
dien datum aangegane verplichtingen kan 
vcildoen een uitstel van ten hoogste zes 
maande~ verleenen, indien zulks redelijker
wijze van den schuldeischer kan worden ver
langd. 

2. D e rechter kan het uitstel ook voor een 
gedeelte v an de verplichting verleene1:. 

3. Indien de schuldenaar reeds m ver
zuim is, kan het uitstel met terugwerkende 
kracht verleend worden. . 

4. Het uitstel wordt niet verleend, indien 
en voorzooverre blijkt, dat de verplichting 
tusschen partijen niet vaststaat. Is de ver
plichting bij rechterlijk gewijsde vastgesteld, 
dJn kan het uitstel steeds worden verleend. 

J 5. Is t er zake nog geen geding bij den 
rechter aanhangig, dan kan de schuldenaar, 
bi) gebreke van overeenstemming met den 
sdhuldeischer, zich bij eenvoudig request tot 
den bevoegden rechter wenden. 

6. D e rechter kan over het uitstel een 
voorloopige beslissing geven. Een definitieve 
beslissing geeft hij niet, dan nadat de schuld
eischer gehoord, althans behoorlijk opgeroe-

' . pen 1s. 
7. De beslissingen nopens het uitstel zijn 

noch aan hooger beroep, noch aan cassatie 
onderworpen. 

§ 2. Burgerlijke en strafrechtspleging als
mede administratief recht. 

2 . r. D e burgerlijke rechter kan wette
lijke voorschriften betreffende termijnen en 
vormen buiten toepassing laten, indien deze 
t engevolge van de bijzondere omstandighe
den, welke zich sedert ro M ei 1940 hebben 
voorgedaan, in redelijkheid niet konden of 
kunnen worden in acht genom en. 

2. De burgerlijke rechter kan de uitvoe
ring van een door hem gegeven beslissing, 
niet zijnde een eindbeslissing, geheel of ten 
deele achterwege laten. indien haar uitvoe
ring tengevolge van de in lid 1 bedoelde om
standi gheden redelijkerwijze niet kan wor
den gevorderd. 

3. De strafrechter kan wettelijke voor
schriften betreffende termijnen en vormen 
buiten toepassing laten, indien deze ten ge
volge van de bijzondere omstandigheden,. 
welke zich sedert ro Mei 1940 voorgedaan 
hebben, in redelijkheid niet konden of kun
nen worden in acht genomen. 

4 . In gedingen, voortvloeiend uit het ad
ministratieve recht, kunnen wettelijke voor
schriften betreffende termijnen en vormen 
buiten toepassing worden gelaten, indien 
deze tengevolge van de bijzondere omstan
digheden, die zich sedert ro Mei 1940 hebben 
voorgedaan, in redelijkheid niet konden of 
kunnen worden in acht genomen. 

's-Gravenhage, 18 Juni 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Justitie, 
J. C. TENKINK 

(Uitgeg. 20 Juni 1940.) 
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S. S.201 

VERORDENING van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken 
ter verzekering van de openbare orde in 
Nederland. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepalen wij: 

§ r. 
(1) Het voornemen een vereemgmg of 

stichting op te richten moet worden mede
gedeeld aan den bevoegden procureur-gene
raal, fungeerend directeur van politie. 

(2) D eze mededeeling behelst: 
1) den naam en het doel der vereeniging 

of stichting; 
2) de namen en woonplaatsen van de le

den van het bestuur; 
3) de statuten ; 
4) bij een vereemgmg : de namen en 

woonplaatsen van ten minste twaalf leden
oprichters. 

(3) Indien de bevoegde procureur-gene
raal, fungeerend directeur van politie, niet 
binnen zes weken na de mededeeling ver
klaart, dat de oprichting niet in het belang 
van de openbare orde en het openbare leven 
is, kan de vereeniging of de stichting haar 
werkzaamheid aanvangen. 

(4) Bij wijziging der statuten zijn de be
palingen der leden 1-3 van overeenkom
stige toepassing. 

(5) De bevoegde procureur-generaal, 
fungeerend directeur van politie, kan be
staande vereenigingen en stichtingen ontbin
den of haar werkzaamheid schorsen. 

§ 2 . 

(1) Vergaderingen, die in een besloten 
ruimte gehouden worden, kunnen slechts 
door het bestuur van een vereeniging, of van 
een harer plaatselijke afdeelingen, of van 
een stichting worden bijeen geroepen. Uiter
lijk zeven dagen, voordat de vergadering ge
houden zal worden, wordt het voornemen 
daartoe aan den bevoegden procureur-gene
raal, fungeerend directeur van politie, mede
gedeeld. De vergadering heeft niet plaats, 
indien de bevoegde procureur-generaal, fun
geerend directeur van politie, verklaart, dat 
het niet in het belang van de openbare orde 
en van het openbare leven is, dat zij gehou
den wordt. 

(2) Onverminderd het bepaalde in het 
voorgaande lid moeten de deelnemers aan 
vergaderingen, uitgaande van staatkundige 
vereenigingen of van plaatselijke afdeelingen 
daarvan, of waar staatkundige onderwerpen 
besproken worden, schriftelijk uitgenoodigd 
worden; de uitnoodigingen móeten op naam 
gesteld zijn. D e bevoegde procureur-generaal, 
fungeerend directeur van politie, kan op 
verzoek van belanghebbenden van deze be
perkingen dispensatie verleenen. 
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(3) Voor openluchtvergaderingen en voor 
optochten is de goedkeuring van den bevoeg
den procureur-generaal, fungeerend directeur 
van politie, vereischt. 

(4) De bepalingen der leden 1 en 2 gel
den noch voor vergaderingen met een zuiver 
godsdienstig of artistiek karakter, noch voor 
besloten gezelschappen, noch ook voor ver
gaderingen, waaraan niet meer dan 20 per
sonen deelnemen. 

§3. 
De bepaling van artikel 435a van het Wet

boek van Strafrecht is slechts van toepassing, 
indien de bevoegde procureur-generaal, fun 
geerend directeur van politie, een verbod in 
den geest van dat artikel uitvaardigt. 

§ 4· 

(1) Opgeheven worden alle van 1 Sep
tember 1939 tot en met 29 Mei 1940 op 
grond van artikel 37 van de wet van 23 Mei 
1899, Staatsblad n °. 128 (Staat van Oorlog 
en Beleg) , uitgevaardigde verboden, welke 
het vervaardigen, uitgeven, verspreiden, aan
slaan of in omloop brengen van drukwerken 
betreffen. 

( 2) Indien het belang van de openbare 
orde en het openbare leven zulks eischt, zal 
de bevoegde procureur-generaal, fungeerend 
directeur van politie, de noodige maatregelen 
treffen. 

§ 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag van haar afkondiging. 
's-Gravenhage, 21 Juni 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van justitie , 

J.C. TENKINK. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
K . J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. 22 juni 1940.) 

S. S.400 

EERSTE UITVOERINGSBESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën ingevolge de Ver
ordening Nr. 10/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, betreffende de opheffing van het 
bankmoratorium van II Juni 1940. 

Op grond van§ 1 van de Verordening Nr. 
10/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied, betreffende 
de opheffing van het bankenmoratorium en 
in overeenstemming met §§ 2 en 3 van de 
Verordening Nr. 3/ 1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied, betreffende d e uitoefening der regee
ringsbevoegdheden van 29 Mei 1940, be
paal ik : 

§ r. 

Het "Besluit Bankenmoratorium" van ro 
Mei 1940 (Staatsblad Nr. 483) wordt inge
trokken. 
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§ 2. 

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking 
op den dag van afkondiging. 

's-Gravenhage, II Juni 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
TRIP. 

(Uitgeg. 13_ Juni 1940.) 

S. S.401 

VERORDENING van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van 
Financiën, van Justitie, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën be . 
treffende de regeling van het deviezen
verkeer. 

Op grond van § r van de verordening No. 
23/,940 en in overeenstemming met§§ 2 en 
3 der verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene voorschriften. 

Art. 1. Voor de toepassing van deze ver
ordening en de krachtens deze verordening 
gegeven bepalingen wordt verstaan onder: 

1 . ingezetenen: 
a. natuurlijke personen, die binnen het 

bezette Nederlandsche gebied hun woon
plaats hebben, gewoonlijk daar verblijven, 
dan wel aldaar kantoor houden, 

b. rechtspersonen, die binnen het bezette 
Nederlandsche gebied gevestigd zijn, dan wel 
aldaar kantoor houden ; 

2. niet-ingezetenen: 
de natuurlijke en rechtspersonen, niet val

lende onder de omschrijving van ingezetenen. 
Het Deviezeninstituut kan met bindende 

kracht beslissen, of een bepaalde natuurlijke 
of rechtspersoon als ingezetene of als niet
ingezetene is aan te merken. 

3. eigenaar: 
de eigenaar, zoomede hij , die krachtens de 

wet of krachtens rechterlijke beslissing is 
aangewezen als wettelijk vertegenwoordiger 
van den eigenaar; 

4. goud: 
gouden munten, fijn goud en alliages van 

goud (onbewerkt of halffabrikaat); 
5. edele metalen: 
zilver, platina en platina-metalen (onbe

werkt of halffabrikaat); 
6. betaalmiddelen: 
metaal- en papiergeld, bankbiljetten en 

soortgelijke betaalmiddelen met uitzonde
ring van gouden munten; 

7. geldswaardige papieren : 
chèques, wisselbrieven, promessen en soort

gelijke geldswaardige papieren met uitzon
dering van coupons, dividendbewijzen en ef
fecten; 

8. effecten: 
inschrijvingen in schuld- en aandeelen

registers, obligaties, pandbrieven , aandeelen, 
winstbewijzen en soortgelijke waardepapie-
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ren, zoomede talons, coupons en dividend
bewijzen; 

9. vorderingen: 
dadelijk en niet dadelijk opeischbare depo

sito's, saldi in rekening-courant en andere 
inschulden; 

10. roerende goederen: 
roerende goederen met uitzondering van 

goud, edele metalen, betaalmiddelen, gelds
waardige papieren, effecten en documenten, 
waarin vorderingen zijn belichaamd ; 

11 . invoer en uitvoer: 
invoer in en uitvoer uit het vrij e verkeer, 

met dien verstande, dat entrepots van bin
nenlandsche goederen - of hiermede voor 
de statistiek van den in- en uitvoer gelijk
gestelde goederen - als bergplaatsen in het 
vrije verkeer worden aangemerkt en dat on
der uitvoer mede wordt begrepen : 

a. het ten uitvoer aangeven aan ambtena
ren der invoerrechten en accijnzen ; 

b. het ten uitvoe r naar he t buitenland 
aan een ondernemer van vervoer aanbieden 
van de desbetreffende zaken; 

c. het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van de desbetreffende zaken - waar
van het niet aannemelijk is, dat zij bestemd 
zijn om binnen het bezette Nederlandsche 
gebied te blijven - in, aan of op eenig ver
voermiddel, terwijl het zich bevindt op of 
buitenwaacts van de plaats, waar het, al
vorens naar het buitenland te vertrekken, 
door ambtenaren der invoerrechten en ac
cijnzen moet worden uitgeklaard; 

d. het opnemen, aanbrengen of aanwezig 
hebben van de desbetreffende zaken - waar
van het niet aannemelijk is, dat zij bestemd 
zijn om binnen het bezette Nederlandsche ge
bied te blijven - in, aan of op een tot op
stijging gereed luchtvaartuig of een kenne
lijk tot vertrek naar het buitenland bestemd 
ander vervoermiddel; 

e. het tot vertrek gereedmaken van een 
kennelijk ten uitvoer bestemd vervoermiddel. 

Art. 2. (1) Voor de toepassing van deze 
verordening en de krachtens deze verorde
ning gegeven bepalingen worden als binnen
landsch aangemerkt : 

1. betaalmiddelen, voor zoover zij in het 
bezette Nederlandsche gebied de hoedanig
heid van wettig betaalmiddel bezitten , 

2. geldswaardige papieren, effecten en 
vorderingen, voor zoover zij binnen het be
zette Nederlandsche gebied betaalbaar zijn 
en de schuldenaar ingezetene is, 

3. andere onlichamelijke zaken, voor zoo
ver de daaruit voortvloeiende vorderingen 
uitsluitend jegens ingezetenen kunnen wor
den geldend gemaakt. 

(2) Alle andere betaalmiddelen, gelds
waardige papieren, effecten, vorderingen en 
andere onlichamelijke zaken worden voor de 
toepassing van deze verordening en de 
krachtens deze verordening gegeven bepalin
gen als buitenlandsch aangemerkt. 

(3) Het Deviezeninstituut kan met bin
dende kracht beslissen , of waarden , als be
doeld in het eerste en tweede lid , als binnen
landsch of als buitenlandsch zijn aan te me r
ken. 
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Art. 3. Deze v erordening en de krach
tens deze verordening gegeven bepalingen 
zijn niet v an toepassing op handelingen, v a l
lende onder de Wet Internationaal Beta
lingsverkeer 1934, een verdrag, als bedoeld 
in § 1 die r wet een autonome maatregel, als 
bedoeld in § 2 dier wet, of onder bepalingen, 
krachtens die wet gegeven. 

Art. 4. D eze verordening en de krach
tens deze verordening gegeven bepalingen 
zijn niet van toepassing op de Nederlandsche 
Bank N.V. 

Art. 5. Aan vergunningen, verleend op 
grond van deze v erordening of van krach
tens deze verordening gegeven bepalingen, 
kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Art. 6. (1) Is door een der partijen bij een 
handeling een v ergunning op grond van deze 
verordening of van krachtens deze verorde
ning gegeven bepalingen verkregen, dan is 
voor de andere partij of partijen bij deze 
handeling vergunning niet vereischt. 

( 2) Vergunningen op grond van deze 
verordening of van krachtens deze verorde
ning gegeven bepalingen , welke betrekking 
hebben op he t nakomen van een schuldver
plichting, worden door den schuldenaar aan
gevraagd en aan dezen verleend . D e schuld
eischer is bevoegd ook zijne rzijds de vergun
ning aan te vragen . D e schuldeischer ont
vangt in dat geval een afschrift der verleen
de vergunning. 

Art. 7. (1) I s op grond van deze veror
dening of van krachtens deze verordening 
gegeven bepalingen voor het verrichten van 
een handeling een vergunning dan wel het 
voldoen aan bepaalde v oorwaarden v er 
eischt, dan wordt v eroordeeling tot het ver
richten dezer handeling slechts uitgesproken 
en een v erkregen vonnis, rechterlijke be
schikking of rechterlijk v e rlof slechts ten 
uitvoer gelegd, nadat de vereischte vergun
ning is verkregen dan wel aan de voorwaar
den is voldaan. 

(2) D e bepaling van het vorige lid is van 
openbare orde en wordt door den rechter 
ambtshalve toegepast. 

Art. 8 . Voor zoover niet anders bepaald, 
geven maatregelen, genomen op grond van 
deze verordening of van krachtens deze ver
ordening gegeven b epalingen , geen aanspraak 
op schadevergoeding. 

HOOFDSTUK II. 

Deviezenbepalingen. 

Art. 9. (1) Ingezetenen zijn verplicht de 
navolgende waarden, die hun bij de inwer
kingtreding van deze verordening in eigen
dom toebehooren en welker waarde een be
drag van vijf gulden te boven gaat, recht
streeks of door tusschenkomst eener Devie
zenbank, aan de Nederlandsche Bank aan te 
bieden en op verlangen te verkoopen en over 
te dragen: 

a. goud, 
b . edele metalen, 
c. buitenlandsche betaalmiddelen, 
d. buitenlandsche geldswaardige papie

ren. 

. ~ 

( 2) D e aanbieding moet geschieden bin-
nen veertien dagen na de inwerkingtreding ' 
van deze verordening. 

(3) Ingezeten en zijn verplicht waarden, 
als bedoeld in h et eerste lid , die zij na de in
werkingtreding van deze verordening, anders 
dan op grond eener vergunning van het De
viezeninstituut, verkrijgen, binnen drie da
gen na deze verkrijging, rechtstreeks of door 
tusschenkomst eener D eviezenbank, aan de 
Nederlandsche Bank aan te bieden en op 
verlangen te verkoopen en over te dragen. 
Voor aldus verkregen buitenlandsche betaal
middelen en buitenlandsche geldswaardige 
papieren ontstaat deze verplichting echter 
eerst dan, wanneer hun waarde een bedrag 
van vijf gulden t e boven gaat. Voor zoover 
niet anders bepaald, moeten de op grond 
van een vergunning van het Deviezeninsti
tuut verkregen waarden binnen drie dagen 
na afloop van den geldigheidsduur der ver
gunning aangeboden worden, voor zoover de 
verkrijger de waarden op dat tijdstip nog be
zit. D egeen, die op het tijdstip van de inwer
kingtreding van de verplichting tot aanbie
ding buiten het bezette Nederlandsche ge
bied v ertoeft, is verplicht uiterlijk binnen 
tien dagen na terugkeer binnen het bezette 
Nederlandsche gebied tot aanbiedin g over te 
gaan. 

( 4) Personen, die ingezetenen worden, 
zijn verplicht d e hun op dat tijdstip in eigen 
dom toebehoorende waarden, als bedoeld in 
het eerste lid, binnen tien dagen, recht
streeks of door tusschenkomst eener Devie
zenbank, aan de Nederlandsche Bank aan 
te bieden. 

(5) Indien een andere ingezetene dan de 
eigenaar het beschikkingsrecht over de aan 
te bieden waarden heeft , rusten de in dit 
artikel omschreven verplichtingen op dezen 
anderen ingezetene. 

(6) D e koopsom wordt door de N eder
landsche Bank b epaald op grond van de 
overeenkomstig artikel 17, tweede lid, vast
gestelde koersen. Voor zoover geen koersen 
zijn vastgesteld, worden de koersen, zoomede 
de tot grondslag t e nemen prijzen door de 
Nederlandsche Bank in overeenstemming 
met den S ecretaris-Generaal van het Depar
tement v an Financiën bepaald. 

(7) D e Nederlandsche Bank is rechts
geldig gekweten, indien zij t e goeder trouw 
betaalt aan dengene, die de waarden feitelijk 
ten verkoop aanbiedt of aan diens bijzon
derlijk tot het ontvangen van de betaling 
schriftelijk gemachtigde . D e goede trouw 
wordt steeds verondersteld; hij, die k wade 
trouw b eweert, moet dezelve bewijzen. 

(8) Indien meerdere ingezetenen op de 
waarden, welke moeten worden aangeboden, 
eenig recht kunnen doen gelden of eenige 
m acht daarover kunnen uitoefenen, is ieder 
hunner v erplicht terstond voor zijn deel de 
m edewerking te verleenen, noodig voor de 
aanbieding, verkoop en overdracht. 

(9) D e N ederlandsche B ank is bevoegd 
dengene, die de waarden aanbiedt, te ver
plichten tot voorafgaande inning, vervreem
ding of eenige andere tegeldemaking der 
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aangeboden waarden, in welk geval de op
brengst voor de oorspronkelijke waarden in 
de plaats treedt. 

(10) Indien daarvoor bijzondere redenen 
aanwezig zijn, is de Nederlandsche Bank be
voegd bij dit artikel gestelde termijnen, al 
dan niet onder daarbij te stellen voorwaar
den, te verlengen. 

Art. 10. (l) D e Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën kan bepa
len, dat ingezetenen bij door hem aan te 
wijzen instellingen aangifte moeten doen 
van de navolgende hun in eigendom toebe
hoorende waarden of groepen dezer waarden : 

a. buitenlandsche effecten, 
b. buitenlandsche vorderingen. 
c. andere buitenlandsche onlichamelijke 

zaken, 
d. roerende goederen, buiten het bezette 

Nederlandsche gebied berustende dan wel 
binnen het bezette Nederlandsche gebied be
rustende, doch niet in het vrije verkeer in
gevoerd, 

e. buiten het bezette Nederlandsche ge
bied gelegen onroerende goederen·. 

( 2) De aangifte geschiedt overeenkom
stig door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën te geven aan
wijzingen. 

( 3) De aangifte geschiedt binnen een 
door den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Financiën vast te stellen ter
mijn, die voor de onderscheidene waarden 
of afzonderlijke groepen daarvan verschil
lend kan worden bepaald. 

( 4 ) Indien daarvoor bijzondere redenen 
aanwezig zijn, kan de termijn door de instel
ling, bij welke de aangifte moet geschieden, 
al of niet onder daarbij te stellen voorwaar
den, worden verlengd . 

Art. 11. (1) Het is aan ingezetenen 
slechts met ve·rgunning van het Deviezen 
instituut geoorloofd te beschikken over, te 
bezwaren en te vervreemden: 

a. goud, 
b. edele metalen, 
c. buitenlandsche betaalmiddelen, 
d. buitenlandsche geldswaardige papie

ren, 
e. buitenlandsche vorderingen , 
f. andere buitenlandsche onlichamelijke 

zaken, 
g. roerende goederen, buiten het bezette 

Nederlandsche gebied berustende dan wel 
binnen het bezette Nederlandsche gebied be
rustende, doch niet in het vrije verkeer in
gevoerd, 

h . buiten het bezette Nederlandsche ge
bied gelegen onroerende goederen. 

(2) Vergunning is niet vereischt, voor 
zoover waarden, als bedoeld in het eerste lid, 
overeenkomstig artikel g aan de Nederland
sche Bank worden verkocht en overgedra
gen dan wel overeenkomstig artikel 12 aan 
deze instelling of aan een Deviezenbank wor
den vervreemd. 

Art. 12. (1) Het is verboden buiten
landsche betaalmiddelen, buitenlandsche 
geldswaardige papieren en buitenlandsche 
vorderingen tegen betaling in binnenland-
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sche geldsoort van anderen dan de Neder
landsche Bank te verkrijgen en aan anderen 
dan de Nederlandsche Bank te vervreemden. 
Slechts de Nederlandsche Bank kan bij de 
verkrijging of vervreemding dezer waarden 
tusschenkomst verleenen. 

( 2) Het Deviezeninstituut kan van het 
in het yorige lid bepaalde uitzonderingen 
toelaten. 

(3) D e Nederlandsche Bank kan onder 
door haar te stellen voorwaarden aan andere 
banken en bankiers het recht toekennen als 
Deviezenbank buitenlandsche betaalmidde
len, buitenlandsche geldswaardige papieren 
en buitenlandsche vorderingen voor rekening 
der Nederlandsche Bank of voor eigen reke
ning te verkrijgen en te vervreemden. 

Art. 13. Het verkrijgen van buitenland
sche betaalmiddelen, buitenlandsche gelds
waardige papieren en buitenlandsche vorde
ringen tegen betaling in binnenlandsche 
geldsoort is slechts geoorloofd op grond 
van een door het D eviezeninstituut ver
leende vergunning. 

Art. 14. ( 1 ) Het is aan ingezetenen 
slechts met vergunning van het Deviezen
instituut geoorloofd, binnenlandsche en bui
tenlandsche effecten onder bezwarenden ti
tel van een niet-ingezetene te verkrijgen, 
zoomede over buitenlandsche effecten te be
schikken, deze te bezwaren en te vervreem
den, tenzij deze aan de Nederlandsche Bank, 
aan een Deviezenbank of aan een der door 
de Nederlandsche Bank bijzonderlijk daartoe 
aangewezen banken en bankiers worden ver
vreemd of verpand. 

( 2) D e Secretaris- G eneraal van het De
partement van Financiën kan bepalen, dat 
de handel in door hem nader aan te wijzen 
buitenlandsche effecten tusschen ingezetenen 
in regelmatig beursverkeer zonder vergun
ning van het Deviezeninstituut geoorloofd 
zal zijn. 

Art. 15. Het is aan ingezetenen slechts 
m et vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd, 

1. te beschikken over, te bezwaren en te 
vervreemden: 

a. binnenlandsche betaalmiddelen, 
b. binnenlandsche geldswaardige papie-

ren, 
c. binnenlandsche effecten, 
d. binnenlandsche vorderingen, 
e. andere binnenlandsche onlichamelijke 

zaken, 
f . binnen het bezette Nederlandsche ge

bied gelegen onroerende goederen, 
2. crediet te verlee n e n , aval te geven en 

borgtocht of andere zekerheid te stellen, 
alles, voor zoover zulks middellijk of on

middellijk geschiedt ten gunste van een niet
ingezetene. 

Art. 16. Het is aan ingezetenen slechts 
met vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd mede te werken aan het beschik
ken over, het bezwaren en het vervreemden 
door niet-ingezet enen van 

a. goud, 
b. edele metalen, 
c. betaalmiddelen, 
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d. geldswaardige papieren, 
e. effecten, 
f. vorderingen, 
g. andere onlichamelijke zaken, 
alle, voor zoover zij of de documenten, 

waarin zij zijn belichaamd, binnen het be
zette Nederlandsche gebied berusten, 

h. binnen het bezette Nederlandsche ge
bied berustende roerende goederen, 

i. binnen het bezette Nederlandsche ge
bied gelegen onroerende goederen, 

alles, voor zoover zulks middellijk of on
middellijk geschiedt ten gunste van een niet
ingezetene. 

Art. I7, (1) Het is verboden buiten
landsche betaalmiddelen, zoomede in een 
buitenlandsche geldsoort uitl!edrukte gelds
waardige papieren en vorderingen, waarvoor 
de Nederlandsche Bank koersen publiceert, 
te verkrijgen of te vervreemden tegen hoo
gere dan de laatst gepubliceerde koersen. 

( 2) De koersen worden door de Neder
landsche Bank vastgesteld in overeenstem
ming met den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën en worden ge
publiceerd op de beurzen van Koophandel 
te Amsterdam en te Rotterdam. 

(3) Het is verboden buitenlandsche be
taalmiddelen, zoomede in een buitenlandsche 
geldsoort uitgedrukte geldswaardige papie
ren en vorderingen, waarvoor de Nederland
sche Bank geen koersen publiceert, te ver
krijgen of te vervreemden tegen hoogere 
koersen dan die, welke de Nederlandsche 
Bank telkenmale op aanvraag van belang
hebbenden zal hebben bepaald. 

Art. 18. (1) Het is aan ingezetenen 
slechts met vergunning van het Deviezen
instituut geoorloofd goud, edele metalen, 
buitenlandsche betaalmiddelen en buiten
landsche geldswaardige papieren aan inge
zetenen of niet-ingezetenen af te geven. 

( 2) Vergunning is niet vereischt, voor 
zoover waarden, als bedoeld in het eerste lid , 
overeenkomstig artike l q aan de Nederland
sche Bank worden verkocht en overgedragen 
dan wel overeenkomstig artikel 12 aan deze 
instelling of aan een Deviezenbank worden 
vervreemd. 

Art. 19. De uitvoer van: 
a. goud, 
b. edele metalen , 
c. betaalmiddelen , 
d. geldswaardige papieren, 
e. effecten, 
f . in documenten belichaamde vorderin

gen, 
is slechts geoorloofd met vergunning van 

het Deviezeninstituut. 
Art. 20. De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Financiën kan bepalen, dat 
de invoer van nader door hem aan te wijzen 
betaalmiddelen en effecten slechts geoorloofd 
is met vergunning van het Deviezeninstituut. 

Art. 21. Het Deviezeninstituut is bevoegd 
onder door hem te bepalen voorwaarden en 
binnen door hem te stellen grenzen aan in
gezetenen, die uit den aard van het beroep • 
of bedrijf bepaalde handelingen of groepen 
van handelingen, vallend onder de omschrij
ving der artikelen 11, 12, 13, 15, 18 en 19, 
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plegen te verrichten, een algemeene vergun
ning te verleenen tot het verrichten dezer 
handelingen of groepen van handelingen 
onder gelijktijdige ontheffing - voor zoo
veel noodig - van de ingevolge de artikelen 
9 en 10 opgelegde verplichtingen. 

Art. 22. (1) De invoer en de uitvoer 
van roerende goederen is slechts geoorloofd 
onder overlegging van door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën- aangegeven documenten aan de ambte
naren der invoerrechten en accijnzen. 

( 2 ) Deze ambtenaren kunnen den in
voer en den uitvoer beletten van roerende 
goederen, ten aanzien waarvan niet is vol
daan aan bepalingen van deze verordening 
of aan bepalingen, krachtens deze verorde
ning gegeven. 

Art. 23. (1) Het is aan ingezetenen 
slechts met vergunning van het Deviezen
instituut geoorloofd: 

a. roerende goederen middellijk of onmid
dellijk aan niet-ingezetenen te leveren op 
voorwaarden of onder omstandigheden, die 
tot gevolg kunnen hebben, ·dat de volle waar
de dier goederen niet, slechts ten deele of la
ter dan in den betreffenden bedrijfstak ge
bruikelijk is, zal worden voldaan. 

b. middellijk of onmiddellijk voor niet
ingezetenen diensten te verrichten of rech
ten aan hen af te staan op voorwaarden of 
onder omstandigheden, die tot gevolg kun
nen hebben, dat de volle waarde dier dien
sten en rechten niet , slechts ten deele o f later 
dan in den betreffenden bedrijfstak gebrui
kelijk is. zal worden voldaan. 

( 2) Voor zoover door het Deviezeninsti
tuut de geldsoort of geldsoorten worden aan
gewezen, waarin betaling wegens in het vo
rige lid bedoelde handelingen moet worden 
overeengekomen, is aan ingezetenen het 
overeenkomen van betaling · in een andere 
geldsoort slechts met vergunning van het De
viezeninsti tuut geoorloofd. 

Art. 24. Het is aan ingezetenen slechts 
met vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd van niet-ingezetenen roerende 
goederen te verkrijgen, diensten te aanvaar
den of rechten te verkrijgen op voorwaarden 
of onder omstandigheden, die tot gevolg kun
nen hebben, dat meer dan de gangbare waar
de moet worden voldaan. 

HOOFDSTUK III. 

Deviezeninstituut. 

Art. 2 5. ( 1 ) Er wordt ingesteld een De
viezeninstituut. 

(2) H et Deviezeninstituut is een stich
ting, in het leven geroepen door de Secreta
rissen - G eneraal van de D epartementen van 
Financiën, v an Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij en 
van Koloniën. 

(3)Het Deviezeninstituut kan voor zijn 
bemoeiingen kosten in rekening brengen. D e 
tarieven van deze kosten behoeven de goed
keuring van de Secretarissen-Generaal der 
in het tweede lid genoemde Departementen. 

Art. 26. (1) E en ieder is verplicht aan 
he t Deviezeninstituut rle inlichtingen te ver-
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strekken en de bescheiden over te leggen, 
waarvan de verstrekking of overlegging door 
het Deviezeninstituut voor de uitvoering van 
de hem opgedragen taak noodzakelijk wordt 
geacht. 

( 2) De houder van een vergunning, ver
leend op grond van deze verordening of van 
krachtens deze verordening gegeven bepalin
gen, is verplicht het Deviezeninstituut op 
zijn verzoek binnen acht dagen te zijnen ge
noegen aan te toonen, dat van de vergunning 
gebruik is gemaakt overeenkomstig het in de 
vergunning en de daaraan verbonden voor
waarden gestelde. 

(3) Het Deviezeninstituut is bevoegd bij 
toepassing van het bepaalde in het eerste en 
tweede lid door een of meer van zijnentwege 
aangewezen deskundigen een onderzoek te 
doen instellen. 

(4) Ieder, van wien voor een zoodanig 
onderzoek medewerking wordt verlangd, is 
verplicht deze te verleenen. 

HOOFDSTUK IV. 
Strafbepalingen. 

Art. 27. ( 1 ) Hij, die opzettelijk: 
1. niet of niet ten volle voldoet aan een 

verplichting, als bedoeld in de artikelen 9 
en 10, 

2. handelt in strijd met het bepaalde bij 
de artikelen II, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
23 en 24, 

3 . niet of niet ten volle voldoet aan voor
schriften, als bedoeld in de artikelen 20 en 
35, of handelt in strijd met deze voorschrif-
ten, 

4. een onjuiste opgave doet of een ter
zake dienend feit verzwijgt ter verkrijging 
van eenige vergunning op grond van deze 
verordening of van krachtens deze verorde
ning gegeven bepalingen, 

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete van ten hoog
ste het tweevoud van de waarde der lichame
lijke en onlichamelijke zaken, welke door 
middel van het strafbaar feit verkregen zijn 
of waarmede het feit is gepleegd of welke 
het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt. 

(2) In geval van veroordeeling tot ge
vangenisstraf kan de rechter tevens geld
boete opleggen. 

(3) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden beschouwd als misdrijven. 

Art. 28. (1) Hij, die: 
r. niet of niet ten volle voldoet aan een 

verplichting, als bedoeld in de artikelen 9 
en YO, 

2. handelt in strijd met het bepaalde bij 
de artikelen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
23, 24 en 26, 

3. niet of niet ten volle voldoet aan voor
schriften, als bedoeld in de artikelen 20 en 
35 , of handelt in strijd met deze voorschrif
ten, 

4. een onjuiste opgave doet of een ter 
zake dienend feit verzwijgt ter verkrijging 
van eenige vergunning op grond van deze 
verordening of van krachtens deze verorde
ning gegeven bepalingen, 

wordt, voor zoover het feit niet valt onder 
het vorige artikel , gestraft met hechtenis van 
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ten hoogste één jaar of geldboete van ten 
hoogste vijf duizend gulden. 

( 2) In geval van veroordeeling tot hech
tenis kan de rechter tevens geldboete opleg
gen. 

( 3) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden beschouwd als overtredin
gen. 

Art. 29. ( 1) Indien het vermoeden be
staat, dat een bepaald persoon het voor
nemen heeft te handelen in strijd met deze 
verordening of met krachtens deze verorde
ning gegeven bepalingen, kunnen het De
viezeninstituut en zij, die door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën of door het Deviezeninstituut daar
toe worden aangewezen, de noodige maat
regelen nemen om de beoogde overtreding te 
beletten. 

( 2) Hij, die niet of niet ten volle voldoet 
aan of handelt in strijd met maatregelen, ge
nomen krachtens het vorige lid, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
vier jaren of geldboete van ten hoogst.e tien
duizend gulden. 

(3) In geval van veroordeeling tot ge
vangenisstraf kan de rechter tevens geld
boete opleggen. 

(4) Het feit, strafbaar gesteld in het 
tweede lid, wordt beschouwd als een mis
drijf. 

Art. 30. Lichamelijke of onlichamelijke 
zaken door middel van een feit, strafbaar 
gesteld in artikel 27, 28 en 29, verkregen of 
waarmede zoodanig feit is gepleegd of welke 
het voorwerp daarvan hebben uitgemaakt, 
kunnen worden verbeurd verklaard, onge
acht of zij den veroordeelde toebehooren. 

Art. 31. Indien een feit, strafbaar gesteld 
in artikel 2 7, 28 en 29, wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of 
die de feitelijke leiding had bij het verboden 
handelen of het nalaten. 

Art. 32. ( 1) De leden van het bestuur 
van een rechtspersoon zijn verplicht het toe
zicht te houden, de bevelen te geven, de 
maatregelen te nemen en de middelen te 
verschaffen, welke redelijkerwijs van hen 
kunnen worden geëischt ter voorkoming van 
feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 27, 
28 en 29. 

( 2) Niet-nakoming van deze verplich
ting wordt beschouwd als een misdrijf of een 
overtreding naar gelang de feiten, waarop de 
nalatigheid betrekking heeft, vallen onder 
artikel 27 en 2g dan wel onder artikel 28; zij 
wordt gestraft met ten hoogste twee derde 
van de maximumstraffen, op deze feiten ge
steld. 

Art. 33. ( 1 ) Ter zake van de feiten, 
strafbaar gesteld in deze verordening, wordt 
geen gerechtelijk vooronderzoek ingesteld en 
vindt geen behandeling ter terechtzitting 
plaats dan op verzoek van het Deviezeninsti
tuut. 

( 2 ) Zoodanig verzoek kan te allen tijde 
worden gedaan. In de gevallen, waarin het 
Deviezeninstituut bereid is onder door hem 
te stellen voorwaarden van het recht tot het 
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doen van zoodanig verzoek afstand te doen, 
vervalt dit recht door vrijwillige voldoening 
door den betrokkene aan de gestelde voor
waarden. 

( 3) De voorwaarde n mogen slechts in
houden: 

r. betaling van een bepaalde geldsom; 
2. uitlevering van de lichamelijke of on

lichamelijke zaken, bedoeld in artikel 30, dan 
wel voldoening van de geschatte waarde van 
deze zaken of afstand van reeds in beslag 
genomen zaken. 

. (4) In geval van voortzetten van de ver
volging wordt het Deviezeninstituut in de 
gelegenheid gesteld voor het uitbrengen der 
dagvaarding van de telastlegging kennis te 
nemen en zoowel in eersten aanleg als in 
hooger beroep de zaak ter terechtzitting toe 
te lichte n. 

Art. 34. ( 1) Met het opsporen van de 
feiten, strafbaar gesteld in deze verordening, 
zijn, behalve de bij of krachtens artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen, belast : 

a. de ambtenaren van den douane
recherchedienst , zoomede zij, die daartoe 
door den Secretaris- Generaal van het Depar
tement van Financiën worden aangewezen; 

b. de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen; 

c. de ambtenaren van Rijks- e n Gemeen
tepolitie. 

( 2) De opsporingsambtenaren kunnen te 
allen tijde inzage vorderen van alle boeken 
en bescheiden, waarvan zij voor de goede 
vervulling van hun taak inzage noodig oor
deelen. 

( 3) Zij zijn te allen tijde bevoegd om in 
beslag te nemen zoomede ter inbeslagneming 
de uitlevering te vorderen van alle voorwer
pen, welke tot ontdekking der waarheid kun
nen dienen of welker verbeurdverklaring, 
vernietiging of onbruikbaarmaking kan wor
den bevolen. 

(4) Zij hebben te allen tijde toegang tot 
alle plaatsen, daaronder begrepen lokalen, 
erven en woningen, waar zich naar redelijk 
vermoeden voorwerpen kunnen bevinden, 
leidende tot opsporing van de in het eerste 
lid bedoelde feiten. Wordt hun de toegang 
geweigerd, dan verschaffen zij zich dien des
noods met inroeping van den sterken arm. 

(5) In woningen treden zij tegen d e n wil 
van den bewoner slechts binnen, vergezeld 
van een commissaris van politie of de n bur
gemeester van de gemeente of voorzien van 
een bijzonderen schriftelijken last, in d en zin 
van artikel 121 van het Wetboek van Straf
vordering, van een commissaris van politie 
en in gemeenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester. 

(6) Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vierentwintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. DaMin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doel m elding gemaakt. De op
sporingsambtenaren zij n bevoegd zich van 
bepaalde door hen aangewezen personen te 
doen vergezellen. In dat geval wordt hier
van in het proces-verbaal melding gemaakt. 

(7) Personen, die uit hoofde van hun 
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stand, hun beroep o f hun ambt tot geheim
houding verplicht zijn, kunnen de inzage van 
bescheiden en de uitlevering van voorwerpen 
weigeren, tot welke hun plicht tot geheim
houding zich uitstrekt. Deze bescheiden en 
voorwerpe n kunnen slechts met hun toe
stemming worden in beslag genomen. Ge
schiedt bij zoodanige personen huiszoeking, 
dan vindt zij, t e nzij met hun toestemming, 
alleen plaats voor zoover zij zonder schen
ding van het stands-, beroeps- of ambtsge
heim kan geschieden . 

HOOFDSTUK V. 
Slotbepalingen. 

Art. 35. ( 1 ) De Secretaris-Generaal van 
de Departementen van Financiën, van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij geven de noodige aan
vullende voorschriften en uitvoeringsvoor
schriften. 

( 2) Voor zoover zulks voor het bereiken 
van het doel dezer verordening noodig is, 
kunnen zij verdere beperkende bepalingen en 
verbodsbepalingen geven zoomede uitzonde
ringen op de in deze verordening gestelde 
beperkende bepalingen en verbodsbepalin
gen vaststellen. 

( 3) Zij kunnen het D eviezeninstituut 
machtigen in door he n te omschrijven geval
len of groepen van gevallen nadere voor
schriften te geven, als bedoeld in het eerste 
en tweede lid. 

Art. 36. (1 ) Voorschriften van de Se
cretarissen- Generaal. als bedoeld in artikel 
35, worden in het Verordeningenblad voor 
het bezette Nederlandsche gebied en in het 
Staatsblad geplaatst. . 

( 2) Voorschriften van het D eviezeninsti 
tuut, als bedoeld in artikel 35, derde lid. 
worde n in de Nederlandsche Staatscourant 
geplaatst. 

Art. 37. Het Koninklijk besluit van rn 
Mei 1940, Staatsblad No. 484, zoomede het 
besluit van den Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht van 24 Mei 1940 tot aanvulling 
van dit Koninklijk besluit treden buiten wer
king. 

Art. 38. Deze verordening treedt in wer
king op den dag harer afkondiging. 

Art. 39. Deze verordening kan worden 
aangehaald als "Deviezenverordening 1940". 

's-Gravenhage, 24 Juni 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
TRIP 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, 

J. C . TENKINK. 
De Secre taris-Generaal 

van het Departement van Handel 
Nijverheid en Sch,eepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
De Secretaris-Generaal 

van het De partem ent van Koloniën, 
0 . E . W. Srx. 
(Uitgeg. 27 Juni 1940.) 
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EERSTE UITVOERINGSBESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat ingevolge de 
Verordening nr. 15/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, betreffende het vervoer 
van personen en goederen. 

Op grond van § 1 van de verordening nr. 
15/1940 en overeenkomstig §§ 2 en 3 van de 
Verordening nr. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied bepaal ik: 

§ I. 

Het gebruik van een motorrijwiel of een 
motorrijtuig, ingericht voor het vervoer van 
personen anders dan met autobussen in den 
zin van de Wet Autovervoer Personen, is, 
ter bevordering van een zoo beperkt moge
lijk verbruik van benzine, slechts veroor
loofd, indien aan den houder voor het be
trokken voertuig een daartoe strekkende ver
gunning is verleend vanwege den Inspecteur
Generaal van het Verkeer. 

§ 2. 

Aanvragen om een vergunning als bedoeld 
in artikel 1 moeten worden gericht tot den 
Rijksinspecteur van het Verkeer in het dis
trict, waar de houder volgens onderstaande 
opsomming gevestigd is: 

Zetel van den Rijksinspec.teur. 

Ir. H. H. de Iongh, Groningen, Mr. W .. de 
Sitterstraat 24. District Groningen en Dren
the. 

A. Meijer, Leeuwarden, Wijbrand deGeest
straat 40. District Friesland. 

Mr. J. A. M . van Oirschot, Zwolle, Wil
helminastraat 6a . District Overijssel. 

Mr. G. M . J. Henket, Arnhem, Willems
plein 12. District Gelderland. 

Ir. H . P . R. Rook, Utrecht, \,Ved 4. District 
Utrecht. 

Ir. J . Rodenburg, Haarlem, Paviljoenslaan 
11. District Noordholland. 

Ir. L. J . Noomen, 's-Gravenhage, Laan 
Copes van Cattenburch 7. District Zuidhol
land. 

Ir. J . A. Ch. Oudemans, Middelburg, Bel
linkstraat 32. District Zeeland. 

Ir. P. A. C . du Pui, 's-Hertogenbosch, Ko
ningsweg 101. District Noordbrabant. 

Ir. J. M . Meijer, Maastricht, P.T.T. -ge
bouw, zijde Julianaplein. District Limburg. 

§ 3· 
Bij het verleenen van vergunning gedra

gen de Rijksinspecteurs zich naar, hun door 
tusschenkomst van den Inspecteur-Generaal 
van het Verkeer door he t Hoofd van het De
partement van Waterstaat aangegeven, 
richtlijnen. 

§ 4. 
De Rijksinspecteur van het Verkeer kan 

zich bij het nemen van een beslissing om
trent het al dan niet verleenen van een ver
gunning laten voorlichten door vanwege den 
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Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat voor zijn district aan te wij
zen deskundigen op het gebied van het per
sonenvervoer. 

§ 5. 
Aan de vergunning kunnen voorwaarden 

worden verbonden. 
§ 6. 

Ten bewijze, dat aan den houder van een 
motorrijtuig een vergunning, als bedoeld in 
artikel 1, is verleend, dient op de voorruit 
of, zoo deze niet aanwezig is, op een andere 
duidelijk zichtbare plaats een herkennings
teeken te worden gevoerd, waarvan het mo
del wordt vastgesteld door den Inspecteur
Generaal van het Verkeer. 

§ 7. 
Indien op een aanvrage om een vergun

ning door den Rijksverkeersinspecteur afwij
zend is beschikt, kan binnen 14 dagen na 
dagteekening van de beschikking schriftelijk 
beroep worden ingesteld bij den Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat. 

Behandeling van het beroep vindt plaats, 
nadat bij genoemd Departement berich~ is 
binnengekomen, dat een bedrag van twee 
gulden vijftig cents (f 2.50) is bijgeschreven 
op postrekening no. T66620 ten name van de 
Afdeeling Kabinet en Secretarie van het De
partement van Waterstaat, onder vermel
ding: beroep inzake vergunning personenver-
voer. 

§ 8. 
Indien het militair gezag zulks noodig oor

deelt uit een oogpunt van militair belang of 
van luchtbescherming, geschiedt, in afwij
king met het voorgaande, het vervoer met 
inachtneming van door dat gezag gestelde 
regelen. 

§ 9. 
Met betrekking tot overtreding van de 

voorschriften van dit besluit is van toepas
sing het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5 en 6 
van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. 

§ IO. 

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking 
met ingang van 1 Juli 1940. 

's-Gravenhage, 18 Juni 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 20 juni I940.) 

S. S.551 

TWEEDE UITVOERINGSBESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaat ingevolge de 
Verordening Nr. 15/1940 van den Rijks 
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied, betreffende het vervoer van 
personen en goederen . 

Op grond van § 1 van de verordening nr. 
15/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening nr. 3/1940 van den 
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Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik: 

§ I. 

( 1 ) Het vervoer van goederen langs den 
weg in eigen vervoer is slechts veroorloofd, 
indien aan den vervoerder voor het betrok
ken voertuig een daartoe strekkende vergun
ning is verleend vanwege den Inspecteur
Generaal van het Verkeer. 

( 2) Onder eigen vervoer wordt te dezen 
verstaan het vervoeren van eigen goederen 
in eigen voertuigen en, indien met behulp 
van personeel, met eigen personeel. 

(3) In gevallen, welke niet zijn begrepen 
onder het in het vorig lid gestelde, kan de 
Inspecteur-Generaal van het Verkeer niette
min een vergunning doen uitreiken, indien 
naar diens oordeel het vervoer in economi
schen zin is gelijk te stellen met eigen ver
voer. 

§ 2. 

Een vergunning is niet vereischt voor het 
vervoer van goederen anders dan met motor
rijtuigen, behoudens met die voertuigen, 
waaromtrent de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat met betrekking 
tot een district als bedoeld in § 3 of een ge
deelte daarvan in afwijkenden zin heeft be
paald. 

§J. 
(1) Een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in § 1 moet worden gericht tot den 
Rijksinspecteur van het Verkeer in het dis
trict, waar de vervoerder volgens nevenstaan
de opsomming gevestigd is: 

Zie bladzijde I25. 

( 2) D e Rijksinspecteur van het Verkeer 
kan den aanvrager voor het geheel of ge
deelte van zijn aanvrage verwijzen naar een 
Rijksinspecteur van het Verkeer, binnen 
wiens district het bedrijf van den aanvrager 
wordt uitgeoefend. 

§ 4. 

Bij het verleenen van vergunningen ge
dragen de Rijksinspecteurs zich naar hun 
door tusschenkomst van den Inspecteur
G eneraal van het Verkeer door den S ecre ta
ris-Generaal van het Departement van Wa
terstaat aangegeven richtlijnen, welke de 
strekking hebben, te geraken tot een zooveel 
mogelijk doelmatigen opbouw van het goe
derenvervoer langs den weg. 

§ 5. 
( 1) D e Rijksinspecteur van het Verkeer 

beslist over het al dan niet verleenen van een 
vergunning als bedoeld in § 1, gehoord een 
commissie, welke voor zijn district onder 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Wate rstaat is aan
gewezen door een of m eer organisaties, welke 
door genoemden S ecretaris -Generaal voor 
de toepassing van deze regeling worden e r
kend, aangevuld met een door hem aan te 
wijzen deskundige op het gebied van het be
roepsgoederenvervoer langs den weg. 
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(2) In spoedgevallen kan door de n Rijks
inspecteur van het Verkeer een beslissing 
worden genomen, zonder dat vorenbedoeld 
advies is ingewonnen. 

(3) Aan de vergunning kunnen voor
waarden worden verbonden. 

§ 6. 

Ten bewijze, dat aan den houder van een 
voertuig een vergunning als bedoeld in § 1 

is verleend, dient op de voorruit van het 
voertuig, of zoo deze niet aanwezig is, op 
een andere duidelijk zichtbare plaats, een 
door of vanwege den Rijksinspecteur van 
het Verkeer gewaarmerkt herkenningsteeken 
te worden gevoerd, waarvan he t model wordt 
vastgesteld door den Inspecteur-Generaal 
van het Verkeer. 

§7. 
(1) Indien op een aanvraag om een ver

gunning door den Rijksinspecteur van het 
Verkeer afwijzend is beschikt , kan binnen 
veertien dagen na dagteekening van de be
schikking schriftelijk beroep worden inge
steld bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat. 

(2) Behandeling van het beroep vindt 
slechts plaats, nadat een bedrag van twee 
gulden en vijftig cents (f 2.50) is bijgeschre
ven op postrekening no. 166620 ten name van 
de Afdeeling Kabinet en Secretarie van het 
Departement van Waterstaat, onder vermel
ding: beroep inzake vergunning eigen ver
voer. 

§ 8. 

Indien het militair gezag zulks noodig oor
deelt uit een oogpunt van militair belang of 
van luchtbescherming, geschiedt, in afwij
king met het voorgaande, het vervoer met in
achtneming van door dat gezag gestelde re
gelen. 

§ 9. 
Met betrekking tot overtreding van de 

voorschriften van dit besluit is van toepas
sing het bepaalde in de artikelen 3, 4, s en 6 
van de W et Gebruik Vervoermiddelen 1939. 

§ 10. 

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking 
met ingang van 1 Juli 1940. 

's-Gravenhage, ,8 Juni ,940. 
D e Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 

S. S.552 

D . G. W . SPITZEN. 
(Uitgeg . 20 Juni 1940.) 

DERDE UITVOERINGSBESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Waterstaa t ingevolge de 
Verordening nr. ,5 11940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, betreffende het vervoer 
van personen en goederen. 

Op grond van § 1 van de verordening nr. 
15/1940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
van de Verordening nr. 3/1940 van de-n 



Rijksverkeersinspecteurs en hun bureaux. 

District voor het goederenvervoer, om
vattende de gebieden van de 

Kamers van Koophandel. 

Groningen, Veenkoloniën en Drenthe (ge-
deeltelijk) . 

Drenthe. 

Friesland. 

Noordelijk Overijssel, Salland, Twente. 

Arnhem en Omstreken, Land van Maas en 
Waal, Nederbetuwe (gedeeltelijk). 

Utrecht, Gooiland (gedeeltelijk), Gelder
sche Vallei. 

Haarlem en Omstreken, Amsterdam, Gooi
land (gedeeltelijk), Zaandam, Hollands 
Noorderkwartier, West-Friesland. 

's- Gravenhage, Delft en Omstreken, Rotter
dam, Gouda en Omstreken, Beneden 
Maas, Dordrecht en Omstreken, Nederbe
tuwe (gedeeltelijk), Rijnland. 

Zeeuwsch-Vlaanderen; de Zeeuwsche eilan
den. 

's-Hertogenbosch en Omstreken, Oostelijk 
Noordbrabant, Tilburg en Omstreken, 
Langstraat, Westelijk N oordbrabant. 

Noordelijk Limburg, Midden-Limburg, Zuid
Limburgsche Mijnstreek, Maastricht en 
Omstreken. 

Bevrachtings
commissies. 

Groningen, 
dam 

Meppel 

Leeuwarden 

Zwolle 

Nijmegen 

Utrecht en 
foert 

Haarlem, 
dam en 

Veen-

Amers

Amster
Alkmaar 

Rotterdam, Dor-
drecht, Leiden 

Terneuzen 

's-Hertogenbosch, 
Breda 

Venlo, Maastricht 

Standplaats van den 
Rijks(hoofd)inspecteur 

en kantooradres. 

Groningen,' Mr. W. de Sitterstraat 
24-

Meppel, Wheemgebouw, Groote 
Markt 1. 

Leeuwarden, Wijbrand de Geest-
straat 40. 

Zwolle, Wilhelminastraat 6a. 

Arnhem, Willemsplein 12. 

Utrecht, Wed 4. 

Haarlem, Paviljoenslaan 1 x. 

Rotterdam, Koopmansbeurs, Cool
singel. 

Middelbi{rg, Bellinkstraat 32 . 

's-Hertogenbosch, Koningsweg 101. 

Maastricht, Gr. van Waldeckstraat 
24. 

Rijks(hoofd) 
inspecteur. 

Ir. H. H. de Iongh. 

Mr. H . K. de Lange. 

A. Meijer. 

Mr. J. A. M . van 
Oirschot. 

Mr. G . M. J. Hen
ket . 

Ir. H. P . R. Rook. 

Ir . .T. Rodenburg. 

P . J. F. Biesta Jr. 

Ir. J. A. Ch. Oude
mans. 

Ir. P. A. C . du Pui 

Ir. J. M. Meijer. 
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Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik: 

§ I. 

(1) Het vervoeren van goederen t en be
hoeve van derden langs den weg is slechts ge
oorloofd, indien aan den vervoerder voor het 
betrokken voertuig een daartoe strekkende 
vergunning is verleend vanwege den Inspec
teur-Generaal 'Van het Verkeer. 

( 2) E en vergunning is niet vereischt voor 
het vervoer van goederen langs den weg 
anders dan met motorrijtuigen, behoudens 
met die voertuigen, waaromtrent de Secre
taris -Generaal van het Departement van 
Waterstaat met betrekking tot een district, 
als bedoeld in § 3, of een gedeelte -daarvan 
in afwijkenden zin heeft bepaald. 

§ 2. 

(1) Een aanvraag van een vergunning, 
als bedoeld in § 1, kan slechts worden inge
diend, indien de vervoerder lid is van of door 
middel van het lidmaatschap van een ver
eeniging, die aangesloten is bij een door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat voor de toepassing van deze 
regeling erkende organisatie. 

( 2) Uit de organisatie's, welke in den zin 
van het eerste lid van deze paragraaf zijn 
erkend, wordt gevormd een Centrale Com
missie voor het Beroepsgoederenvervoer, 
waarvan de samenstelling onderworpen is 
aan de goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het Departement van Water
staat, en dat tot taak heeft , in overleg met 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat de werkzaamheden te 
regelen van de adviseerende districtscom
missies, bedoeld in § 5. 

§ 3. 
(1) Een aanvraag om een vergunning als 

bedoeld in § 1, moet worden gericht tot den 
Rijksinspecteur van het Verkeer in het dis
trict, waar de vervoerder volgens vorenstaan-
de opsomming gevestigd is: 

Zie bladzijde 125. 

( 2 ) De Rijksinspecteur van het Verkeer 
kan den aanvrager voor het geheel of een 
gedeelte zijner aanvrage verwijzen naar een 
Rijksinspecteur van het Verkeer, binnen 
wiens district het bedrijf van den aanvrager 
mede wordt uitgeoefend. 

§ 4. 
Bij het verleenen van vergunningen gedra

gen de Rijksinspecteurs van het Verkeer zich 
naar, hun door tusschenkomst van den In
specteur-Generaal van het Verkeer door het 
Hoofd van het Departement van Waterstaat 
aangegeven richtlijnen, welke de strekking 
hebben, te geraken tot een zooveel mogelijk 
doelmatigen opbouw van het goederenver
voer langs den weg. 

§ 5. 
(1) D e Rijksinspecteur van het Verkeer 

beslist over het al dan niet verleenen van een 
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vergunning, gehoord een commissie, welke 
voor zijn district onder goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat is aangewezen door de orga
nisaties, voor de toepassing van deze regeling 
erkend door genoemden Secretaris-Generaal, 
aangevuld met een lid, aangewezen door de 
in het district gevestigde Kamers van Koop
handel en Fabrieken. 

( 2) In spoedgevallen kan door den Rijks
inspecteur van het Verkeer een beslissing 
worden genomen zonder dat vorenbedoeld 
advies is ingewonnen. 

( 3) Aa n de vergunning kunnen voorwaar
den worden verbonden. 

§ 6. 
T en bewijze, dat aan den houder van een 

voertuig een vergunning als bedoeld in § 1 

is verleend, dient op de voorruit van het 
voertuig, of zoo deze niet aanwezig is, op een 
andere duidelijk zichtbare plaats een door of 
vanwege den Rijksinspecteur van het Ver
keer gewaarmerkt herkenningsteeken te wor
den gevoerd, waarvan het model wordt vast
gesteld door den Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer. 

§7. 
(1) Indien op een aanvraag om een ver

gunning door den Rijksinspecteur van het 
Verkeer afwijzend is beschikt, kan binnen 
veertien dagen na dagteekening van de be
schikking schriftelijk beroep worden inge
steld bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat . .. 

( 2) Behandeling van het beroep vindt 
slechts plaats, nadat een bedrag van twee 
gulden en vijftig cent (f 2.50) is bijgeschre-

. ven op postrekening N ° . 166620 ten name 
van de Afdeeling Kabinet en Secretarie van 
het D epartement van Waterstaat, onder ver
melding: beroep inzake vergunning goede
renvervoer. 

§ 8. 

( 1 ) H et vervoer door middel van mo
torrijtuigen zal geschieden op beurtvaart
adres, zooals dit is vastgesteld door de met 
het Nederlandsch Binnenvaartbureau samen
werkende organisaties. Voor vervoer anders 
dan m et motorrijtuigen is het beurtvaart
adres slechts vereischt in de gevallen, door 
den S ecretaris-Generaal van het D eparte
ment van Waterstaat bepaald. 

( 2) Voorzooveel hieruit baten voort
vloeien voor het Nederlandsch Binnenvaart
bureau, zullen deze baten naar billijkheid 
worden verdeeld tusschen bedoeld bureau, 
de in het tweede lid van § 2 bedoelde "Cen
trale Commissie voor het Beroepsgoeder<'!n 
vervoer" en de daaronder behoorende dis 
trictscommissies , genoemd in § 5. 

(3) De voor de toepassing van het vorige 
lid vast te stellen quotaverdeeling geschiedt 
onder toezicht van den Accountantsdienst 
van het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, welke dienst er tevens op 
toeziet, dat evenwicht blijft bestaan tusschen 
de baten en de kosten, voor de in het kader 
daarvan erkende organisaties, voortvloeien -
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de uit deze regeling en uit de binnenbeurt
vaartregeling. 

§ 9. 

(1) Er zal franco worden vervoerd, tenzij 
de omstandigheden zulks niet toelaten. In 
het laatste geval kan gevorderd worden, dat 
de vracht wordt betaald alvorens de zending 
wordt afgeleverd. 

( 2 ) Algemeen bindende regelen omtrent 
zoogenaamde bijkomende kosten kunnen 
worden voorgeschreven door, respectievelijk 
behoeven d e goedkeuring, van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Wa
terstaat. 

§ IO. 

Indien het militair gezag zulks noodig oor
deelt uit een oogpunt van militair belang of 
van luchtbescherming, geschiedt in afwijking 
met het voorgaande, het vervoer met inacht
neming van door dat gezag gestelde regelen. 

§ l I. 

Met betrekking tot overtreding van de 
voorschriften van dit besluit is van toepas
sing het bepaalde in de artikelen 3, 4, s en 6 
van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. 

§ 12 . 

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking 
met ingang van 1 Juli 1940. 

's-Gravenhage, 18 Juni 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Vtaterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg . 20 Juni I940.) 

S. S.553 . 

BESLUIT van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat be
treffende de organisatorische samenvat
ting der sleepvaart. 

Op grond van Artikel 2 lid 2 van de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939 (Staatsblad 
N °. 528) en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 van de Verordening N °. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsch gebied bepaal ik: 

Art. 1. Het ter beschikking stellen van 
een in Nederland thuisbehoorend binnen
schip ten behoeve van het verrichten van 
sleepdiensten binnen de grenzen van Neder
land is slechts geoorloofd aan hen, die lid zijn 
van een vereeniging, aangesloten bij: 

hetzij d e Stichting Sleepvaart-Centrale, 
hetzij de Vereeniging C entraal Bureau 

voor de Rijn- en Binnenvaart, 
hetzij een andere, door het Departement 

van Waterstaat voor de toepassing van deze 
regeling erkende organisatie. 

2 . Onder binnenschepen, die in Neder
land thuisbehooren, worden verstaan die, 
welke voor meer dan de helft toebehooren 
aan Nederlanders of N ederlandsche rechts
personen. 

3 . Van het onder artikel 1 bepaalde zijn 
uitgesloten motorbooten, andere dan sleep
booten, waarmede niet als beroep ten be-
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hoeve van derden sleepdiensten worden ver
richt. 

4 . Ingesteld wordt een commissie, be
staande uit een vertegenwoordiger van elk 
der hierboven genoemde organisaties, onder 
voorzitterschap van een door het Departe
ment van Waterstaat aan te wijzen deskun
dige, welke commissie tot taak heeft het be
vorderen van een juiste behandeling van 
N ederlandsche sleepvaartaangelegenheden. 

5. Beslissingen van deze commissie, voor 
zoover zij financieele gevolgen hebben voor 
de aangeslotenen, behoeven de goedkeuring 
van of vanwege den Regeeringscommissaris 
voor den Wederopbouw. 

6 . D eze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 22 Juni 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
SPITZEN 

(Uitgeg. 28 Juni I940.) 

S. S.700 

EERSTE UITVOERINGSBESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij, ge
let op de Landbouw-Crisiswet r93.3 
(Staatsblad N ° . 261). 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N °. 261) en in 
overeenstemming met §§ 2 en 3 van de Ver
ordening N ° . 3/I940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
bepaal ik: 

§ I. 
Dit besluit verstaat onder: 
1. ,,Secretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij ; 

2. ,,specerijen" : witte en zwarte peper, 
nootmuscaat, foelie , kaneel, kruidnagel, pi
ment, laurierbladeren, gemberwortel en car
damom, zoowel in bewerkten als in onbe
werkten toestand. 

§ 2 . 

1. Het voorhanden of in voorraad hebben 
van specerijen is verboden. 

2. Het in het vorige lid gestelde verbod 
geldt niet: 

a. voor zoover betreft voorraden, aange
houden door particulieren voor huishoude
lijk gebruik; 

b. t e n aanzien van detaillisten ; 
c. indien van de voorhanden of in voor

raad zijnde hoeveelheden specerijen op de 
door of vanwege den Secretaris-Generaal te 
bepalen wijze en tijdstippen opgave is ver
strekt en voorraadstaten zijn bijgehouden. 

§ 3· 
r. Het verhandelen, doen verhandelen, 

afleveren, doen afleveren van specerijen is 
verboden. 

2. Het in het eerste lid van deze para
graaf gestelde verbod geldt niet, indien en 
voor zoover: 



1940 

a. het verhandelen, doen verhandelen, 
afleveren, doen afleveren geschiedt niet -
respectievelijk aan - consumenten; 

b. ontheffing hiervan is verleend door of 
vanwege • den Secretaris-Generaal en indien 
de voorwaarden, zoo noodig door of vanwege 
den Secretaris-Generaal aan deze ontheffing 
te verbinden, zijn nagekomen. 

§ 4· 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

van afkondiging en eindigt met ingang van 
I Januari I94I. Het kan worden aangehaald 
als Crisis-Specerijenbesluit I940. 

's-Gravenhage, den 17den Juni I940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 20 Juni 1940.) 

S. S.70 1 

TWEEDE UITVOERINGSBESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij, ge
let op de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Staatsblad Nr. 26r). 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet I933 (Staatsblad Nr. 261) en in 
overeenstemming met §~ 2 en 3 van de Ver
ordening Nr. 3/i940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
bepaal ik : 

§ I. 

Dit besluit verstaat onder : 
1. ,,Secretaris-Generaal" : den Secretaris

Generaal · van het Departement van Land
bouw en Visscherij ; 

2. .,z1Jidvruchten": 
a. geïmporteerd gedroogd fruit ; 
b. geïmporteerde vruchtenpulp met inbe

grip van vruchtenmoes e. d. ; 
c. geïmporteerde gekonfijte vruchten ; 
d. geïmporteerde walnoten, hazelnoten, 

pecannoten, cashewnoten of pitten, parano
ten, gepeld of ongepeld; 

e. krenten, rozijnen, abrikozepitten , 
amandelen,gepeld of ongepeld, bewerkt of on
bewerkt, geraspte of gemalen cocosnoot, ge
konfijte gember. 

§ 2. 

1. Het voorhanden of in voorraad hebben 
van zuidvruchten is verboden. 

2. Het in het vorige lid gestelde verbod 
geldt niet: 

a. voor zoover betreft voorraden, aange
houden door particulieren voor huishoudelijk 
gebruik; 

b. ten aanzien van detaillisten; 
c. indien van de voorhanden of in voor

raad zijnde hoeveelheden zuidvruchten op 
de door of vanwege den Secretaris-Generaal 
te bepalen wijze en tijdstippen opgave is ver
stre'\ct en voorraadstaten zijn bijgehouden. 

§ 3. 
1. Het verhandelen. doen verhandelen, 
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afleveren, doen afleveren van zuidvruchten 
is verboden. 

2. Het in het eerste lid van deze para
graaf gestelde verbod geldt niet, indien en 
voor zoover: 

a. het verhandelen, doen verhandelen, af
_leveren, doen afleveren, geschiedt met -
respectievelijk aan - consumenten; 

b. _ontheffing hiervan is verleend door of 
vanwege den Secretaris-Generaal en indien 
de voorwaarden, zoo noodig door of vanwege 
den Secretaris- Generaal aan deze ontheffing 
te verbinden, zijn nagekomen. 

§ 4. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag na dien zijner afkondiging in het 
Verordeningenblad voor het bezette Neder
landsche gebied en eindigt met ingang van 
1 Januari 1941. Het kan worden aangehaald 
als Crisis-Zuidvruchtenbesluit 1940. 

's-Gravenhage, den 17den Juni 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 20 Juni 1940.) 

S. S.800 

EERSTE UITVOERINGSBESLUIT van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Sociale Zaken ingevolge de 
Verordening Nr. 8/r940 van den Rijks
commissaris betreffende het beperken 
van werk van 11 Juni 1940. 

Op grond van§ 1 van de Verorden ing Nr. 
8/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
het beperken van werk en in overeenstem
ming met§§ 2 en 3 van de Verordening Nr. 
3/r940 van den Rijkscommissaris betreffende 
de uitoefening der regeeringsbevoegdheden 
in Nederland bepaal ik als volgt: 

§ I. 

H et is den leiders van ondernemingen of 
hun plaatsvervangers verboden: 

1) het werk in de onderneming tijdelijk 
of voorgoed stop te zetten; 

2) den werktijd in de onderneming tot 
minder dan 36 uur in de week in te korten; 

3) werknemers te ontslaan, tenzij art. 
1639p van het Burgerlijk Wetboek toepasse
lijk is. De na 9 Mei 1940 gegeven ontslagen 
moeten terstond weer worden ingetrokken, 
tenzij deze door den Directeur-Generaal van 
den Arbeid goedgekeurd zijn. 

§ 2 . 

( 1 ) D e Directeur-Generaal van den Ar
beid of de door hem hiertoe gemachtigde or
ganen kunnen uitzonderingen op den regel 
van § 1 vaststellen; de toestemming hiertoe 
kan afhankelijk gemaakt worden van het na
komen van bijzondere voorwaarden. 

( 2) Verzoeken tot toepassing van alinea 
1 moeten aan het bevoegde districtshoofd 
der Arbeidsinspectie worden gericht. D e ver-
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zoeken moeten gemotiveerd zijn. Zij moeten 
aantal en soort der werknemers vermelden, 
die ontslagen zijn of zullen worden of die met 
karteren werktijd te werk zullen worden ge
steld. 

( 3) Op de verzoeken moet zoo spoedig 
mogelijk worden beslist. Bij de beslissing 
moeten in het bijzonder de belangen der ge
demobiliseerden in acht worden genomen. 

§J. 
( 1 ) Wie het verbod, in § 1 genoemd, 

overtreedt, wordt met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of met een geldboete 
van t en hoogste 3000 gulden gestraft. 

( 2) Met het onderzoek naar een bij ali
nea 1 strafbaar gestelde handeling zijn, be
halve de in artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering genoemde personen , ook de 
ambtenaren der Arbeidsinspectie belast. 

(3) Bij dit besluit strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als overtredingen. 

§ 4· 
H et Besluit van den Opperbevelhebber 

van Land- en Zeemacht van 2 7 M ei 1940 
(Staatsblad Nr. 0. 801) treedt buiten wer
king. 

§ 5. 
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 

den dag van afkondiging. 
's- Gravenhage, II Juni 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken, 

SCHOLTENS. 
(Uitgeg. 13 Juni ,940.) 

~- 652 

9 April ,940. BESLUIT, tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 29 Augustus 
1939, Staatsblad No. 679 U, tot uitvoe
ring van artikel II, vierde lid, van de 
Algemeene Vorderingswet 1939. 

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

Economische Zaken en van Defensie van 13 
Maart 1940, No. 17123 J. A., Directie van 
Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel II, vierde lid, van de Al
gemeene Vorderingswet 1939 en op Ons be
sluit van 29 Augustus 1939, Staatsblad No. 
679 U, tot uitvoering van genoemd artikel; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1940, No. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van s April 1940, No. 
20815 J. A., Directie van Handel en Nijver
heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In Ons besluit van 29 Augustus 

1939, Staatsblad No. 679 U, tot uitvoering 
van artikel II, vierde lid, van de Algemeene 
Vorderingswet 1939, worden de volgende wij 
zigingen aangebracht: 

A. In het eerste lid van artikel 1 worden 
na het woord "bestaan" ingevoegd de woor
den: ,. , behoudens het bepaalde in het vol
gende lid,". 

Ingevoegd wordt een nieuw tweede lid, lui
L. en S . 1940. 
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<lende als volgt : 
"2 . Wij kunnen bij de instelling eener 

commissie bepalen, dat deze zich telkenmale. 
naar gelang van het onderwerp der te behan~ 
delen vordering, zal aanvullen met twee bui
tengewone leden, die terzake van dit onder
werp in het bijzonder deskundig zijn.". 

Het tweede lid wordt derde lid en wordt 
genummerd "3". 

De tweede zin van dit lid vervalt. 
Ingevoegd wordt een nieuw vierde lid, lui

dende als volgt : 
,.4. Wij kunnen bepalen, dat een commis

sie zal worden bijgestaan door een secretaris, 
geen lid der commissie zijnde, die door Ons 
op voordracht van Onze Ministers van Eco
nomische Zaken en van Defensie wordt be
noemd en ontslagen. Indien Wij van deze 
bevoegdheid geen gebruik maken, wijst de 
voorzitter der commissie een lid als secre
taris aan.". 

Het derde lid wordt vijfde lid en wordt ge
nummerd "5"; 

B . Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
,.1. D e commissiën beslissen met ten min

ste drie leden of plaatsvervangende leden. 
Indien het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 1 toepassing heeft gevonden, nemen 
bovendien de buitengewone leden aan de be
slissing deel. 

2. Zij vergaderen ter plaatse door den 
voorzitter voor elke vergadering aan te wij
zen en zoo dikwijls als deze dit noodig acht, 
doch in ieder geval op zoodanige tijdstjppen, 
dat de schadeloosstelling vóór afloop van den 
in artikel II, zesde lid, van de Algemeene 
Vorderingswet 1939 bedoelden termijn zal 
zijn vastgesteld."; 

C. In het tweede lid van artikel 3 worden 
de woorden "of een der aanwezige leden" 
vervangen door: ., , de secretaris of een der 
aanwezige leden of plaatsvervangende le
den". 

Aan artikel 3 wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

"3 . Indien, wanneer het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 1 toepassing heeft ge
vonden, door onts.tentenis of belet van een · 
of beide buitengewone leden geen beslissin
gen kunnen worden genomen en indien daar
door een tijdige vaststelling der schadeloos
stelling dreigt niet te kunnen geschieden, be
vordert de voorzitter der commissie de tij
delijke aanvulling daarvan.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der af
kondiging. 

Onze Ministers van Economische Zake n en 
van Defensie zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en in afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 9den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

De Minister van Defensie, 
A. Q. H. DIJXHOORN. 

(Uitgeg . II April 1940.) 
9 
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s. 654 

18 April 1940. BESLUIT tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Broodbedrijven 
I938, zooals dit is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 6 Mei I939, Staats
blad N °. 665. 

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

Economische Zaken van 27 Februari I940, 
N °. n717 M., Directie van Handel en Nij 
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, 
mede als gevolg van de wijziging van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf I937 bij de wet 
van I4 December I939, Staatsblad N °. 
639 X, wijziging te brengen in het Vesti
gingsbesluit Broodbedrijven I938, zooals dit 
is gewijzigd bij Ons besluit van 6 Mei I939, 
Staatsblad N °. 665; 

Gelet op de artikelen I, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf I937; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April I940, N°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van I6 April 1940, N °. 
21279 M., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . In het Vestigingsbesluit Brood

bedriiven 1938, zooals dit is gewijzigd bij 
Ons besluit van 6 Mei 1939, Staatsblad N °. 
665, worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht. 

I. In het intitulé wordt in plaats van: 
"Besluit van 2 Juni 1938, tot uitvoering van 
artikel 1, eerste en tweede lid, artikel 3, 
eerste lid, en artikel ro, eerste lid, van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937" gelezen: 
"Besluit van 2 Juni 1938, tot toepassing van 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 193 7 ten aan
zien van de broodbedrijven". 

2. In den aanhef wordt in plaats van: 
,,Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3, eer
ste lid, en 10, eerste lid, van bovengenoemde 
wet;" gelezen: ,,Gelet op de artikelen 1, 
tweede en vijfde lid, 3, eerste lid, 7, tweede en 
derde lid, en ro, eerste lid, van bovenge-
noemde wet;". ' 

3 . In artikel 3, sub b, wordt achter: 
,,binne n twee jaar" ingevoegd: ,,na dagtee
kening van het in artikel 7, vierde lid, der 
wet genoemde bewijs". 

4. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 
9 ingelascht, luidende als volgt: 

,,Art. 9. Het gedeelte van het in het der
de lid van artikel 7 der wet genoemde be
drag, hetwelk door Onzen Minister inge
volge het bepaalde bij dat lid wordt uitge
keerd, wordt bepaald op de helft van dat 
bedrag.". 

• 5. De huidige artikelen 9 en ro worden 
vernummerd in artikelen 10 en II. 

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

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

's-Gravenhage, den 18den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken" 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 7 Mei 1940.) 

s. 655 

18 April 1940. BESLUIT tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Slagersbedrijven 
1938, zooals dit is gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van 23 Juni 1938, 
Staatsblad N °. 666 en van 4 Januari 
1940, Staatsblad N °. 640. 

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

Economische Zaken van 27 Februari 1940, 
N ° . 1I718 M ., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, 
mede als gevolg van de wijziging van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 bij de wet 
van 14 December 193_9, Staatsblad N °. 639 
X , wijziging te brengen in het Vestigings
besluit Slagersbedrijven 1938, zooals dit is 
gewijzigd bij Onze besluiten van 23 Juni 
1938, Staatsblad N °. 666, en van 4 Januari 
1940, Staatsblad N°. 640; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf I937; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April I940, N °. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 April I940, N°. 
2I279 M., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Vestigingsbesluit Slagers

bedrijven I938, zooals dit is gewijzigd bij 
Onze besluiten van 23 Juni I938, Staatsblad 
N °. 666, en van 4 Januari I940, Staatsblad 
N °. 640, worden d e navolgende wijzigingen 
aangebracht. 

I. In het intitulé wordt in plaats van : 
"Besluit van I7 Januari 1938, tot uitvoering 
van artikel :r , eerste en tweede lid~ en artikel 
3, eerste lid, van de Vestigingswet Kleinbe
drijf I937" gelezen: ,,Besluit van 17 Januari 
I938, tot toepassing van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van de slagers
bedrijven". 

2. In den aanhef wordt in plaats van: 
"Gelet op de artikelen I, tweede lid, 3, eerste 
lid, en I0, eerste lid, van bovengenoemde 
wet," gelezen: ,,Gelet op de artikelen I , 
tweede en vijfde lid, 3, eerste lid, 7, tweede 
en derde lid, en I0, eerste lid, van boven 
genoemde wet;". 

3 . In artikel 3, sub b, wordt achter: ,,bin
n en twee jaar" ingevoegd: ,,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid, der wet ge
noemde bewijs". 

4. Na artikel 6 wordt een nieuw artikel 
7 ingelascht, luidende als yolgt: 



131 

,,Art. 7. Het gedeelte van het in het der
de lid van artikel 7 der wet genoemde be
drag, hetwelk door Onzen Minister ingevolge 
het bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, 
wordt bepaald op de helft van dat bedrag.". 

5. D e huidige artikelen 7 en 8 worden 
vernummerd in artikelen 8 en 9. 

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

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

's Gravenhage, den 18den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken. 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 7 Mei z940. ) 

s. 656 

z8 April z940. BESLUIT, tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Schoenbedrijven 
1939. 

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

Economische Zaken van 2 7 Februari 1940, 
No. n719 M., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, me
de als gevolg van de wijziging van de Vesti 
gingswet Kleinbedrijf 1937 bij de wet van 14 
December 1939, Staatsblad No. 639 X, wij 
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Schoenbedrijven 1939; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, No. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 April 1940, No. 
21279 M ., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1 . In het Vestigingsbesluit Schoen

bedrijven 1939 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht. 

1. In liet intitulé wordt in plaats van: 
"Besluit van 21 Januari 1939, tot uitvoering 
van artikel 1, eerste en tweede lid, artikel 3, 
eerste lid, en artikel ro, eerste lid, van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937" gelezen : 
,,~esluit van 2x Januari :r939, tot toepassing 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ten 
aanzien van de schoenbedrijven". 

2. In den aanhef wordt in plaats van: 
"Gelet op de artikelen 1, tweede lid, 3, eerste 
lid, en 10, eerste lid, van bovengenoemde 
wet;" gelezen: ,,Gelet op de artikelen 1, 
tweede en vijfde lid, 3, eerste lid, 7, tweede 
en derde lid, en 10, eerste lid, van bovenge
noemde wet;". 

3. In artikel 1, derde lid, wordt in plaats 
van : ,,behoudens indien zulks geschiedt door 
iemand, die één der in dat lid, onder a, b, en 
c, genoemde bedrijven uitoefent." gelezen: 
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,,behoudens indien zulks geschiedt in een in
richting, waarin één der in dat lid, onder a, 
b en c, genoemde bedrijven wordt uitge
oefend.". 

4. In artikel 3, sub b, wordt achter : ,,bin
nen twee jaar" ingevoegd: ,,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid, der wet ge
noemde bewijs". 

5. Na artikel 15 wordt een nieuw artikel 
16 ingelascht, luidende als volgt: 

" Art. 16. Het gedeelte van het in het 
derde lid van artikel 7 der wet genoemde be
drag, hetwelk door Onzen Minister ingevolge 
het bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, 
wordt bepaald op de helft van dat bedrag.". 

6. De huidige artikelen 16 en 17 worden 
vernummerd in artikelen 17 en 18. 

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

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

's-Gravenhage, den 18den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 7 Mei z940.) 

s. 657 

z8 April 1940. BESLUIT, tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Kantoorboekhan
del 1939. 

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

Economische Zaken van 27 Februari 1940, 
No. 11720 M., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, me
de als gevolg van de wijziging van de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 bij de wet van 14 
December 1939, Staatsblad No. 639 X, wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Kantoorboekhandel 1939; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 193 7; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, No. 2s); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor~ 
noemden Minister van 16 April 1940, No. 
21279 M., D irectie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Iri het Vestigingsbesluit Kantoor

boekhandel 1939 worden de navolgende wij
zigingen aangebracht. 

r. In het intitulé wordt in plaats van: 
"Besluit van 20 Januari 1939, tot uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, artikel 3, eerste lid, 
en artikel ro, eerste lid, van de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937" gelezen: ,,Besluit van 
20 Januari 1939, tot toepassing van de Ves
tigingswet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van 
den kantoorboekhandel". 

2. In den aanhef wordt in plaats van: 

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

eerste lid, van bovengenoemde wet;" gele
zen: ,,Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, 
eers~e lid, 7, tweede en derde lid, en 10, eer
ste hd, van bovengenoemde wet;". 

3. In artikel 3, sub b, wordt achter: ,,bin
nen twee jaar" ingevoegd: ,,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid, der wet ge
noemde bewijs". 

4. In artikel 7, eerste lid, sub a, wordt de 
komma-punt aan het einde van den zin ver
vangen door een komma en wordt toege
voegd : ,,voorzoover dit de handteekening 
draagt van den gecommitteerde van Onzen 
Minister;''. 

5. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 8 
ingelascht, luidende als volgt: 

"Art. 8. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk door Onzen Minister ingevolge het 
bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag.". 

6. De huidige artikelen 8 en 9 worden 
vernummerd in artikelen 9 en 10. 

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

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

's-Gravenhage, den 18den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 7 Mei z940.) 

s. 658 

z8 April 1940. BESLUIT, tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Kruideniersbedrijf 
1939. 

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

Economische Zaken van 27 Februari 1940, 
No. u721 M .. Directie van Handel en Nij 
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, me
de als gevolg van de wijziging van de Vesti
gingswet Kleinbedrijf •917 bij de wet van •4 
December 1939, Staatsblad No. 639 X, wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Kruideniersbedrijf 1939; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kl einbedrijf 1937; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, No. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 April 1940, No. 
21279 M., Directie van H andel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1 . In het Vestigingsbesluit Kruide

niersbedrijf 1939 worden de navolgende wij
zigingen aangebracht. 

1. In het intitulé wordt in plaats van : 
"Besluit van 31 Mei 1939, tot uitvoering van 
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artikel 1, eerste lid, artikel 3, eerste lid, en 
artikel 10, eerste lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937" gelezen: ,,Besluit van 31 
Mei 1939, tot toepassing van de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van het 
kruideniersbedrijf" . 

2. In den aanhef wordt in plaats van : 
,,Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 10, 
eerste lid, van bovengenoemde wet;" gelezen : 
"Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid, en 10, eerste lid, 
van bovengenoemde wet ;". 

3. In artikel 1, eerste lid, onder jams, li
monades en vruchtenconserven, wordt ach
ter: ,,4, eerste lid, onder a, b . en c," inge
voegd: ,,en tweede lid,". 

4. In artikel 3, sub b, wordt achter: ,,bin
nen twee jaar" ingevoegd: ,,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid, der wet ge
noemde bewijs". 

5. Na artikel 7 wordt een. nieuw artikel 8 
ingelascht, luidende als volgt : 

"Art. 8. Het gedeelte van het in het derde 
lid van a rtikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk door Onzen Minister ingevolge het 
bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag.". 

6. De huidige artikelen 8 en 9 worden 
vernummerd in artikelen 9 en 10. 

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

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

's-Gravenhage, den 18den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 7 Mei 1940.) 

s. 659 

z8 April z940. BESLUIT, tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Automobiel- en 
Garagebedrijf 1939. 

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

E con omische Zaken van 27 Februari :1940. 
No. u722 M ., Directie van Handel en Nij 
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, me
de als gevolg van de wijziging van de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 bij de wet van 14 
December 193g, Staatsblad No. 639 X, wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Automobiel- en Garagebedrijf 1Q39; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 193 7; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, No. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 April 1940, N o. 
21279 M ., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Art. 1. In het Vestigingsbesluit Automo
biel- en Garagebedrijf 1939 worden de na
volgende wijzigingen aangebracht. 

1. In het intitulé wordt in plaats van: 
"Besluit van 31 Mei 1939, tot uitvoering van 
artikel 1, eerste Jid, artikel 3, eerste lid, en 
artikel 10, eerste lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937" gelezen: ,.Besluit van 31 
Mei 1939, tot toepassing van de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van het 
automobiel- en garagebedrijf". 

2. In den aanhef wordt in plaats van: 
.,Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 10, 
eerste lid, van bovengenoemde wet;" gele
zen : ,.Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, 
eerste lid, 7, tweede en derde lid, en 10, eer
ste lid, van bovengenoemde wet;". 

3. In artikel 3, sub b, wordt achter : ,,bin
nen twee jaar" ingevoegd: .,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid, der wet ge
noemde bewijs". 

4. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 8 
ingelascht, luidende als volgt: 

"Art. 8. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk door Onzen Minister ingevolge het 
bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaau:I op de helft van dat bedrag." . 

5. De huidige artikelen 8 en 9 worden 
vernummerd in artikelen 9 en 10. 

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

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

's- Gravenhage, den 18den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken. 
STEENBERG HE. . 

(UitgeR. 7 Mei 1940.) 

s. 660 

18 April ,940. BESLUIT, tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Kappersbedrijven 
1939. 

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

Economische Zaken van 27 Februari 1940, 
No . 11724 M., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, me
de als gevolg van de wijziging val'\ de Vesti 
gingswet Kleinbedrijf 1937 bij de wet van 14 
December 1939, Staatsblad No. 639 X, wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Kappersbedrijven 1939; 

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 193 7; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, No. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 April 1940, No. 
21279 M., Directie van Handel en Nijver
heid; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In het Vestigingsbesluit Kappers

bedrijven 1939 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht. 

I. In het intitulé wordt in plaats van: 
"Besluit van 18 October 1939, tot uitvoering 
van artikel 1, eerste lid, artikel 3, eerste lid, 
en artikel 10, eerste lid, van de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937" gelezen: .,Besluit van 
18 October 1939, tot toepassing van de V es
tigingswet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van 
de kappersbedrijven". 

2. In den aanhef wordt in plaats van: 
,.Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 10, 
eerste lid, van bovengenoemde wet;" gele
zen : .,Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, 
eerste lid, 7, tweede en derde lid, en 10, eer
ste lid, van bovengenoemde wet;". 

3. In artikel 3, sub b, wordt achter : .,bin
nen twee jaar" ingevoegd: .,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid, der wet ge
noemde bewijs". 

4. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 8 
ingelascht, luidende als volgt: 

"Art. 8. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk door Onzen Minister ingevolge het 
bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag.". 

5. De huidige artikelen 8 en 9 worden 
ve.rnummerd in artikelen 9 en 10. 

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

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

's-Gravenhage, den 18den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 7 Mei z940.) 

s. 661 

18 April ,940. BESLUIT, tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Kantoormachine
handel 1939. 

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

Economische Zaken van 27 Februari 1940, 
No. n725 M., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, me
de als gevolg van de wijziging van de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 bij de wet van 14 
December 1939, Staatsblad No. 639 X, wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Kantoormachinehandel 1939; 

Gelet op · de artikelen 1, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, No. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 April 1940, No. 
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2I279 M., Directie van Handel en N ijver
heid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Vestigingsbesluit Kantoor

machinehandel I939 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht. 

I. In het intitulé wordt in plaats van : 
"Besluit van 20 Januari I939, tot uitvoering 
van artikel I, eerste lid, artikel 3, eerste lid, 
en artikel Io, eerste lid, van de Vestigings
wet Kleinbedrij f I937" gelezen: ,,Besluit van 
20 Januari I939, tot toepassing van de Vesti
gingswet Kleinbedrijf I937 ten aanzien van 
d en kantoormachinehandel" . 

2. In den aanhef wordt in plaats van : 
,,Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en Io, 
eerste lid, van bovengenoemde wet;" gelezen: 
"Gelet op de artikelen I, vijfde lid, 3, eerste 
lid, 7, tweede en derde lid, en rn, eerste lid, 
van bovengenoemde wet;". 

3. In artikel I, tweede lid, wordt in plaats 
van: ,,artikel I , tweede lid" gelezen: ,,artikel 
I, derde lid". 

4. In artikel 3, sub b, wordt achter: ,,bin
n en twee jaar" ingevoegd: ,,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid , der wet ge
noemde bewijs". 

5. In artikel 7, tweede lid, sub a, wordt 
de komma-punt aan het einde van den zin 
vervangen door een komma en wordt toege
voegd: ,,voorzoover dit de handteekening 
draagt van den gecommitteerde van Onzen 
Minister;". 

6. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 8 
ingelascht, luidende als volgt : 

"Art. 8. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk door Onzen Minister ingevolge het 
bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag.". 

7. De huidige artikelen 8 en 9 worden 
vernummerd in artikelen 9 en IO. 

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

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

's-Grav enhage, den I8den April I940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 7 Mei z940.) 

s. 662 

z8 April z940. BESLUIT, tot wijziging van 
het Vestigingsbesluit Bloemenverkoo
persbedrijf I939. 

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

Economische · Zaken van 2 7 Februari I940, 
No. u726 M., Directie van Handel en Nij 
verheid; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, me
de als gevolg van de wijziging van de Vesti 
gingswet Kleinbedrijf I937 bij de wet van I4 
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December I939, Staatsblad No. 639 X, wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Bloemenverkoopersbedrijf I9_,9; 

Gelet op de artikelen I, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf I9_37 ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
2 April I940, No. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van I6 April I940, N o. 
2I279 M., Directie van H andel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Vestigingsbesluit Bloemen

verkoopersbedrijf I939 worden de navolgen
de wijzigin gen aangebracht. 

I. In het intitulé wordt in plaats van: 
"Besluit van 3 I Mei I939, tot uitvoering van 
artikel I , eerste lid, artikel 3, eerste lid, en 
artikel Io, eerste lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf I937" gelezen: ,,Besluit van 3I 
Mei I939 tot toepassing van de Vestigings
wet Kleinbedrijf I93 7 ten aanzien van het 
Bloemenverkoopersbedrijf". 

2. In den aanhef wordt in plaats van: 
,,Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en I0, 
eerste lid, van bovengenoemde wet;" gele
zen : ,,Gelet op de artikelen I, vijfde .lid, 3, 
eerste lid, 7, tweede en derde lid, en IO, eer
ste lid, van bovengenoemde wet;" . 

3. In artikel 3, sub b, wordt achter: ,,bin
nen twee jaar" ingevoegd: ,,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid, der wet ge
noemde bewijs". 

4. Na artikel 7 wordt een nieuw artikel 8 
ingelascht, luidende a ls volgt: 

,,Art. 8. Het gedeelte van het in het der
de lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
h etwelk door Onzen Minister ingevolge het 
bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag. ". 

5. D e huidige artikelen 8 en 9 worden 
vernummerd in artikelen 9 en I0. 

2 . D it besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
t eekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

1s-Grave nhage, d en I8de n April I940 . 

WILHELMINA. 
D e Minister van E conomische Zaken, 

STEENBERG HE. 
(Uitgeg. 7 Mei z940.) 

s. 663 

z8 April z940 . BESLUIT, tot wijzi ging van 
het Vestigingsbesluit Poeliersb edrijven 
1939. 

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

Economische Zaken van 12 Maart 1940, 
No. u723 M., Directie van Handel en Nij
verheid; 

Overwegende, dat h et noodzakelijk is, me
de als gevolg van de wijziging van de Vesti-
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gingswet Kleinbedrijf rq37 bij de wet van 14 
December 1939, Staatsblad No. 639 X , wij
ziging te brengen in het Vestigingsbesluit 
Poeliersbedrijven 1939; 

Gelet op de artikelen r, vijfde lid, en 7, 
tweede en derde lid, van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, No. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van r6 April 1940, No. 
21279 M ., Directie van Handel en Nijver
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. l. In het Vestigingsbesluit Poeliers

bedrijven 1939 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht. 

r. In het intitulé wordt in p laats van: 
,,Besluit van r6 September 1939, tot uitvoe
ring van artikel r, eerste lid, artikel 3, eerste 
lid, en artikel ro, eerste lid, van de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 193 7" gelezen: ,,Be
sluit van r6 September 1939, tot toepassing 
van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ten 
aanzien van qe poeliersbedrijven" . 

2. In den aanhef wordt in plaats van: 
,,Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en ro, 
eerste lid, van bovengenoemde wet;" gele
zen: ,,Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 3, 
eerste lid, 7, tweede en derde lid, en ro, eer
ste lid, van bovengenoemde wet;". 

3. In artikel r, onder: ,,uitoefening van 
het onder rabbinaal toezicht werkende poe
Jiersbedrijf", vervallen de woorden: ,,-vinken, 
-kwartels of -waterhoenders," en wordt in 
plaats van : ,,-fazanten, -patrijzen," gelezen: 
,,-fazanten of -patrijzen," . 

4. In artikel 3, sub b, wordt achter : ,,bin
nen twee jaar" ingevoegd: ,,na dagteekening 
van het in artikel 7, vierde lid, der wet ge
noemde bewijs". 

5. In artikel 6, onder B , sub a, vervallen 
de woorden: ,,-vinken, -kwartels en -water
hoenders;" en wordt in plaats van: ,,-fazan
ten, -patrijzen," gelezen ,,-fazanten en -pa
trijzen;". 

6. Na artikel 8 wordt een nieuw artikel ç 
ingelascht, luidende als volgt : 

"Art. 9. Het gedeelte van het in het derde 
lid van artikel 7 der wet genoemde bedrag, 
hetwelk door Onzen Minister ingevolge het 
bepaalde bij dat lid wordt uitgekeerd, wordt 
bepaald op de helft van dat bedrag.". 

7. De huidige artikelen 9 en ro worden 
vernummerd in artikelen ro en rr. 

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

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

's-Gravenhage, den r8den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 

(Uitgeg. 7 Mei z940.) 

1940 
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28 Maart z940. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 19, eerste lid, 
der Veiligheidswet 1934 ( ,,Veiligheids
besluit gevaarlijke werktuigen"). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 19, eerste lid, der Vei

ligheidswet 1934 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 25 Januari 1940, no. 205, 
Afdeeling Arbeid ; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
20 Februari 1940, no. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Maart 1940, no. 
1009, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan de 
navolgende bepalingen vast te stellen: 

§ r. Inleidend artikel. 

Art. 1. Het hoofd of de bestuurder eener 
onderneming is verplicht te zorgen, dat in 
zijne onderneming werktuigen, toestellen, va
ten of gereedschappen, genoemd in dit be
sluit, niet worden vervaardigd, verkocht, ver
huurd, afgeleverd of ten verkoop, ter verhu
ring of ter aflevering voorhanden gehouden, 
indien deze niet voldoen aan de in dit besluit 
gestelde veiligheidsvoorschriften. 

§ 2 . Machines voor de houtbewerking. 

Cirkelzaagmachines. 
2 . r. Cirkelzaagmachines moeten zooda

nig zijn ingericht, dat achter elk zaagblad, 
dat op de m achine kan worden gebruikt, een 
spouwmes kan worden opgesteld, dat eene 
breedte heeft van 

5 cm, indien geen grootere zaagbladen kun
nen worden gebruikt dan met eene middellijn 
van 25 cm, 

6 cm, indien geen grootere zaagbladen kun
nen worden gebruikt dan met eene middellijn 
van 35 cm, 

8 cm, indien geen grootere zaagbladen kun
nen worden gebruikt dan met eene middellijn 
van 50 cm, 

10 cm, indien geen grootere zaagbladen 
kunnen worden gebruikt dan met eene mid
dellijn van 80 cm, en 

12 cm, indien grootere zaagbladen kunnen 
worden gebruikt. 

2. Cirkelzaagmachines moeten zijn voor
zien van een spouwmessupport, dat t en op
zichte van de zaagas een onveranderlijken 
stand inneemt. Het support moet voorzien 
zijn van twee horizontale sleuven, waarmede 
een spouwmes door middel van twee bouten 
met eene middellijn van ten minste 12 mm 
moet kunnen worden bevest1gd. De sleuven 
moeten van voldoende lengte zijn om het 
spouwmes achter elk zaagblad, dat op de ma
chine kan worden gebruikt, doelmatig te 
kunnen opstellen. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is niet van toepassing op cirkelzaagma
chines, welke uitsluitend bestemd zijn voor 
het afkorten van hout, indien daarbij het 

j 
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zaagblad door eene sleuf in de onbeweegbaar 
opgestelde tafel wordt bewogen, noch op lat
tenzaagmachines met automatischen aan
voer. 

Fraismachine. 

3. Indien eene houtfraismachine is voor
zien van een kussenblok voor de ondersteu
ning van de fraisspil boven de tafel van de 
machine, mag de bovenzijde van dit kussen
blok niet meer dan 25 cm boven de tafel zijn 
gelegen. 

Lintzaag. 

4 . Van eene lintzaag moet : 
a. het onderwiel en het bovenwiel aan de 

voorzijde geheel tegen toevallige aanraking 
zijn beschut, tenzij dichte wielen zijn toege
past; 

b. de bovenzijde van het bovenwiel zijn 
omgeven door een stalen band, welke aan 
weerszijden ten minste 1 cm buiten het wiel 
uitsteekt en zich bij den hoogsten stand van 
dit wiel op ten hoogste 3 cm afstand van den 
wielomtrek bevindt; 

c. het geheele zaaglint, zoowel onder als 
boven de tafel, tegen toevallige aanraking 
zijn beschut met uitzondering van het ge
deelte, waarmede gezaagd wordt. 

Vlakbank. 

5 . 1. Vlakbanken, daaronder begrepen de 
banken met horizontale as voor het slaan van 
profielen aan de bovenzijd_e van de as, moe
ten zijn voorzien van eene ronde beitelas. 

2. Voor zoover de ronde beitelas .wordt 
verkregen door toepassing van segmentvor
mige dek- of vulstukken, mogen deze stuk
ken geen grootere lengte hebben dan 20 cm. 

3. Beitelgroeven mogen niet dieper dan 
6 mm en niet breeder dan 20 mm zijn. 

Van-diktebank. 

6 . 1. Boven de beitelas van eene van
diktebank moet een scherm zijn aangebracht, 
dat aan de invoerzijde reikt tot over de aan
voerwals en aan de uitvoerzijde tot een ho
rizontalen afstand van ten minste 30 cm van 
het hart van de beitelas. 

2 . De tandraderen van eene van-dikte
bank moeten geheel zijn ingekast. 

Pennen bank. 

7. 1 . Eene pennen bank moet zijn voor
zien van eene inrichting, welke het met el
kaar in aanraking komen van draaiende bei
tels voorkomt. 

2. Van het bovenste beitelblok van eene 
pennenbank moet de bovenhelft zijn omge
ven door een voldoende sterk en stevig be
vestigd plaatijzeren scherm. 

Schuurmachine. 

8 . E ene schuurmachine moet zoodanig 
zijn ingericht, dat de bevestiging van de 
schuurmiddelen kan geschieden op eene dus
danige wijze, dat uitstekende bouten, schroe
ven en dergelijke aan draaiende deelen zijn 
vermeden. 

Gecombineerde houtbewer
kingsmachines. 
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9 . 1. Gecombineerde houtbewerkings
machines moeten zoodanig zijn ingericht, dat 
elk werktuig afzonderlijk veilig en met ze
kerheid kan worden stilgezet en niet dan op
zettelijk weder in gang gebracht, tenzij: 

a. de gecombineerde machine zoodanig 
is opgesteld, ingericht en beveiligd, dat bij 
gebruik van één der werktuigen de overige 
werktuigen geen gevaar kunnen opleveren; 

b. het werktuig behoort tot eene groep 
van werktuigen, die in verband met den 
aard van de werkzaamheden alle gelijktijdig 
moeten worden stilgezet en in gang gebracht, 
in welk geval de geheele groep veilig en met 
zekerheid moet kunnen worden stilgezet en 
niet dan opzettelijk weder in gang gebracht. 

2. Gecombineerde houtbewerkingsmachi
nes moeten zoodanig zijn ingericht, dat elk 
werktuig kan worden voorzien van de mid
delen tot beveiliging, welke het gevaar bij 
het gebruik van dat werktuig zooveel mo
gelijk voorkomen. 

3. Voor zoover de machines, genoemd in 
de artikelen 2 tot en met 8, als onderdeel van 
eene gecombineerde machine deel uitmaken, 
vinden ten aanzien van dit onderdeel deze 
artikelen overeenkomstige toepassing. 

4. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op de op één as gemonteerde 
combinatie van cirkelzaag en langgatboor, 
noch op de vlakbankbeitels, waarop eene 
langgatboor is aangebracht, noch op eene 
gecombineerde vlak- en van-diktebank, 
waarop al dan niet eene langgatboor kan 
worden geplaatst. 

Machines en apparaten voor de metaal
bewerking. 

Slijpmachines. 

10. 1 . Slijpmachines met klemschijven 
voor vlakke steenen moeten zijn voorzien van 
een stevigen en stevig bevestigden smeedsta
len beugel of eene aan dezelfde eischen vol
doende gietstalen of smeedstalen kap. welke 
beugel of kap den steen over ten minste ¾ 
van den omtrek omgeeft en welke bij slijp
machines, die bestemd zijn voor steenen met 
eene middellijn van 2 1 cm of meer, zoodanig 
verstelbaar moet zijn, dat de afstand van de 
voorzijde van d e n beugel of de kap tot den 
steenomtrek steeds tot op een afstand van 
x cm kan worden ingesteld. 

2. Indien ter volc!oening aan het bepaal
de in het eerste lid een gladde smeedstalen 
beugel wordt toegepast, moet deze beugel 
ten minste 6 mm dik zijn en eene breedte 
hebben, die ten minste 2 cm grooter is dan 
de breedte van den breedsten steen, waarvoor 
de machine is bestemd; geen der steunstan
gen van den beugel mag eene kleinere door
snede hebben dan 130 mm2. 

3. Het support van eene slijpmachine 
moet in horizontale richting nastelbaar zijn 
loodrecht op de hartlijn van de as en moet 
een rechthoekig steunvlak hebben. 

4. Slijpmachines, bestemd voor meer dan 
één toerental, moeten zijn voorzien van e ene 
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grendelinrichting, welke belet, dat een te 
hoog toerental in verhouding tot de middel
lijn van den slijpsteen kan worden ingescha
keld. 

5. Slijpmachines mogen niet zijn voorzien 
van aandrijvende electromotoren, welke een 
groot verschil in toerental hebben bij nullast 
en vollast, zooals seriemotoren. 

6. Conische klemschijven moeten eene 
helling hebben van r : r6, tenzij deze be
stemd zijn voor slijpsteenen met één vlakken 
en één conischen zijkant, in welk geval de 
conische kiemschijf eene heling moet hebben 
van r : 8. 

Kunstslijpsteenen. 
11. r. Kunstslijpsteenen moeten zijn 

voorzien van <:ene aanwijzing betreffende 
den fabrikant, het toelaatbare toerental en 
de soort• van het bindmiddel. De beproe
vingssnelheid mag op den steen niet zijn 
aangegeven. 

2. Slijpsteenen, welke aan twee zijden 
conisch zijn, moeten aan elke zijde eene hel
ling hebben van r : r6 . 

3 . Bij slijpsteenen, welke aan één zijde 
vlak en aan de tegenovergelegen zijde conisch 
zijn, moet de conische zijkant eene helling 
hebben van r : 8. 

Tafelscharen. 
12. Tafelscharen moeten aan de invoer

zijde van eene beschuttingsliniaal zijn voor
zien. 

Acetyleentoestellen 
en onderdeelen 

13. Acetyleentoestellen moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat de ontleding van carbid 
niet geschiedt in een gashouder onder eene 
beweeglijke gasklok. 

14. r. Acetyleentoestellen, waarbij de 
ontleding van het carbid buiten den gashou
der geschiedt, moeten zijn voorzien van eene 
inrichting, die met zekerheid voorkomt, dat 
gas uit den gashouder door de geopende ont
wikkelruimte ontsnapt. 

2. Acetyleentoestellen moeten zoodanig 
zijn ingericht, dat ontsnapping van overtollig 
gas niet anders kan plaats vinden dan door 
eene speciaal daarvoor bestemde opening, 
waarop eene buis bevestigd moet kunnen 
worden. 

15. r . Een acetyleentoestel moet zooda
nig zijn ingericht, dat het gas niet onder een 
overdruk van meer dan r,5 kg/cm2 kan voor
komen. 

2. Acetyleentoestellen, bestemd voor een 
werkdruk van 0,50 kg/cm2 of meer, moeten 
zoodanig zijn geconstrueerd, dat zij zonder 
blijvende vormverandering een overdruk van 
5 kg/cm2 kunnen weerstaan, met dien ver
stande, dat de wanddikte van de toestellen 
t en minste r,s mm moet bedragen. 

3 . Op een toestel als bedoeld in het twee
de lid moet de werkdruk op duidelijk zicht
bare wijze zijn aangegeven. De werkdruk 
mag niet meer dan 1,4 kg/cm2 bedragen. 

4. Een toestel als bedoeld in het tweede 
lid moet voorzien zijn van een goed werken
den manometer, welke den overdruk in het 
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toestel in kg/cm2 duidelijk aanwijst. Deze 
manometer moet zoodanig zijn ingericht, dat 
hij een druk tot 2,5 kg/cm2 op juiste wijze 
aangeeft. Op de schaalverdeeling moet de 
grootste toegestane werkdruk met eene roode 
streep zijn aangeduid. 

5. Een toestel als bedoeld in het tweede 
lid moet zijn voorzien van twee veiligheids
kleppen, tenzij het een verplaatsbaar toestel 
is en in den bedrijfstoestand minder dan 250 
kg weegt, in welk geval met één veiligheids
klep kan worden volstaan. 

6. Eene veiligheidsklep als bedoeld in het 
vijfde lid moet zoodanig zijn ingericht : 

a. dat de werkdruk met niet meer dan 
ten hoogste 0,1 kg/cm2 kan worden over
schreden en dat de klep ophoudt te werken, 
als de druk 0,1 kg/cm2 beneden den werkdruk 
is gedaald; 

b . dat hare goede werking niet kan wor
den verstoord door slijtage, roesten, vervui
len, vocht of dergelijke oorzaken; 

c. dat zij niet op eenvoudige wijze kan 
worden ingesteld op een anderen druk dan 
waarop zij behoort te werken, noch buiten 
werking gesteld. 

7. Acetyleentoestellen, waarin het gas 
voorkomt onder een overdruk, grooter dan 
0,1 kg/cm2, doch geringer dan 0,5 kg/cm2, 
moeten voorzien zijn van een goed werken
den manometer en van eene goed werkende 
veiligheidsklep van zoodanige afmetingen en 
inrichting, dat de overdruk niet hooger kan 
stijgen dan 0,5 kg/cm2, tenzij de inrichting 
van het toestel zoodanig is, dat geen grootere 
overdruk dan 0,5 kg/cm2 kan worden ver
kregen. 

16. r. Een waterslot voor het tegengaan 
van den terugslag van eene vlam of het bin
nendringen van lucht of zuurstof in een ace
tyleentoestel of eene gasleiding moet zoo
danig zijn ingericht, dat het gemakkelijk kan 
worden geopend en inwendig nagezien. 

2 . De beveiligende werking van een wa
terslot als bedoeld 'in het eerste lid mag niet 
afhangen van het breken bij drukverhooging 
van een onderdeel, zooals een springplaatje, 
een zeer dunnen bodem en dergelijke. 

17. r. Reduceerafsluiters voor zuurstof 
moeten zoodanig zijn ingericht, dat de vei
ligheidsklep ten opzichte van eene staande 
flesch omhoog gericht is. 

2. De manometers van reduceerafsluiters 
moeten zoodanig zijn aangebracht, dat de 
aflezing kan geschieden van eene plaats, 
waar de kans om te worden getroffen door 
afgestooten deelen van den reduceerafsluiter 
het kleinst is. 

§ 4. Bakkerijmachines. 

Deegkneedmachine. 

18. r. Bij deegkneedmachines, waarvan 
de kneedarm of de kneedarmen worden aan
gedreven door middel van door den wand 
van de kuip gevoerde assen, moet de trog 
van de machine zijn voorzien van een deksel 
of rooster, waarvan het gesloten zijn tijdens 
het draaien van de machine automatisch is 
verzekerd en waardoor aanraking van de 
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kneedarmen tijdens het in werking zijn van 
de machine wordt voorkomen. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste Jid mag bij deegkneedmachines met 
kipbaren trog tijdens het in werking zijn van 
de machine het deksel of de rooster bij ge
kipten stand van den trog ten hoogste 30 cm. 
geopend kunnen zijn, mits aanraking van de 
kneedarmen vanaf de zijkanten en de achter
zijde van den trog wordt voorkomen. 

3. Uitpersapparaten van deegkneedma
chines en afzonderlijke uitpersapparaten 
voor deeg moeten zoodanig zijn ingericht, 
dat knelling tusschen de transportschroef en 
den wand van het apparaat is voorkomen, 
hetzij doordat de transportschroef ontoegan
kelijk is tijdens het draaien van deze schroef 
door het aanbrengen van eene vaste a.fdek
king boven de invoeropening, hetzij doordat 
de knelplaats tusschen transportschroef en 
den wand van de kuip op ten minste IO cm 
van het begin van de persruimte is gelegen. 

4. De tandraderen van eene deegkneed
machine als bedoeld in het eerste lid en van 
een uitpersapparaat als bedoeld in het derde 
lid moeten geheel zijn ingekast. 

Hard-broodmachine. 
19. I. De invoeropening van de walsen 

van eene hard-broodmachine moet zijn be
schut door een boven de aanvoertafel van 
het deeg geplaatst, voldoende dicht scherm 
of rooster, waarvan de opstelling en afme
tingen zoodanig zijn, dat op een afstand van 
ten minste 300 mm van het hart van de wal
sen de hoogte van de invoeropening boven de 
tafel ten hoogste 50 mm bedraagt. De roos 
ter wordt geacht voldoende dicht te zijn, in
dien hij is uitgevoerd met spijlen van ten 
minste 8 mm dikte, geplaatst met ten hoog
ste 35 mm tusschenruimte. 

2. De tandraderen van eene hard-brood
machine moeten geheel zijn ingekast. 

Afweeg- en verdeelmachine. 
20. I. Eene door een krachtwerktuig be

wogen afweeg- en verdeelmachine moet zijn 
voorzien van een invoertrechter voor het 
deeg, waarvan de bovenzijde reikt tot ten 
minste 70 cm boven het horizontale afsnij
mes. De trechter moet zoodanig zijn gecon
strueerd, dat de aanwezigheid van dezen 
trechter. boven het mes automatisch verze
kerd is tijdens het in beweging zijn van de 
machine. 

2. De tandraderen van eene afweeg- en 
verdeelmachine als bedoeld in het eerste lid 
moeten geheel zijn ingekast. 

Amandelwrijf- of pelmachines. 
21. I. D e invoertrechter van een e aman

del wrijf- of pelmachine moet op ten minste 
20 cm boven de knelplaats der walsen zijn 
voorzien van vaste stalen spij len van ten 
minste 8 mm dikte, zoodanig, dat de ruimte 
tusschen de spijlen onderling en tusschen de 
buitenste spijlen en een trechterwand ten 
hoogste 35 mm bedraagt, een en ander tenzij 
op den trechter een roostervormig deksel is 
aangebracht, waarvan de spijlen dezelfde 
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dikte hebben en met dezelfde tusschenruimte 
zijn aangebracht en waarvan het gesloten 
zijn automatisch verzekerd is tijdens het 
draaien van de walsen. 

2. De tandraderen van eene amandel
wrijf- of pelmachine moeten geheel zijn in
gekast. 

3. Het bepaalde in het eerste Jid is niet 
van toepassing op eene amandelwrijfma
chine, welke met handkracht wordt gedreven 
en voorzien is van eene rasptrommel. 

Beschuitsnijmachine. 
22. I. Het roteerende mes van eene be

schui tsnij machine moet behalve ter plaatse, 
waar de beschuitbollen moeten worden ge
sneden en de gesneden bollen moeten wor
den afgevoerd, zijn omgeven door een op
staanden rand, welke toev~llige aanraking 
van het mes verhindert. Voorts moet hiertoe 
ter plaatse, waar de gesneden beschuitbollen 
moeten worden afgevoerd, zoo dicht mogelijk 
onder het mes een stalen plaat zijn aange
bracht, welke ten minste 2 cm buiten den 
omtrek van het mes uitsteekt. 

2 . D e tandraderen van eene beschuitsnij
machine moeten geheel zijn ingekast. 

Broodsnijmachine. 
23. I. Eene broodsnijmachine moet zijn 

voorzien van de volgende beschuttingen : 
a. eene doelmatige beschermkap over het 

mes; · 
b. doelmatige beschermkappen, aange

bracht boven de gedeelten, waar het brood 
wordt ingelegd en uitgenomen, aansluitende 
in gesloten stand tegen de onder a genoemde 
kap, alsmede tegen de in- en de uitvoergoot 
·ran de machine, en, tenzij deze kappen aan 
het van het mes meest verwijderde uiteinde 
zijn afgesloten, reikende tot ten minste 60 
cm vanaf het mes, met dien verstande, dat, 
indien de broodaanduwer gedeeltelijk buiten 
de kap valt, een afstand tusschen den onder
kant van de kap en den bovenrand van de 
invoergoot aanwezig mag zijn, welke niet 
grooter is dan in verband met de beweging 
van den aanduwer noodzakelijk is en welke 
in geen geval meer dan 2.5 cm mag bedra
gen; de beschermkappen moeten zijn ver
vaardigd van geperforeerd staalplaat met 
eene maaswijdte van ten hoogste I cm, of 
zijn samengesteld uit spij len, waarvan de on
derlinge afstand niet meer dan 2.5 cm be
draagt; 

c. eene inrichting, die op zoodanige wijze 
met het aandrijvingsmechanisme der ma
chine is verbonden, dat het mes niet in be
weging kan worden gebracht, voordat de 
onder a en b genoemde beschermkappen zijn 
gesloten en tevens, dat geen k ap kan worden 
geopend, zoolang het m es in beweging is , ten
zij bij het openen van een der kappen het 
mes automatisch door eene reminrichting tot 
stilstand wordt gebracht of ontoegankelijk 
wordt gemaakt. 

2. Het bepaalde in het eerste Jid is niet 
van toepassing op eene broodsnijmachine, 
welke met handkracht wordt gedreven en 
niet is voorzien van een vliegwiel. 



§ 5. Machines en apparaten voor de vleesch
warenindustrie. 

Vleeschwolven en gehaktmachines. 
24. 1. Vleeschwolven en gehaktmachi

nes moeten aan de invoerzijde zoodanig zijn 
beschut, dat het niet mogelijk is met de hand 
aan die zijde den worm van de machine aan 
te raken. 

2. Aan het bepaalde in het eerste lid 
wordt geacht te zijn voldaan, indien op een 
afstand van t en minste 120 mm boven den 
bovenkant van den worm de doorsnede van 
de toevoeropening geen grootere afmeting 
heeft dan 55 mm, of indien boven den boven
kant van den worm een trechter is aange
bracht, waarvan de hoogte ten minste 700 

mm bedraagt. 
3. Het bepaalde in het eerste lid is niet 

van toepassing op eene gehaktmachine, welke 
met handkracht wordt gedreven en voorzien 
is van eene bevestigingsklem, en waarvan de 
snijplaat geen grootere middellijn heeft dan 
70 mm. 

Cutter. 
25. Cutters voor het snijden van vleesch 

moeten zijn voorzien van een over de messen 
aangebracht deksel, waarvan h et gesloten 
zijn tijdens het in werking zijn van de ma
chine automatisch is verzekerd en dat van 
zoodanige afmetingen is, dat de draaiende 
messen niet met de hand kunnen worden be
reikt. 

Vleeschmengmachine. 
26. 1. Bij vleeschmengmachines moet 

de trog zijn voorzien van een deksel of roos
ter, waarvan het gesloten zijn tijdens het 
draaien van de machine automatisch is ver
zekerd en waardoor aanraking van de meng
armen tijdens het in werking zijn van de 
machine wordt voorkomen. 

2 . In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid mag bij vleeschmengmachines met 
kipbaren trog tijdens het in werking zijn van 
de machine het deksel of de rooster bij ge
kipten stand van den trog t en hoogste 30 cm 
geopend kunnen zijn, mits aanrnking van de 
mengarmen vanaf de zijkanten en de achter
zijde van den trog wordt voorkomen. 

3. De tandraderen van eene vleeschmeng
machine moeten geheel zijn ingekast. 

Schietmaskers. 
27. Schietmaskers mogen niet zijn inge

richt voor het gebruik van scherpe patronen. 

§ 6. Diverse arbeidswerktuigen. 

Degel pers. 
28. 1. Degelpersen, waarbij het papier 

met de hand kan worden ingelegd, moeten 
zijn voorzien van een handafwijzer, welke 
eene hand, die zich tusschen den zich slui
tenden degel en den drukvorm bevindt, auto
matisch wegduwt; deze handafwijzer moet, 
voordat de degel geheel is gesloten, zich op 
een afstand van t en minste 14 cm boven den 
degel bevinden, terwijl tusschen den handaf
wijzer en den bovenrand van den degel een 
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metalen netwerk of eene andere stevige af
sluiting moet zijn aangebracht, welke het 
passeeren van eene hand tusschen handafwij 
zer en degel belet; een en ander tenzij de 
machine zoodanig is ingericht, dat bij het 
sluiten van den degel eene zich tusschen de
gel en drukvorm bevindende hand automa
tisch en tijdig het stilzetten van de pers be
werkstelligt. 

2. Degelpersen m et voettrede moeten 
zoodanig zijn ingericht, dat de beneden
waartsche beweging van de voettrede niet 
gedwongen geschiedt. 

Papiersnijmachine. 
29. r. Van eene papiersnijmachine 

moet de meshouder zoodanig zijn ingericht 
of beschut, dat bij het in werking zijn der 
machine geen gevaar voor knelling tusschen 
meshouder en frame aanwezig is. 

2. Van eene papiersnijmachine, waarbij 
het mes in den hoogsten stand terzijde bui
ten het frame uitsteekt, moet het uitsteken
de gedeelte in dien stand geheel door eene 
beschutting zijn ingesloten. 

3. De tandraderen van eene papiersnij
machine moet en geheel zijn ingekast. 

Cartonritsmachines, hoek-
uitstootmachines en tafel-
scharen voor carton. 

3 0 . Cartonritsmachines, hoekuitstoot-
machines en tafelscharen voor carton moeten 
zijn voorzien van eene vaste beschutting, die 
aanraking van de messen ter plaatse, waar 
het carton wordt ingevoerd, voorkomt. 

Glansstootmachines. 
31. Glansstootmachines moeten zij n 

voorzien van stevige schermen, aangebracht 
op het gestel van de machine ter weerszijden 
van den balansarm en de stangen voor de 
rechtgeleiding van de stootkap, zoodanig, dat 
geen knelling kan plaatsvinden tusschen ba
lansarm, stangen en gestel. 

Centrifuges voor de wasch-
of de textielindustrie. 

32. Centrifuges voor de wasch- of de 
textielindustrie moeten zijn voorzien van een 
deksel, dat het onmogelijk maakt om met 
de hand de binnentrommel aan te raken bij 
gesloten deksel; het gesloten zijn van het 
deksel moet automatisch verzekerd zijn tij
dens het draaien van de binnentrommel ten 
gevolge van de mechanische aandrijving. 

Mangels. 
33. 1. De invoeropening van een mecha

nisch gedreven, verwarmden mangel moet 
zijn beschut door een draaibaar veiligheids
scherm, dat voldoende stijf geconstrueerd is 
en over de geheele lengte van de invoerope
ning doorloopt. De onderkant van het scherm 
mag nergens meer dan 18 mm van den bo
venkant van de inlegtafel verwijderd zijn; de 
afstand van den onderkant van het scherm 
tot de inloopplaats van den mangel moet ten 
minste 100 mm bedragen . Het scherm moet 
zoodanig verbonden zijn met eene ontkoppel
inrichting, dat eene geringe draaiïng van het 
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scherm den mangel vlug en met zekerheid tot 
stilstand brengt, zonder dat daarbij knelling 
van een vingertop kan voorkomen tusschen 
het scherm en de invoertafel. 

2 . Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op de invoeropening van een 
mechanisch gedreven, verwarmden mangel, 
waarvan de invoertafel verschuifbaar is en 
zoodanig verbonden is met eene ontkoppel
inrichting, dat eene geringe verschuiving in 
de richtting van de standplaats van den ar
beider, die de te bewerken goederen inlegt, 
den mangel vlug en met zekerheid tot stil
stand brengt. 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op de invoeropening van een 
mechanisch gedreven, verwarmden mangel, 
welke is beschut door een vast opgesteld vei
ligheidsscherm, dat voldoende stijf gecon
strueerd is en over de geheele lengte van de 
invoeropening doorloopt en waarvan de on
derkant zich nergens meer dan 12 mm boven 
de inlegtafel bevindt en waarbij de afstand 
van den onderkant van het scherm tot de in
loopplaats van den mangel ten minste 150 
mm bedraagt. 

4. De tandraderen van een mechanisch 
gedreven, verwarmden mangel moeten ge
heel zijn ingekast. 

Koeken brekers. 
34. 1. Koekenbrekers, waarmede door 

middel van walsen wordt gebroken of ge
malen, moeten zoodanig zijn ingericht, dat 
de walsen tijdens het in werking zijn van het 
werktuig niet met de hand kunnen worden 
bereikt. 

2 . Aan het bepaalde in het eerste lid 
wordt geacht te zijn voldaan, voor wat be
treft de invoerzijde van de walsen, indien 
zich boven de invoeropening een trechter be
vindt, welke 

hetzij zoodanig is ingericht of van een zoo
danigen rooster is voorzien, dat de breedte 
van de invoeropeningen ten hoogste 6 cm 
bedraagt op een afstand van ten minste 42 
cm van het hart van de walsen, 

hetzij eene hoogte heeft van ten minste 
40 cm boven het hart van de walsen en over 
een afstand van 22 cm niet meer dan s cm 
breed is , 

dan wel eene hoogte heeft van ten minste 
7 5 cm boven het hart van de walsen e n over ' 
een afstand tot ten minste 40 cm niet meer 
dan 12 cm breed is. 

3. Voor zoover de beveiligingsmiddelen, 
welke ingevolge het eerste lid zijn vereischt, 
niet of draaibaar aan het werktuig zijn be
vestigd, moeten zij van een grendel zijn voor
zien, die automatisch verzekert, dat tijdens 
het in beweging zijn van de walsen de bevei
ligingen in den stand staan, waarbij aan het 
bepaalde in het eerste hd is voldaan. 

4. De tandraderen van een werktuig als 
in het eerste lid bedoeld moeten geheel zijn 
ingekast. 

Boonensnijmachines. 
35. 1. Boonensnijmachines moeten zijn 

voorzien van ruiven van zoodanigen vorm en 
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afmetingen, dat het onmogelijk is met een 
vinger door de insteekopeningen met de mes
senschijf in aanraking te komen. 

2. Aan het bepaalde in het eerste lid 
wordt geacht te zijn voldaan, indien de rui
ven zijn voorzien van insteekopeningen, 
welke ten hoogste 18 mm breed zijn en 
waarvan het bovenste gedeelte van de naar 
de messenschijf toegekeerde zijde van de 
ruif voorzien is van een dichten rand over 
eene hoogte van ten minste 60 mm, met dien 
verstande, dat, indien de breedte van de in
steekopeningen niet meer dan 14 mm be
draagt, volstaan kan worden met eene hoogte 
van den dichten rand van 40 mm. 

3. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op eene boonensnijmachine, 
welke met handkracht wordt gedreven en 
niet meer dan twee insteekopeningen heeft. 

Flesschenvulmachines. 
36. Machines voor het onder druk vullen 

van glazen flesschen moeten zijn voorzien 
van stevige metalen schermen of van scher
men van gewapend glas, welke zoodanig met 
de vulkranen zijn verbonden, dat bij het ge
opend zijn van deze kranen de flesschen zoo
veel mogelijk door de schermen zijnomsloten. 

Mortel- of speciemolens. 
37. Van een mortel- of speciemolen met 

trog moet de trog zijn afgedekt door een 
rooster, die hetzij vast is aangebracht, hetzij 
zoodanig is aangebracht, dat het gesloten zijn 
automatisch verzekerd is tijdens het draaien 
van den molen. 

Dorschmachines. 
38. 1. Boven de inlegopening van eene 

dorschmachine, waarbij de inlegger zijn 
standplaats heeft op de machine, op eene 
daarin aangebrachte verdieping of op een 
platform, moet eene deugdelijk bevestigde 
en stevige omkasting met kap zijn aange
bracht. Op de omkasting moet aan één zijde 
eene horizontale inlegtafel zijn bevestigd, 
welke zich ten minste 50 cm boven de stand
plaats van den inlegger bevindt; de overige 
zijden van de omkasting moeten reiken tot 
ten minste 30 cm boven het platform. De 
omkasting moet geheel dicht zijn, behoudens 
dat in de korte wanden aan den onderkant 
openingen van niet meer dan xo cm hoogte 
mogen zijn aangebracht: Op de omkasting 
moet eene dichte kap zijn geplaatst, welke 
aan de zijde van de invoertafel eene hoogte 
van niet meer dan 40 cm vrijlaat voor het 
invoeren van het graan, en welke aan die 
zijde tot ten minste 10 cm boven de invoer
tafel doorloopt. 

2. Bij eene dorschmachine, waarbij het 
graan door middel van een transportband 
wordt ingevoerd, moet de messenas zijn be
schut door eene kap en moeten de invoer
opening en de transportband geheel zijn om
geven door een hekwerk, bestaande uit t en 
minste twee gordingen, respectievelij k op 40 
cm en 90 cm hoogte en door eene op den 
vloer aangebrachte voetstootlijst van ten 
minste 10 cm hoogte. 
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3. Eene dorschmachine moet zoodanig 
zijn ingericht, dat eene behoorlijk werkende 
stofafzuiging kan worden aangebracht. 

§ 7. Krachtwerktuigen. 

Verbrandingsmotoren. 
39. 1. Een verbrandingsmotor, die met 

de hand in de draairichting moet worden 
aangeslagen, moet zijn voorzien van een vei
ligheidsslinger, indien het vermogen per cy
linder in pk grooter is dan 1/120 van het aan- · 
tal omwentelingen per minuut. 

2. Onder een veiligheidsslinger wordt 
verstaan een aanzetslinger, die zoowel bij 
het aanloopen als bij het terugslaan van den 
motor automatisch ontkoppelt. 

3 . Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing op een verbrandingsmotor 
met een vermogen van minder dan 4 pk, 
noch op een verbrandingsmotor, waarbij de 
ontstekingsinrichting vóór het aanslaan ge
dwongen op na-ontsteking moet zijn inge
steld, noch op motoren van automobielen of 
op dieselmotoren. 

§ 8. Diverse werktuigen, toestellen en 
gereedschappen. 

Lieren. 
40. 1. Handlieren moeten zijn voorzien 

van een pal en palrad of van eene andere 
doelmatige inrichting, waardoor bij het hij
schen van eene last het onverhoeds neerdalen 
kan worden voorkomen. 

2. Lieren moeten zijn voorzien van eene 
doelmatige, goedwerkende rem aangebracht 
op de trommelas of van eene andere inrich
ting, waarmede de snelheid bij het neerlaten 
van lasten kan worden geregeld en onmid
dellijk stilzetten steeds mogelijk is, terwijl 
de slinger moet kunnen worden ontkoppeld 
of afge nomen. 

Transportwagens. 
41. Electrisch gedreven· transportwagens 

of -karren, lorries en dergelijke moeten zijn 
voorzien van ten minste één deugdelijke me
chanische reminrichting en één mechanisch 
bedienden stroomverbreker, welke automa
tisch in werking treden, als de bedienende 
persoon het voertuig verlaat. Bij stilstand 
van het voertuig mag de stroomketen niet 
gesloten kunnen worden, als het bedienings
orgaan van het schakelapparaat (controller) 
niet in zijn nulstand staat. 

Kipwagens; draaischijven. 
42. 1. De bak van een kipwagen of van 

een luchtspoor moet veilig kunnen worden 
vastgezet. 

2. Eene draaischijf moet veilig kunnen 
worden vastgezet. 

Takels. 
43. Op een takel moet de grootste last, 

welke hiermede veilig kan worden geheschen, 
op duurzame, in het oog vallende wijze zijn 
vermeld. 

Ladders. 
44. 1. De sporten van houten ladders 
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moeten in het hout van de hoornen rusten ; 
zij mogen niet uitsluitend door opspijkeren 
of aanschroeven zijn bevestigd. 

2. Houten ladders mogen niet geverfd, 
wel geolied of blank gevernist zijn. 

Riemverzetter. 
45. De in dit besluit genoemde werktui 

gen of toestellen, die voorzien zijn van eene 
vaste en eene losse riemschijf, moeten tevens 
zijn voorzien van een riemverzetter, welke 
automatisch vastgezet wordt, zoodra de riem 
op de losse schijf wordt omgelegd. 

Losse riemschijf. 
46. Op de in dit besluit genoemde werk

tuigen of toestellen, die voorzien zijn van 
eene vaste en eene losse riemschijf, moet 
de losse schijf zijn aangebracht op een af
zonderlijken, van de aangedreven of aandrij
vende as geheel onafhankelijken tap of bus, 
indien de losse schijf zich bevindt aan ee"n 
werktuig, bestemd voor eene snelheid van 
meer dan 800 omwentelingen per minuut. 

Krukken, assen, enz. 
47. Van de in dit besluit genoemde werk

tuigen, toestellen, vaten of gereedschappen 
moeten de deelen, die gevaar opleveren, zoo
als krukken, assen, kettingen, snaren, rie
men, schijven, spieën, bouten, koppelingen, 
tandraderen, zoo mogelijk doelmatig zijn be
schut. Knelplaatsen tusschen bewegende ma
chinedeelen of tusschen een bewegend en een 
vast machinedeel moeten zooveel mogelijk 
zijn vermeden. 

§ 9. Slotbepalingen. 

48. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Veiligheidsbesluit gevaar
lijke werktuigen". 

49. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den dag, waarop artikel 19, eerste 
lid, der Veiligheidswet 1934 in werking 
treedt. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1940. 

s. 844 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. 16 April 1940.) 

r2 April 1940. BESLUIT tot uitvoering 
der lnentingswet 1939. 

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

Sociale Zaken van 8 Maart 1940, N ° . 621 
H /Doss. 26, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Inentingswet 1939; 
Den Raad van State gehoord (advies v an 

2 April 1940, N °. 29) : . 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Sociale Zaken van 9 April 1940, 
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N °. 88r H /Dossie r 26, Afdeeling Volksge
zondheid; 

Hebben goedgevonden en v e rst aan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit v e rstaat onder "de 

Wet" de Wet van 22 December 1939, Staats
blad 805, tot vaststelling van nieuwe b epa
lingen b e treffende de inenting tegen pokken 
(lnentingswet 1939) ; 

" Onzen Ministe r" den Minister, belast 
met de uitvoering van d e Inentingswet 1939. 

2. D e geneeskundige gaat tot de inenting 
slechts over, indien hij daarvan geen gevaar 
ducht voor de gezondheid van den in te 
enten persoon of van personen in diens om
geving. Acht hij zoodánig gevaar aanwezig, 
dan deelt hij dit aan hem , die den in t e en
ten persoon geleidt of aan dezen zelf m ede, 
en wordt de inenting uitgesteld. 

3 . Onze Minister stelt nadere regelen 
betreffende de in entin g en de behandeling 
der entstof. 

4 . r. Voor de inenting mag slechts stof 
worden gebezigd, afgeleverû door een ent
stofinrichting of handelaar in entstoffen, die 
daarvoor de vergunning van Onzen Minister 
heeft verkregen. 

2. D e prijs per hoeveelheid voor één in
enting benoodigde entstof bedraagt niet 
meer dan het door Onzen Minister daarvoor 
vastgestelde bedrag. 

5 . r. Om in aanmerking te komen voor 
het v e rkrijgen van een vergunning tot het 
., fleveren van entstof tegen de pokken, als 
bedoeld in artikel 4, moeten entstofinrich
tingen en handelaren in entstoffen voldoen 
aan regelen, d oor Onzen Minister vas t ge
steld. 

2. Onze Minister is bevoegd aan de ver
gunning nadere voorwaarden te v erbinden. 

6. r. D e burgemeester - of de door hem 
aangewezen a mbten aar - stelt dengene, die, 
gevolg gevende aan een oproeping, a ls be
doeld in artikel 5, re lid, der Wet, voor hem 
en den door hem aangewezen geneeskundige 
is verschenen , in de gelegenheid nader van 
zijn bezwaar te doen blijken. 

2. D e geneeskundige geeft den versche
nene op onpartijdige wijze een uiteenzetting 
van de geneeskundige beteekenis van de in
enting en van den aard en omvang van het 
pokkengevaar, tegenover het gevaar , in het 
bijzonder dat de r encephalitis, hetwelk aan 
inenting, vooral van personen boven den 
leeftijd van twee jaren , verbonden is. 

3 . De burgemeester - of de door hem 
aan gewezen ambtenaar - laat den versche
nene vrij in het nemen van zijn beslissing. 

4. Van de verschijning wordt de acte, be
doeld in artikel 5, 3e lid, der W et, opge
maakt. 

5. D e burgemeester - of de door hem 
aangewezen ambtenaar - doet dengene, die, 
gevolg gevende aan een oproeping, a ls be
doeld in artikel 5, 2e lid, der Wet, voor h em 
en den door hem aangewezen geneeskundige 
is verschenen , mede deeling van den inhoud 
van de artikelen r, J, 4, 7 en 8 der Wet. 
Overigens geldt het bepaalde in het 2e, 3e 
en 4e lid. 
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7 . r. Indien degene, die de ouderlijke 
macht of de voogdij uitoefent ov er een kind, 
opgenomen is in h et centrale bevolkings
register, zoom ede indien het kind in dat re
gister is opgenomen, rust de taak, omschre
v en in de artikelen 2, 3, 4 en 5 der Wet, op 
den burgemeester der gem eente 's-Graven
hage. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken geeft, in overleg met Onzen Minister van 
Sociale Zaken , voorschriften m et betrekking 
tot de wijze, waarop ter uitvoering van ar
tikel 6 der W et de noodige gegevens worden 
uitgewisseld tusschen de burgemeesters on
derling, alsmede tusschen den burgemeester 
van 's-Gravenhage en de Inspectie van de 
Bevolkingsregisters . 

8. Het in artikel 2 van de Wet genoemde 
bericht, waarbij op de in artikel 1 der W et 
bedoelde verplichting wordt gewezen, wordt 
opgemaakt volgens het bij dit besluit be
hoorende m odel No. r. 

9 . r. D e v e rklaringen , bedoeld in de ar
tikelen 3 en 9 der Wet, worden opgemaakt 
volgens de bij dit besluit b ehoorende model
len N os. 2a, 2b, 2c, 2d en 2e en afgegeven 
op de wijze, als door Onzen Ministe r nader 
bepaald. 

2. Een duplicaat van deze v erklaringen 
wordt door den geneeskundige bewaard, en 
uiterlijk één maand na he t e inde van h et 
jaar, waarin de verrichting of behandeling, 
daarbij vermeld, plaats had, aan het ge
meentebestuur gezonden. 

10. De v erklaring, houdende de reden, 
waarom de inenting achterwege wordt gela
ten, bedoeld in a r tikel 4, 1e lid, der Wet, als 
mede die van een geneeskundige, dat om
trent de v raag van de inenting m et hem 
overleg is gepleegd , bedoeld in a rtike l 5, re 
lid, der Wet, worden opgemaakt volgens he t 
bij dit besluit behoorende m odel N o. 3. 

11. Het bewijs van ontvangst eener ver
klaring, houdende de reden, waarom de in
enting achterwege wordt gelaten, bedoeld in 
artikel 4, 2e lid , de r W et, wordt opgemaakt 
volgens het bij dit besluit behoorende model 
N o. 4. . 

12. D e in artikel 5, re lid , der Wet be
doelde oproeping van dengene, die een ver
klaring, als b edoeld in artikel r der Wet , 
heeft overgelegd, wordt opgemaakt volgens 
het bij dit besluit behoorende model No. 5. 

13. D e in artikel 5, 2e lid , de r Wet be
doelde oproeping van dengene, die niet heeft 
v oldaa n aan de verplichting v an artikel r der 
W et, wordt opgemaakt volgens het bij dit 
besluit behoorend model No. 6. 

14. D e acte van verschijning, bedoeld in 
artikel 5, 3e lid, de r W et , wordt o pgemaakt 
volgens de bij dit besluit behoorende model
len Nos. 7a en 7b. 

15. De acte van nie t -v erschijning, b e
doeld in artikel 5, 4e lid, der W et, wordt 
opgemaakt v olgens het bij dit besluit be
hoorende model No. 8. 

16. Bescheiden , niet opgemaakt volgens 
een der bij de artikelen 8- 15 vastgestelde 
m odellen, zijn , behoudens het bepaalde bij 
de artikelen 17 en 24, niet geldig. 
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17. 1. Ten aanzien van buiten het Rijk 
in Europa verrichte inentingen wordt, voor 
de toepassing van artikel 3 der Wet, de ver
klaring van een geneeskundige, dat hij de in
enting verrichtte, gelijkgesteld met de ver
klaring, opgemaakt volgens het in artikel 10 
bedoelde model 2a. 

2. Voor de toepassing van artikel 9 der 
Wet wordt de verklaring van een genees
kundige buiten het Rijk in Europa met die, 
opgemaakt volgens de in artikel 10 bedoelde 
modellen 2b, 2c en 2d, gelijkgesteld, mits 
daaruit duidelijk blijkt, dat de door den ge
neeskundige genoemde persoon de inenting 
met goed gevolg of meer dan eens heeft on
dergaan, dan wel aan variola major of minor 
heeft geleden. 

18. Met de verklaringen, bedoeld in de 
artikelen 9 en 17, worden gelijkgesteld af
schriften ervan, door den secretaris der ge
meente of de buiten het Rijk in Europa be
voegde autoriteit voor overeenkomstig het 
oorspronkelijke geteekend. 

19. 1. De burgemeester zendt de ter 
voldoening aan artikel 3 der Wet aan hem 
overgelegde verklaringen aan de afzenders 
terug. · 

2. Van de verzending van het bericht, be 
doeld in artikel 2 der Wet, alsmede van de 
verklaringen en acten, bedoeld in de artike
len 3, 4 en 5 der Wet, wordt aanteekening 
gehouden op de wijze, door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, in overleg m et 
Onzen Minister van Sociale Zaken te bepa
len. 

2 0 . 1. Wanneer Onze Minister overeen
komstig artikel 9 der Wet een verbod als 
bedoeld in het eerste lid, onder 1, van dat 
artikel heeft uitgevaardigd, is het hoofd van 
elke school, zoolang het verbod van kracht 
is, verplicht een register aan te houden, be
vattende de namen der leerkrachten, die aan 
de school zijn of worden verbonden, en van 
de leerlingen, die de school op dat tijdstip 
bezoeken en daarna tot de school worden 
toegelaten, met aanteekening van den aard 
der verklaring betreffende de inenting, die 
zij hebben ingeleverd. Eveneens wordt door 
hem een register gehouden van de namen 
van leerkrachten en leerlingen, wien op 
grond van het bepaalde in genoemd wets
artikel de toelating tot de school wordt ont-
2egd. 

2. De registers worden ingericht volgens 
een door Onzen Minister vastgesteld model, 
en worden op door hem bepaalde tijdstippen 
door het hoofd der school ingezonden aan 
den burgemeester der gemeente, waar de 
school gevestigd is . De burgemeester handelt 
daarmede overeenkomstig het daaromtrent 
nader door Onzen Minister bepaalde. 

3. Na terugontvangst van de registers 
worden deze door het hoofd der school be
waard, totdat alle daarop vermelde personen 
de school hebben verlaten, dan wel het ver
bod is ingetrokken. 

21. 1. Bezoeken de in artikel 9, 1e lid, 
onder 1, der Wet, bedoelde personen meer 
dan één school, dan worden de aldaar be
doelde verklaringen overgelegd aan het 
hoofd van een der scholen, en geeft dit hoofd 
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aan deze personen een door hem ondertee
kend en gedagteekend bewijs van ontvangst 
af, hetwelk tegenover de hoofden van de 
andere scholen de kracht van de verklaring 
heeft. 

2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeen
komstige toepassing ten aanzien van leer
lingen, die, bij gebreke van een vaste woon
plaats hunner ouders of voogden, scholen in 
verschillende gemeenten bezoeken, met dien 
verstande, dat in dit geval de verklaring be
rust bij het hoofd der school, waar de leerling 
het eerste onderwijs genoten heeft. 

22. Het hoofd der school geeft de ter 
voldoening aan het bepaalde bij artikel 9, 
1e lid, onder 1, der Wet overgelegde verkla
ring, behoudens het bepaalde in het voor
gaande artikel , aan den belanghebbende te
rug, wanneer deze de school verlaat. 

23. Het hoofd der school vertoont, des 
gevraagd, de hem ter voldoening aan het be
paalde bij artikel 9, 1e lid, onder 1, der Wet 
overgelegde verklaringen aan den burge
meester of dengene, die hem vervangt, aan 
de leden van het schooltoezicht en aan de 
ambtenaren van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid. 

24. Verklaringen van geneeskundigen be
treffende de inenting, of inhoudende, dat een 
persoon aan variola major (pokken) of va
riola minor (alastrim) heeft geleden, welke 
vóór het inwerkingtreden der Inentingswet 
1939 geldig waren overeenkomstig de op dat 
tijdstip bestaande bepalingen, worden met 
de overeenkomstige verklaringen, afgegeven 
op grond van genoemde Wet, gelijkgesteld. 

25. Ons besluit van 17 Januari 1930 
Staatsblad No. 16, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 8 Januari 1938, Staatsblad 
No. 841, vervalt. 

26. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

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

's-Gravenhage, den 12den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 

Kleur: Groen. 

J. VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg. 24 April 1940.) 

Model No. 2b. 
(Artt. 3 en 9 Inentingswet 1939.) 

De ondergeteekende ............. .. ........ . .... . 
geneeskundige, gevestigd te ........ ... .... . . . .. . 
verklaart dat hij ... ..... .... ............ .. . .. .. . . .. . 
geboren op den ......... .. ......... , ingeschreven 
in het bevolkingsregister d':,r gem._ ..... . . ... . 

centraal bevolkingsregister 
op den . . . . ......... . . .. .... heeft ingeënt tegen 
pokken en, naar hem heden bleek, met goed 
gevolg. 

Dagteekening : 
Handteekening van den geneeskundige: 

Zie ommezijde 
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Herinnerd wordt aan art. 7 van de Wet 
van 1 Juni 1865, S. No. 60, regelende de uit
oefening der geneeskunst, zooals die nader is 
gewijzigd, ingevolge welk artikel de genees
kundige binnen 14 dagen na de inenting het 
bewijs daarvan aan den belanghebbende 
moet afgeven en een duplicaat van dit bewijs 
aan het gemeentebestuur moet zenden uiter
lijk één maand na het einde van het jaar, 
waarin de inenting plaats had. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 12 

A pril 1940 (Staatsblad No. 844) . 
Mij bekend, 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 

Kleur: Rood. 
Model No. 2c. 

(Art. 9 Inentingswet 1939.) 

De ondergeteekende . ......... . .. ..... .......... . 
geneeskundige, gevestigd te ............. . . . .. .. . 
verklaart, dat ...................................... . 
geboren op den ..... ...... ... . . .... , ingeschreven 

bevolkingsregister der gem .... .. .. .. . . 
in het 

centraal bevolkingsregister 
op den ... .. . ... ...... .. ....... de inenting tegen 
pokken heeft ondergaan, en naar den onder-
geteekende op den .... .. . .. . ........ . ..... bleek, 
met goed gevolg. 1 

Dagteekening: 
Handteekening van den geneeskundige: 

1 Als goed gevolg van de inenting wordt 
beschouwd de opkomst van ten minste één 
volledig ontwikkelde pokpuist van tenminste 
½ cm lengte. 

Zie ommezijde 

Herinnerd wordt aan art. 7 van de Wet 
van 1 Juni 1865, S. No. 60, regelende· de uit
oefening der geneeskunst, zooals die nader is 
gewijzigd, ingevolge welk artikel de genees
kundige binnen 14 dagen na de inenting het 
bewijs daarvan aan den belanghebbende 
moet afgeven en een duplicaat van dit bewijs 
aan het gemeentebestuur moet zenden uiter
lijk één maand na het einde van het jaar, 
waarin de inenting plaats had. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 12 

April 1940 (Staatsblad No. 844) . 
Mij bekend, 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 

Kleur: Geel. 
• Model No. 2d. 

(Art. 9 Inentingswet 1939.) 

De ondergeteekende .. . ...... .. . . ........... . .. . . 
geneeskundige, gevestigd te ............. . ... . . . . 
verklaart, dat .. . ... ........ . . . ...... . .. . ... ... . .... . 
geboren op den ....... . .... . .. .. ... , ingeschreven 

144 

bevolkingsregister der gem. 
in het 

centraal bevolkingsregister 
op den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . voor de ........ . .. . 
maal de inenting tegen pokken heeft onder
gaan. 

Dagteekening: 
Handteekening van den geneeskundige: 

Zie ommezijde 

H erinnerd wordt aan art. 7 van de Wet 
van 1 Juni 1865, S. No. 60, regelende de uit
oefening der geneeskunst, zooals die nader is 
gewijzigd, ingevolge welk artikel de genees
kundige binnen 14 dagen na de inenting het 
bewijs daarvan aan den belanghebbende 
moet afgeven en een duplicaat van dit bewijs 
aan het gemeentebestuur moet zenden uiter
lijk één maand na het einde van het jaar, 
waarin de inenting plaats had. 

Behoort bij Konip.klijk Besluit van 12 

April 1940 (Staatsblad No. 844). 
Mij bekend, 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 

Kleur: Blauw. 
Model No. 2e. 

(Art. 9 lnentingswet 1939.) 

De ondergeteekende .. . .. . ........... .. .... . .. .. . 
geneeskundige, gevestigd te . .... . .... . ... .... . . . 
verklaart, dat . . . ........ . ... ............ .. .. . .. .... . 
geboren op den .......... .. ... .. ... , ingeschreven 

bevolkingsregister der gem . . .... . .... . 
in het 

centraal bevolkingsregister 
van ... ..... .. ............ . . tot ... .. ................ . . . 

variola major 
aan ------ heeft geleden. 

variola minor 
Dagteekening: 

Handteekening van den geneeskundige: 

Zie ommezijde 

Herinnerd wordt aan art. 7 van de Wet 
van 1 Juni 1865, S. No. 60, regelende de uit
oefening der geneeskunst, zooals die nader is 
gewijzigd, ingevolge welk artikel de genees
kundige binnen 14 dagen na de inenting het 
bewijs daarvan aan den belanghebbende 
moet afgeven en een duplicaat van dit bewijs 
aan het gemeentebestuur moet zenden uiter
lijk één maand na het einde van het jaar, 
waarin de inenting plaats had. 

Behoort bij Koninklij k Besluit van 1 2 
April 1940 (Staatsblad No. 844). 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 
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Model No. 3. 
(Artt. 4, re lid en 5, re lid der Inentingswet 

1939.) 

Aan den Burgemeester der gemeente 

Ondergeteekende . ............. , ingeschreven 
bevolkingsregister der gem. . . .. .. .. .. . . . 

in het----- - ------- -----
centraal bevolkingsregister 

verklaart, dat inenting van het onder 
zijn ouderlijke macht 
----- --- -- staande kind ... ... .. .. . 

haar voogdij 
geboden ............. . .... , ingeschreven in het 
bevolkingsregister der gemeente . ... ... . ...... . 

centraal .bevolkingsregister 
wordt achterwege gelaten, om de volgende 
reden: 
.... . ...... . ... . . . , den ..... . ...... 19 .. . 

Ondergeteekende, geneeskundige, geves
tigd te: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . verklaart, dat 
.......... . .... . .. . . .... ........ .. .. . . . .... . . . . . .... .. met 
betrekking tot het bovengenoemde kind met 
hem overleg heeft gepleegd omtrent de vraag 
van de inenting. 
... .. ......... . ... , den ... ... .. . ... 19 ..... . ........ . 

B ehoort bij Koninklijk Besluit van 12 

April 1940 (Staatsblád No. 844). 
Mij bekend, 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . VAN DEN TEMPEL. 

Iodel No. 1. 
(Art. 2 Inentingswet 1939.) 

Gemeente ... ..... ............. .. . 

Aan ... ......... ... .. . .... . . 

Ondergeteekende herinnert U er aan, dat 
de Inentingswet 1939 verplicht vóór . . . .. . .. . 
... .......... . ...... . . .. ... .. . hetzij het onder Uw 
ouderlijke macht 
-------- staande kind ... .. . ........ . 

voogdij 
... ... .. . .......... . . , geboren den ....... . . ... .. .... . . 
te doen inenten tegen pokken en het door 
den geneeskundige af te geven bewijs van de 
i'nenting over te legge·n ter gemeente-secre
tarie, hetzij te verklaren. waarom U het kind 
niet laat inenten, welke verklaring moet wor
den gesteld op een daartoe kosteloos ter ge
meentesecretarie verkrijgbaar formulier. 

Strafbaar is wie aan deze verplichting nie t 
voldoet. 

De Burgemeester van .............. . . . . 
Zie ommezijde 

INE TINGSWET 1939. 

Art. ,. Hij, die de ouderlijke macht of 
de voogdij uitoefent over een kind, is ver
plicht, voordat het kind den leeftijd van één 

L. en S. 1940. 
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jaar heeft bereikt, het bewijs te leveren, dat 
het kind met inachtneming van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde tegen pokken 
werd ingeënt, of een door hem onderteeken
de verklaring over te leggen, houdende de re
den, waarom zoodanige inenting achterwege 
wordt gelaten. 

Art. 3. Het bewijs van de inenting, be
doeld in artikel 1, wordt geleverd door over
legging aan den burgemeester van de ge
meen te, in welker bevolkingsregister het 
kind staat ingeschreven, van een verklaring 
van den geneeskundige, die de inenting ver
richtte, dat deze plaats had. 

Art. 4. r. De verklaring, bedoeld in ar
tikel 1, wordt overgelegd aan den burgemees. 
ter van de gemeente in welker bevolkingsre• 
gister het kind staat ingeschreven. 

2. De ,buFgemeester reikt onverwijld aan 
hem, die de verklaring overlegt, een bewijs 
van ontvangst uit. 

Art. 5. r. De burgemeester roept denge
ne, die een verklaring heeft overgelegd, a ls 
bedoeld in artikel r, op om te verschijnen 
voor hem - of een door hem aan te wijzen 
ambtenaar - en een door hem aan te wijzen 
geneeskundige ter bespreking zijner verkla
ring. Deze oproeping kan, ter beoordeeling 
van den burgemeester, achterwege blijven, 
indien de in de verklaring vermelde reden 
geheel of gedeeltelijk van geneeskundigen 
aard is en tevens is overgelegd een verkla
ring van een geneeskundige met wien over 
de vraag v.an de inenting overleg is gepleegd, 
waarbij deze dit overleg bevestigt. 

2. Overeenkomstige oproeping om te 
verschijnen heeft plaats van dengene, die 
niet heeft voldaan aan de verplichting van 
artikel r. 

3. Van de verschijning, in de voorgaande 
leden bedoeld, wordt een acte opgemaakt, 
welke door den burgemeester - of den door 
hem aangewezen ambtenaar -, den door 
hem aangewezen geneeskundige en den com
parant wordt onderteekend. 

4. Verschijnt de opgeroepene niet, dan 
wordt hiervan een acte opgemaakt, welke 
door den burgemeester - of den door hem 
aangewezen ambtenaar - en den door hem 
aangewezen geneeskundige wordt ondertee
kend. 

Art. 7. r. Hij, die , voordat het kind, 
waarover hij de ouderlijke macht of de voog
dij uitoefent, den leeftij d van één jaar heeft 
bereikt, niet levert het bewijs van de inen
ting tegen pokken, bedoeld in artikel 3, noch 
overlegt een verklaring, als bedoeld in arti
kel 4, alsmede hij, die geen gevolg geef aan 
een oproeping, als bedoeld in artikel 5, wordt 
gestraft met hechtenis van t en hoogste zes 
dagen of geldboete van ten hoogste honderd 
gulden. 

2. Indien het kind staat onder voogdij 
van een vereeniging, stichting of instelling 
van weldadigheid, geldt het in het vorige 
lid bepaalde voor de bestuurders van die 
vereeniging, stichting of instelling van wel
dadigheid. 

3. De in dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen, 

10 
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4. Hij, die geeri gçcvó!g, heeft gegeven aan 
een oproeping, als bedoeld in artikel 5, is niet 
strafbaar, indien blijkt, dat hij een geldige 
reden van verhindering heeft gehad. 

In elke gemeente wordt door de zorg van 
het gemeentebestuur minstens eenmaal in 
elke drie maanden gelegenheid gegeven tot 
kostelooze inenting en herinenting. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 12 
April 1940 (Staatsblad No. 844). 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 

Kleur: Grijs. 
Model No. 2a. 

(Art. 3 Inentingswet 1939.) 

De ondergeteekende .. .......... .. .. .. .......... . 
geneeskundige, gevestigd te .. .... ........ .... . . . 
verkláart, dat hij .. .... .. .... .... .. .......... .. .... .. 
geboren op den ...... .. ...... .. .... , ingeschreven 

bevolkingsregister der gem. .. .. ....... 
in het 

centraal bevolkingsregister 
op den .......... .. ...... .. .. .. heeft ingeënt tegen 
pokken, doch, naar hem heden bleek, zonder 
goed gevolg. 

Dagteekening: 
Handteekening van den geneeskundige: 

Zie ommezijde 

Herinnerd wordt aan art. 7 van de Wet 
van 1 Juni 1865, S. No. 60, regelende de uit
oefening der geneeskunst, zooals die nader .is 
gewijzigd, ingevolge welk artikel de genees
kundige binnen 14 dagen na de inenting het 
bewijs daarvan aan den belanghebbende 
moet afgeven en een duplicaat van dit bewijs 
aan het gemeentebestuur moet zenden uiter
lijk één maand na het einde van het jaar, 
waarin de inef!ting plaats had. 

Behoort bij Koninklijk Beslui't van 12 
April 1940 (Staatsblad No. 844). 

' 

M ij bekend, 
De Minister van Sociale Zak en, 

J. VAN DEN TEMPEL. 

(Art. 4, ~e lid der Inentingswet 1939.) 

De ondergeteekende, burgemeester der ge-
meente . ... :: . ......... .. bevestigt !Jiermede een 
verklaring tè ' hebben ontvangen-, ' gedagtee
kend ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. . en onderteekend door 
.. .... .............. .. : ...... ..... ingeschrev;en in het 
bevolkingsregister der gemeente .. .. ......... .. 

centraal bevolkingsregister 
houdende de reden waarom inenting van het 
onder 
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zijn ouderlijke macht 
-------- staand kind ........ . , 

haar voogdij 
geboren ........ .. ........ , ingeschreven in het 
bevolkingsregister der gemeente . .. . . . . ... . ... . 

centraal bevolkingsregister 
wordt achterwege gelaten. 

............ ... ,den .. .. . .... 19 ....... ....... .. .. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 12 
April 1940 (Staatsblad No. 844). 

Mij bekend, 
D e Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 

Model No. 6. 
(Art. 5, 2e lid Inentingswet 1939.) 

Ondergeteekende, burgemeester der ge-
meente ............. .. .. . roept U, ingevolge ar-
tikel 5, 2e lid, van de Inentingswet 1939, op 
om op .......... .... .... , den ...... .. .......... 19 .. . 
te .... .. uur, te verschijnen voor hem - of 
een door hem aan te wijzen ambtenaar - en 
een door hem aan te wijzen geneeskundige, 
........ ...... ....... (plaats), aangezien U noch 
het bewijs van inenting van_ het onder Uw 
ouderlijke macht 
------- staande k ind ................ .. 

voogdij 
geboren .... ... .. .... .... .. ..... , noch een verkla-
ring aangevende waarom U de inenting ach
terwege laat, hebt overgelegd. 

....... .. .... .. ... den_ ............ 19 ............. .. 

Zie ommezijde-

Art. 7 der Incntlngswet 1939. 

1. .. .... ... .. . .. .... .. .... hij, die geen gevolg 
geeft aan een oproeping, als bedoeld in ar
tikel 5, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes dagen of geldboete van ten hoog
ste honderd gulden. 

2. Indien het kind staat onder voogdij 
van een vereeniging, stichting of instelling· 
van weldadigheid, geldt het in het vorige lid 
bepaalde voor de bestuurders van die ver
eeniging, stichting of instelling van welda
digheid. 

3. D e in dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

4. Hij, die geen gevolg heeft gegeven aan 
een oproeping, als bedoeld in artikel 5, is· 
niet strafbaar, indien blijkt, dat hij een gel
dige reden tot verhindering heeft gehad. 

B ehoort bij Koninklijk B esluit van 12, 

April 1940 (Staatsblad No. 844). 
Mij bekend, 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN TEMPEL. 
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Model No. 7a. 
(Art. 5, 3e j 0

• re lid, der Inentingswet 1939.) 

ACTE VAN VERSCHIJNING. 

H eden den ........................ 1900 ........ . 
is voor mij ........ . ... ... ......... ... ... . ... . ... . .. .. . 

burgemeester 
door den burgem. aangewezen ambtenaar 
der gemeente ... . .. .. . .... ...... .. , en mij . . ..... .. 
..... . ..... ..... .. , geneesktmdige, gevestigd te 
.. ......................... , na oproeping overeen
komstig art. 5, re lid , der Inentingswet 1939, 
verschenen ......... .... .. . . ....... , ingeschreven 

bevolkingsregister der gem . .... .. ....... . 
in het------------------

centraal bevolkingsregister 
ouderlijke macht 

uitoefenende de -------- over ...... 
voogdij 

.. .... . .......................... . ........ ... .. , geboren 
. ..... : ................ . .. . . .. , ingeschreven in het 
bevolkingsregister der gemeente .... .. .... . . .. . 

centraal bevolkingsregister 
Door ons is met comparant(e) besproken 

zijn 
-- aan den burgemeester overgelegde ver
haar 
klaring dd .... ......................... . . . .. 19 ... . . . , 
houdende de reden waarom inenting van 
bovengenoemd kind wordt achterwege ge-

Hem 
laten. --- is op onpartijdige wijze een 

Haar 
uiteenzetting gegeven van de geneeskundige 
beteekenis van de inenting en van den aard 
en omvang v an het pokkengevaar, tegenover 
het gevaar, in het bijzonder dat der encepha
litis, hetwelk aan inenting, vooral van perso
nen boven den leeftijd van twee jaren, ver-

hem 
bonden is. Wij hebben v rijgelaten in 

haar 
zijn 

het nemen van heslissing. 
haar 

Waarvan is opgemaakt deze acte, welke; 
na voorlezing, door mij 

burgemeester 
door den burgem. aangewezen ambtenaar 
en mij, geneeskundige, alsmede door compa
rant(e) is onderteekend. 

...... .. .. . . .. ... ... . ,den .. . .. . .... .... . . . . ... 19 .. . 

D e comparant(e), D e G eneeskundige, 

De burgemeester ( of wie hem vervangt), 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 12 
A.pril 1940 (Staatsblad No. 844) . 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

J . VAN DEN TEMPEL. 
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Model No. 7b. 
(Art. 5, 3e j 0

• 2e lid der Inentingswet 1939.) 

Conform N °. 7a, met de volgende ver
schillen: 

"Artikel 5, 1e lid", wordt "artikel 5, 2e 
lid" ; 

"Door ons ...... . . ........ .. ... ... enz." wordt 
vervangen door het volgende: 

,,Door ons is aan comparant(e) in herin-
hem 

nering gebracht, dat door -- niet is vol
haar 

zijn 
<laan aan -- verplichting ingevolge artikel 

haar 
hem 

1 der Inentingswet 1939 en is -- mede
haar 

deeling gedaan van den inhoud· van de arti
kelen 1, 3, 4, 7 en 8 dier Wet . 

Mo1lel No. 8. 
(Art. 5, 4e lid , der Inentingswet 1939.) 

ACTE VAN NIET-VERSCHIJNING. 

is ~oeo~e:~e~ .·.·.·.·.·. ·.·. ·.·.·.· . . ·.·.·.:.·.·.·.·. ·.·.·.· . . ~~~~ .... ·.·.·_-.·.·.·.: 

burgemeester 
door den burgem. aangewezen ambtenaar 
der gemeente ...... ... . . . ... . . . ... , en door m ij, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . geneeskundige, gevestigd 
te ............ . ... .. .... ..... , zitting houdende te 
......... .. .. .... .. ... . .. aan de ... . .. . . ... ........... , 
opdat aldaar ingevolge oproeping d .d ... . . . . .. . 

re lid 
.. . ...... . ..... overeenkomstig artikel 5, ---

2e 1id 
der Inentingswet 1939, voor ons zou verschij-
nen . .. . ..................... : . , ingeschreven in het 
bevolkingsregis.ter der gemeente .. . ... .. . .. . . . . 

centraal bevolkingsregister 
ouderlijke m acht 

uitoefenen de de -------- over ..... . 
voogdij 

..... . .. . .. . ... .. . ..... . ....... . ......... . ..... , geboren 
. ... ....... . ... . ,,. .. ..... .... ... ,in geschreven in het 

bevolkingsregister der gemeente .... . . .... .. . . . 
centraal bevolkingsregister 

hem 
vastgesteld dat op het -- aangezegde uur, 

haar 
zijnde ...... .. ...... , ..... . , de opgeroepene niet 
voor ons is verschenen. 

Waarvan is opgemaakt deze acte, welke 
door mij, 

burgemeester 
door den burgem. aangewezen ambtenaar 
en door mij, geneeskundige, is onderteekend. 

.. ........ .. .. . . ..... ,den .. . .. . .... . .... . . . ... 19 . . . 
De geneeskundige, 

De burgemeester (of wie hem vervangt), 
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Behoort bij Koninklijk Besluit van 12 
April 1940 (Staatsblad No. 844) . 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN T EMPEL. 

Model No. 5. 

(Art. 5, re lid, der Inentingswet 1939.) 

Ondergeteekende, burgemeester der ge-
meente .. .... ... .. .. . . .. . .. . , roept U op om op 
.... . ........ ... .. .. . . .. , den .. . ......... ... 19 . . . . . . , 
te verschijnen voor hem - of een door hem 
aan te wijzen ambtenaar - en een door hem 
aan te wijzen geneeskundige, .. .. . . . . . . .. . . . ... . . 
(plaats) ............. .. ... .. , t er bespreking van 
Uwe verklaring, gedagteekend . . .... . . . . ..... . . . 
houdende de reden waarom inenting van het 

ouderlijke macht 
onder Uw -------- staande . . ...... . 

voogdij 
. . . .... . ................. .... .. . ... ....... . . ... , geboren 
.... ........ . ............. . . .. . .. ingeschreven in het 
bevolkingsregister der gemeente .. ... . .... .. .. . 

centraal bevolkingsregister 
wordt achterwege gelaten. 

. . . .. . . ....... ... . , den 

Zie ommezijde. 

Art. 7 der Inentln gs wet 1939. 

1. . ...................... . . .. hij, die geen ge-
volg geeft aan een oproeping, als bedoeld in 
artikel 5, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogs te zes dagen of geldboete van t en 
hoogste honderd gulden. 

2. Indien het kind staat onder voogdij 
van een vereeniging, stichting of inst elling 
van weldadigheid, geldt het in het vorige lid 
bepaalde voor de bestuurders van die ver
eeniging, stichting of instelling van welda
digheid. 

3. De in dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

4. Hij , die geen gevolg heeft gegeven aan 
een oproeping, als bedoeld in artikel 5, is niet 
strafbaar, indien blijkt, dat hij een geldige 
reden tot v erhindering heeft gehad. 

Behoort bij Koninklijk B esluit van 12 
April 1940 (Staatsblad No. 844) . 

S.846 

Mij bekend, 
D e Minister van Sociale Zaken, 

J . VAN DEN T EMPEL. 

25 April r940 . BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, 
der Kinderbijslagwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 4 Maart 1940, N°. 928 A., 
Afdeeling Arbeid ; 
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Gelet op artikel 9, eerste lid , der Kinder
bijslagwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, N°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 April 1940, N°. 
1550, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. Als bedrijven, bedoeld in het eerste 

lid van artikel 9 der Kinderbijslagwet, wor
den aangewezen : 

1°. het bedrijf van vervaardigen, herstel
len en/of afwerken van onder- en/of boven
kleeding ; 

2°. het behangers en/of stoffeerdersbe
drijf ; 

3°. het mattemakers- en/of stoelenmat
tersbedrijf ; 

4°. het meubelmakers- en/of biljartma-
kersbedrij f; 

5°. het rietmeubelmakersbedrijf ; 
6°. het stoelenmakersbedrijf; 
7°. het mandenmakersbedrijf; 
8°. het hoepelmakersbedrijf; 
9°. het klompenmakersbedrijf; 

10°. het vlasserij bedrijf ; 
u o. het lederbedrijf ; 
12°. het sigarenmakersbedrijf; 
13°. het bedrijf van verduurzamen van 

levensmiddelen. 
2. Dit besluit t reed t in werking met in

gang van den t weeden dag na dien der dag
teekening van he t Staatsblad, waarin het is 
geplaatst . 

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1940. 

S.847 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

] . VAN DEN TEMPEL. 
(Uitgeg . 8 Mei 1940.) 

25 April r940 BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 13 der 
Kinderbijslagwet . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 4 Maart 1940, N°. 928 B., 
Afdeeling Arbeid ; 

Gelet op artikel 13 der Kinderbijslagwet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

2 April 1940, N°. 28); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 April 1940, No. 
r 550, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. I. De werkgever is verplicht den 

in zijn dienst zijnden arbeider verlof te geven 
tot afwezigheid : 

a. om hem b ij of krachtens de Kinderbij
slagwet toegekende bevoegdheden uit te 
oefenen, voor zoover deze samenhangen met 
de uitoefening van zijn recht van beroep in
gevolge de artikelen 83, 86 en 87 dier wet 
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en de uitoefening dezer bevoegdheden niet 
buiten den arbeidstijd kan geschieden; 

b. om hem bij of krachtens de Kinderbij
slagwet opgelegde verplichtingen na te ko
men, voor zoover de nakoming dier verplich
tingen niet buiten den arbeidstijd kan ge
schieden. 

2. Onder afwezigheid in den zin van het 
eerste lid wordt verstaan afwezigheid ge
durende den tijd; welke redelijkerwijs voor de 
uitoefening der bevoegdheid, onderscheiden
lijk de nakoming der verplichting, nood
zakelijk is te achten . 

2. Indien de nakoming eener verplichting, 
als bedoeld in artikel r, eerste lid, onder b, 
geschiedt na schriftelijke oproeping, heeft de 
arbeider alleen aanspraak op het in artikel r , 
eerste lid , bedoelde verlof na vertooning van 
de desbetreffende oproeping aan den werk
gever. 

3. r. De arbeider, die krachtens verlof, 
als bedoeld in artikel r, eerste lid , afwezig 
was, is verplicht bij de hervatting van zijn 
arbeid aan den werkgever eene verklaring 
over te leggen van de betrokken autoriteit, 
waaruit blijkt van de uitoefening der bevoegd
heid, onderscheidenlijk de nakoming der ver
plichting, als bedoeld in artikel r, eerste lid, 
alsmede van den tijd, waarbinnen een en 
ander plaats vond, welke verklaring, in geval 
de arbeider in het bezit is eener oproeping, 
op deze laatste zal moeten zijn gesteld. 

2 . De autoriteit , wie zulks aangaat , is in 
de gevallen, bedoeld in artikel I , eerste lid, 
onder a en b, verplicht tot het afgeven, onder
scheidenlijk het stellen, van de in het vorige 
lid bedoelde verklaring. 

4. Dit besluit treed · in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst . 

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1940. 

s. 8 48 

WILHELMINA. 
De Min ister van Sociale Zaken, 

] , VAN DEN TEMPEL . 

( Uitgeg. 8 Mei 1940.) 

25 April 1940. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 19, 
eerste lid , en 21 der Kinderbijslagwet . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 4 Maart 1940, N°. 928 C., 
Afdeeling Arbeid ; 

Gelet op de artikelen 19, eerste lid , en 2.1 
der Kinderbij slagwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, N°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 April 1940, N°. 
1550, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende bepalingen vast te stellen : 
Art. 1. r. De werkgever, die gemoeds-
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bezwaren heeft tegen de in de Kmderbijslag
wet geregelde verzekering, is bevoegd aan 
den Raad van Arbeid te verzoeken van de 
hem bij of krachtens die wet opgelegde ver
plichtingen, met uitzondering van de ver
plichting, bedoeld bij artikel 13 der Kinder
bijslagwet, en van de verplichting tot het 
verstrekken van inlichtingen, welke de Raad 
van Arbeid noodig acht voor het vaststellen 
van het recht op en het bedrag van den kin
derbijslag, te worden vrijgesteld. 

2. Het in het vorige lid bedoelde ver
zoek geschiedt door indiening van eene door 
den verzoeker onderteekende verklaring. Het 
model of de modellen van deze verklaring 
wordt of worden door Onzen Minister, met 
de uitvoering der Kinderbijslagwet belast, 
vastgesteld. Uit de verklaring moet blijken, 
dat de verzoeker overwegende gemoedsbe
zwaren heeft tegen elke verzekering, welke 
ook, en dat hij mitsdien noch zichzelf, noch 
iemand anders, noch zijn eigendommen heeft 
verzekerd of dat de verzoeker reeds wegens 
gemoedsbezwaren vrijgesteld is van verplich
tingen ingevolge de Invaliditeitswet , de On
gevallenwet 1921, onderscheidenlijk de Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 en/of de 
Ziektewet . 

2. r. De arbeider, die gemoedsbezwaren 
heeft tegen de in de Kinderbijslagwet ge
regelde verzekering, is bevoegd aan den Raad 
van Arbeid te verzoeken van de hem bij of 
krachtens die wet opgelegde verplichtingen 
te worden vrijgesteld. 

2. Het in het vorige lid bedoelde verzoek 
geschiedt door indiening van eene door den 
verzoeker onderteekende verklaring. Het 
model of de modellen van deze verklaring 
wordt of worden door Onzen Minister, met 
de uitvoering der Kinderbijslagwet belast, 
vastgesteld. Uit de verklaring moet blijken, 
dat de verzoeker overwegende gemoedsbe
zwaren heeft tegen elke verzekering, welke 
ook, en dat hij mitsdien noch zichzelf . noch 
iemand anders, noch zijn eigendommen heeft 
verzekerd, of dat de verzoeker reeds wegens 
gemoedsbezwaren vrijgesteld is van de ver
plichtingen ingevolge de Invaliditeitswet 
en/of de Ziektewet. 

3. Indien de in de vorige artikelen be
doelde verklaring naar het oordeel van den 
Raad van Arbeid overeenkomstig de waar
heid is, reikt deze den verzoeker een bewijs 
uit , inhoudende, dat hij wegens gemoedsbe
zwa ren is vrijgesteld van de in het eerste lid 
van artikel r, onderscheidenlijk artikel 2, 
van dit besluit, genoemde verplichtingen. 
Het model van dit bewijs wordt vastgesteld 
door Onzen voornoemden Minister. 

4. r . De werkgever is verplicht te zorgen, 
dat het hem uitgereikte bewijs van vrijstel
ling ingevolge artikel 19 der Kinderbijslag
wet, onderscheidenlijk de hem gedane mede
deeling van intrekking dier vrijstelling inge
volge artikel 22 dier wet, of een afschrift van 
een en ander, op eene voor de arbeiders ge
makkelijk toegankelijke plaats, zoo mogelijk 
in het arbeidslokaal, zoodanig opgehangen 
zij en blijve, dat het betrokken stuk duidelijk 
leesbaar is. 

2. De arbeider is verplicht het hem uit
gereikte bewijs van vrijstelling ingevolge 
artikel 21 der Kinderbijslagwet, onderschei-
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denlijk de hem gedane mededeeling van in
trekking dier vrijstelling ingevolge artikel 
22 dier wet, zoo spoedig mogelijk na ont
vangst van het betrokken stuk, te vertoonen 
aan den werkgever of dengene, die ten deze 
als vertegenwoordiger van den werkgever is 
te beschouwen. Indien de arbeider bij een 
anderen werkgever in dienst treedt , is hij 
verplicht de in den vorigen volzin bedoelde 
stukken te vertoonen zoo spoedig mogelijk 
na indiensttreding. 

5. In afwijking van hetgeen in de Kinder
bijslagwet is bepaald betreffende de aangifte 
geldt ten aanzien van den arbeider in dienst 
van een niet bij eene erkende bedrijfsver
eeniging aangesloten werkgever, wien eene 
vrijstelling, als bedoeld in artikel 19 der 
Kinderbijslagwet overeenkomstig de bepa
lingen van dit besluit is verleend, dat de 
aangifte door hem in plaats van door zijn 
werkgever zal geschieden. 

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

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1940. 

s. 849 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

] . VAN DEN TEMPEL. 
( Uitgeg. 8 Mei 1940.) 

25 April r940. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 42, derde 
lid , der Kinderbijslagwet . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 4 Maart 1940, N°. 928 D ., 
Afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 42, derde lid, der Kinder
bijslagwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, N°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 April 1940, N°. 
1550, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. De bedrijfsvereeniging is bevoegd 

de toelating van een werkgever als lid te 
weigeren of het lidmaatschap aan een reeds 
toegetreden werkgever op te zeggen in de 
navolgende gevallen: 

1°. indien de werkgever bij in kracht van 
gewijsde gegaan vonnis in staat van faillisse
ment is verklaard of hem bij zoodanig vonnis 
voorloopige of definitieve surséance van be
taling is verleend; 

2°. indien de werkgever, nadat hij des
wege in gebreke is gesteld, nalatig blijft om 
eenige geldelijke verplichting jegens de be
drijfsvereeniging, waarvan hij lid is of ge
weest is, na te komen; 

3°. indien de werkgever niet of niet tijdig 
voldoet aan eene hem bij of krachtens de 
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statuten of het reglement voor de kinderbij
slagverzekering van de bedrijfsvereeniging, 
waarvan hij lid is , opgelegde verplichting tot 
opgave van die bedrijfsvereeniging van het 
door hem aan zijn arbeiders uitbetaalde loon. 

2. Binnen 24 uur, nadat eene beslissing, 
als in artikel I bedoeld, is genomen, zendt 
het bestuur der bedrijfsvereeniging bij aan
geteekend schrijven afschrift van die beslis
sing aan den betrokken werkgever, den Raad 
van Arbeid, binnen wiens gebied de werk
gever zijne woonplaats heef t en het College 
van Toezicht, bedoeld in artikel 89 der 
Kinderbijslagwet. 

3. De in artikel I bedoelde opzegging gaat 
in op den eersten dag van de kalendermaand, 
volgende op die, waarin de beslissing tot in
trekking van het lidmaatschap is genomen. 

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

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1940. 

S.850 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken , 

] . VAN DEN TEMPEL. 
( Uitgeg 8 Mei 1940.) 

25 April r940. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 44 der 
K inderbijslagwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zak en van 4 Maart 1940, N°. 928 E ., 
Afdeeling Arbeid ; 

Gelet op artikel 44 der Kinderbijslagwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

2 April 1940, N°. 28); 
Gezien het nade r rapport van Onzen voor

noemden Minister van 22 April 1940, N°. 
1550, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. r. Het bedrag van de zekerheid, 

welke eene bedrijfsvereeniging krachtens ar
tikel 44 der Kinderbijslagwet verplicht is te 
stellen, wordt gesteld op 30 ten honderd van 
de bruto-premie, welke over een boekjaar 
aan de bedrij fsvereeniging verschuldigd zal 
zijn, gerekend naar den toestand bij den aan
vangsdatum van het boekjaar. Binnen eene 
maand na den aanvang van een boekjaar 
doet de bedrijfsvereeniging van de bedoelde 
bruto-premie opgave aan het College van 
Toezicht , bedoeld in artikel 89 der Kinder
bijslagwet, dat die opgave aan Onzen · Mi
nister, belast m et de uitvoering van de Kin
derbijslagwet, doorzendt onder mededeeling 
of het zich al dan niet met die opgave kan 
vereenigen. 

2. Tusschen twee opeenvolgende vaststel
lingen wordt het bedrag der zekerheid niet 
verminderd. Onze voornoemde Minister kan, 
gehoord het College van Toezicht, tusschen-
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tijds verhooging van de zekerheid eischen. 
3. In afwijking van het bepaalde in het 

eer,te lid bedraagt de te stellen zekerheid 
voor de eerste maal één ten honderd van het 
loonbedrag, over een jaar berekend, dat naar 
den toestand op I Januari 1940 door de werk
gevers, die voor de ziekteverzekering bij de 
bedrijfsvereeniging zijn aangesloten, werd 
uitbetaald. De tweede volzin van het tweede 
lid is van toepassing. 

2. 1. Storting van zekerheid in fondsen 
geschiedt _bij de Generale Thesaurie van het 
Departement van Financiën, of, op uitnoodi
ging van de Generale Thesaurie, op het door 
haar aangewezén kantoor van de Nederland
sche Bank. 

2. Storting van zekerheid in geld ge
schiedt door storting of overschrijving op 
postrekening N°. 1 ten name van 's Rijks 
schatkist met de' omschrijving "wegens het 
stellen van zekerheid, als bedoeld in artikel 
44 der Kinderbijslagwet" . Van de storting 
of overschrijving wordt binnen 2 dagen, 
nadat zij heeft plaats gehad, aan het Departe
ment van Sociale Zaken kennis gegeven. 

3. 1. In pand kunnen slechts worden ge
geven gelden en fondsen. 

2. Indien het pand geheel of gedeeltelijk 
uit eene geldsom bestaat, wordt daarover 
door het Rijk halfjaarlijks rente vergoed, ge
lijk aan het wisseldisconto der Nederlandsche 
Bank, doch in geen geval meer dan vier 
percent. 

3. Indien het pand geheel of gedeeltelijk 
uit fondsen bestaat, is de pandgever ver
plicht, daarvoor aan het Rijk een bewaarloon 
te betalen, gelijk aan dat, hetwelk de Neder
landsche Bank voor open bewaargeving bij 
het jaar berekent, benevens de verdere nood
zakelijke kosten uit de bewaring en admi
nistratie van de fondsen voortvloeiende. 

4. Door Onzen Minister, met de uitvoe
ring der Kinderbijslagwet belast , worden de 
fondsen aangewezen, welke in pand kunnen 
worden gegeven, en de koers vastgesteld, 
waarnaar de waarde van die fondsen zal wor
den berekend. 

5. In geval van daling van den koers der 
in pand gegeven fondsen is de pandgever ge
houden binnen den door Onzen genoemden 
Minister bepaalden termijn het pand aan te 
vullen. 

6. De verschenen coupons van de in pand 
gegeven fondsen worden aan den pandgever 
toegezonden. 

4. 1. Een pand kan, indien het niet meer 
dan 100.000 gulden bedraagt, voor een be
drag van ten hoogste 20.000 gulden, indien 
het meer dan 100.000 gulden en niet meer 
dan 500 .000 gulden bedraagt, voor een bedrag 
van ten hoogste 40.000 gulden en indien het 
meer dan 500 .000 gulden bedraagt, voor een 
bedrag van ten hoogste een tiende gedeelte 
van het pand uit schuldbrieven ten laste van 
denzelfden schuldenaar bestaan. 

2. De bedrijfsvereeniging is niet bevoegd 
in pand te geven schuldbrieven te haren laste 
of ten laste van bij haar aangesloten werk
gevers. 

5. Bij eene overeenkomst betreffende het 
geven van pand krachtens artikel 44 der 
Kinderbijslagwet moet worden bepaald : 

1°. dat Onze Minister, met de uitvoering 
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der Kinderbijslagwet belast, bevoegd is de 
in pand gegeven schuldvordering, welke op
eischbaar mocht worden, in te vorderen; het 
ingevorderde bedrag wordt dan beschouwd 
als in geld gestort pand; 

2°. dat Onze genoemde Minister bevoegd 
is ruil van in pand gegeven fondsen tegen 
andere fondsen, alsmede ruil van in pand 
gegeven fondsen tegen geld, en omgekeerd, 
toe te staan; 
. 3°. dat Onze genoemde Minister bevoegd 

' is krachtens het bepaalde in artikel 56, derde 
lid: der Kinderbijslagwet de in pand gegeven 
fondsen te verkoopen ten einde daaruit te 
voldoen de in het tweede lid van dat artikel 
bedoelde vordering van het kinderbijslagver
eveningsfonds op de bedrijfsvereeniging. 

6. Van het stellen van zekerheid, als be
doeld in artikel 1, is vrijgesteld de bedrijfs
vereeniging, wier statuten bepalen, dat de 
leden der vereeniging onderling aansprakelijk 
zijn voor de schulden der vereeniging en dat 
de aansprakelijkheid van een lid nog gedu
rende een jaar na zijn uittreden blijft bestaan. 

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

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1940. 

s. 851 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

] . VAN DEN TEMPEL. 
( Uitgeg. 8 Mei 1940.) 

25 Apr.il 1940. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 54, eerste 
lid, der Kinderbijslagwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 4 Maart 1940, N°. 928 G., 
Afdeeling Arbeid ; 

Gelet op artikel 54, eerste lid , der Kinder
bijslagwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
2 April 1940, N°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 April 1940, N°. 
1550, Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. De erkenning eener bedrijfsver

eeniging kan door Onzen met de uitvoering 
der Kinderbijslagwet belasten Minister wor
den ingetrokken in de navolgende gevallen: 

a. op verzoek van de bedrijfsvereeniging; 
b. wanneer de bedrijfsvereeniging niet 

meer voldoet aan de voor erkenning gestelde 
vereischten; 

.: . wanneer he bedrijfsvereeniging niet vol
doet aan de verplichting tot uitkeering van 
kinderbijslag of aan de verplichting, bedoeld 
bij artikel 44 der Kinderbijslagwet; 

d. wanneer naar het oordeel van het Col
lege van Toezicht, bedoeld in artikel 89 der 
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Kinderbijslagwet, de gebrekkige wijze, waar
op de bedrijfsvereeniging hare administratie 
voert, het gevaar doet voorzien, dat met be
trekking tot de bedrijfsvereeniging zich een 
der gevallen, bedoeld onder c, zal voordoen; 

e. wanneer de bedrijfsvereeniging naar het 
oordeel van Onzen voornoem<ten Minister 
geen voldoende medewerking verleent tot 
het verschaffen der inlichtingen, welke het 
bestuur van het kinderbijslagverevenings
fonds, bedoeld in ar:tikel 76, eerste lid, der 
Kinderbijslagwet, met het oog op de in 
artikel 77 dier wet bedoelde verevening 
noodig acht; 

/. wegens handelingen of verzuimen der 
bedrijfsvereeniging in strijd met eenig wette
lijk voorschrift, hare statuten of haar regle
ment. 

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

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

's-Gravenhage, den 25sten April 1940. 

s. 885 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

] . VAN· DEN TEMPEL. 

( Uitgeg. 8 Mei 1940.) 

4 Mei 1940. BESLUIT ter uitvoering van 
artikel Is, eerste en derde lid, der Kin
derbijslagwet. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 29 April 1940, N°. 1866, 
Afdeeling Arbeid ; 

Gelet op artikel 15, eerste en derde lid, der 
Kinderbij slagwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende bepalingen vast te stellen: 
Art. 1. Als administratiekantoor - in dit 

besluit verder aangeduid als "Kantoor" -
b edoeld in artikel 15, eerste Jid , der Kinder
bijslagwet, wordt door Onzen, met de uit
voering der Kinderbijslagwet belasten, Mi
nister erkend het Kantoor, dat voldoet aan 
de volgende vereischten : 

a. dat het Kantoor niet beoogt winst te 
maken; 

b. dat het Kantoor een centraal register 
aanhoudt , bevattende namen, voorletters en 
adres van alle bij het Kantoor aangesloten 
werkgevers; den zetel der onderneming; het 
daarin uitgeoefende bedrijf, onderscheiden
lijk de daarin uitgeoefende bedrijven, zoo
mede het daaraan toegekende bedrijfsnum
mer, onderscheidenlijk de daaraan toege
kende bedrijfsnummers, hetzij volgens de 
Ongevallenwet 1921, hetzij volgens de Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, benevens 
den datum van aansluiting b ij het Kantoor ; 

c. dat, voor zoover het onder b bedoelde 
register niet is ingericht volgens het kaart
stelsel met alphabetische afstelling der des
betreffende kaarten, het Kantoor een lexico
graphischen klapper op dat register aanhoudt; 
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d. dat het Kantoor aan den Raad van 
Arbeid, aan den Voorzitter van den Raad en 
aan de door den Raad daartoe gemachtigde 
personen, alsmede aan het bestuur eener in
gevolge artikel 39 der Kinderbijslagwet er
kende bedrijfsvereeniging en aan de door dat 
bestuur daartoe gemachtigde personen, op 
aanvrage inzage ' verleent van alle gegevens, 
als bedoeld onder b; 

e. dat het K antoor eene loonboekhouding 
bijhoudt, aldus ingericht, dat daaruit ten 
aanzien van de bij het Kantoor aangesloten 
werkgevers te allen tijde blijke : 

1°. het over eiken termijn van loonbe
taling door die werkgevers uitbetaalde loon
bedrag ; 

2°. het over eiken termijn van premiebe
taling door die werkgevers in totaal volgens 
de Kinderbijslagwet verschuldigde premie
bedrag; 

/. dat het Kantoor zich verbindt ten aan
zien van de bij het Kantoor aangesloten 
werkgevers zorg te dragen voor eene regel
matige en tijdige inzending der loongegevens, 
overeenkomstig de desbetreffende wettelijke 
voorschriften. 

2. Het formulier van de aanwijzing, be
doeld in artikel IS , derde lid, der Kinderbij 
slagwet, wordt vastgesteld overeenkomstig 
het bij dit besluit gevoegde model. 

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

's-Gravenhage, den 4den Mei 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken , 
]. VAN DEN TEMPEL . 

( Uitgeg. 31 M ei 1940.) 

FORMULIER 
der aanwijzing als bedoeld in artikel IS, 

derde lid, der Kinderbijslagwet. 

De ondergeteekende(n) 
wonende te 
bestuurder(s) van de te 

verklaart gevestigde 
verklaren 

voor de nakoming der aan ondergeteekende(n) 
bij of krachtens de Kinderbijslagwet opge
legde verplichtingen aan te wijzen : 

a. den medeondergeteekende 

in zijn dienst werkzaam als 
hun 

belast met leid'.ng 
opzicht 

belast uitsluitend met administratieve werk
zaamheden . 

b. het door den Minister van Sociale Zaken, 
overeenkomstig artikel 15, eerste- lid, der 
Kinderbijslagwet erkende administratiekan
toor, vertegenwoordigd '•door den medeonder
geteekende 

De aanwijzing bedoeld onder f betreft: 

~ijn dienst 
a. alle arbeiders in un .. 

dienst ZIJner --- 
hunner 

werkzaam . 
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of 
b. uitsluitend de arbeiders in 

zijn d" t hun 1ens 

dienst zijner 
hunner 

werkzaam in 
als 

De medeondergeteekende 
wonende te 
vertegenwoordigende het onder b genoemde 
administratiekantoor, ·_···_··_··_·_···_···~···_···~··· _____ _ 

gevestigd te 
verklaart 

bovenstaande aanwijzing aan te nemen. 

Handteekening van de(n) ondergeteekende(n) 

Handteekening v. d. medeondergeteekende 

Aldus onderteekende te . 
den 

N.B. Een exemplaar van deze aanwijzing 
behoort , al naar gelang de werkgever aange
sloten is bij het Rijkskinderbijslagfonds of 
bij eene erkende bedrijfsvereeniging, te wor
den toegezonden aan den Raad van Arbeid. 
alwaar de aangifte ingev.olge artikel 65 der 
Kinderbij"slagwet moet geschieden, onder
scheidenlijk aan de , bedrijfsvereeniging, bij 
welke de werkgever is aangesloten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 
4 Mei 1940 (Staatsblad n°. 885). 

s. 0.200 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

]. VAN DEN TEMPEL. 

21 Mei 1940. BESLUIT van den Opperbe
velhebber van Land- en Zeemacht, hou
dende voorzieningen betreffende huwe
lijken van personen, die in militairen 
dienst zijn. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den Secretaris-Ge
neraal, waarnemend Hoofd van het Depar
tement van Justitie, van 21 Mei 1940, Afdee
ling 1 A/6, No. IIo8; 

Besluit als volgt: 
Art. 1. Voor de toepassing van de arti

kelen 105 en 131 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt - met betrekking tot personen, die 
in militairen dienst zijn - onder "woon
plaats" mede verstaan· de plaats des werke
lijken verblijfs. 

2 . Indien ingevolge het voorgaande arti
kel huwelijksaangifte heeft plaats gehad in 
de gemeente, waar de aanstaande echtge
noot zijn werkelij)< verblijf houdt, geschiedt 
huwelijksafkondiging uitsluitend in die ge
meente, 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Justitie, is 
belast met de uitvoering van dit Besluit, het-
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welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
's-Gravenhage, den 21sten M ei 1940. 

De Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht, 

s. 347 

H. G . WINKELMAN. 
De Secretaris-Generaal, 

Waarnemend Hoofd van het 
Dep.artement van Justitie, 

J . C. TENKINK, wnd. 
(Uitgeg. 21 Mei 1940.) 

6 April 1940. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
ging en aanvulling van het Koninklijk 
besluit van II Juli 1922 (Staatsblad n °. 
444), tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 181 der P ensioenwet 1922 
(Staatsblad n °. 240). 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 November 
1939, N °. 1764 I, Afdeeling Pensioenen en 
Wachtgelden; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
besluit van II Juli 1922 (Staatsblad N °. 
444), zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 5 December 1936 (Staats
blad N °. 354), nader te wijzigen en aan te 
vullen: 

D en Raad van State gehoord (advies van 
26 Maart 1940, N q. 26); 

Gezien het nad,er rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Apr,il 1940, _N ° . 
1764 IV, Afdeeling P ensioenen en Wacht
gelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In Ons aangehaald besluit worden 
de navolgende wijziging en aanvullingen aan
gebracht: 

a. Het derde lid van artikel 3 wordt ge
lezen als volgt : 

De opgave, bedoeld in het eerste lid, ge
schiedt overeenkomstig het bij dit besluit 
gevoegd model C in formaat 25 X 13 c.M. 

b. Gerekend van 1 Juli 1922 wordt ar
tikel 16 aangevuld als volgt: 

Na littera z wordt ingelascht: 
aa. persoon, die in aangenomen werk per

soonlijk schrijfwerk verricht ter griffie of ten 
parkette bij de burgerlijke of mili-taire ge
rechten (z.g. schrijflooner); 

bb. persoon, die in aangenomen werk per
soonlijk schrijfwerk v e rricht ter griffie van 
den Centralen Raad van Beroep of van de 
raden van beroep, bedoeld in artikel 1 der 
Beroepswet (z.g. schrijflooner); 

c. Gerekend van I Juli 1922 wordt arti
kel 33 aangevuld als volgt: 

Na littera ee wordt ingelascht: 
fi. persoon, die in aangenomen werk per

soonlijk schrijfwerk verricht ter griffie of 
ten parkette bij de burgerlijke of militaire 
gerechten (z.g. schrijflooner); 

gg. persoon, die in aangenomen werk per
soonlijk schrijfwerk verricht ter griffie van 
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den Centralen Raad van Beroep of van de 
raden van beroep, bedoeld in artikel 1 der 
Beroepswet (z.g. schrijflooner); 

d. Na de bij het besluit gevoegde lijst 
Model B wordt de volgende bijlage opgeno
men: 

MODEL C. 

Aanbeveling voor de benoeming van com
missarissen van het Algemeen Burgerlijk 

Pensioenfonds. 
(Artikel 3 Koninklijk besluit van II · Juli 

1922, Staatsblad N °. 444). 

Ondergeteekende .. . ... . . .... . .. ...... ..... . ... .. . 1 
wonende te . . . . ... ..... ...... . .. . . . . . .. . ... ......... .. 
werkzaam als ... .. .. .... .. . .. . .. ... .... . .. . ....... .. ~ 
gepensionneerd als . . . . .. ... . .. ... . . .. . ...... . . .. 2 
zonder pensioen ontslagen als . .. . . .. .. ... . ... . 2 
beveelt aan de volgende candidaten: 
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2 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsbla,d zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 6den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 23 April z940.) 
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z2 April z940. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 10 Sep
tember 1923 (Staatsblad n °. 435), tot 
regeling van het examen ter verkrijging 
van de akte van bekwaamheid als hoofd
onderwijzer. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Februari 1940, No. 2047 III, Afdeeling 
Lager Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om in 
verband met de huidige buitengewone om
standigheden wijziging te brengen in de rege
ling van het examen ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid als hoofdonderwij zer, 
zonder dat de exameneischen worden ver
laagd; 

D e afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend. lager onderwijs en 
het bewaarschoolonderwijs gehoord, advies 
van 13 Maart 1940, No. 19730; 

D en Raad van State gehoord, advies van 
2 April 1940, No. 21; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 April 1940, No. 
4212, afdeeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan Ons besluit van 10 September 1923 

(Staatsblad No. 435), laatste lijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 5 April 1938 (Staatsh/ad 
No. 369) wordt het volgende artikel toege
voegd : 

Art. 22 . In afwijking in zooverre van 
hetgeen daaromtrent in de vorenstaande ar
tikelen is bepaald, geldt tot een nader door 
Ons te bepalen tijdstip het volgende: 

1. Het examen, bedoeld in artikel 5, eer
ste lid, wordt in twee gedeelten afgelegd. H et 
eene gedeelte (A) omvat de vakken: op
voedkunde, Nederlandsche taal en letter
kunde en geschiedenis; het andere gedeelte 
(B) de overige vakken, vermeld in het pro
gramma, aan dit besluit gehecht. Bij de aan
gifte voor het examen vermeldt de adspirant 
welk gedeelte hij wenscht af te leggen, dan 
wel of hij zich aan het geheele examen 
wenscht te onderwerpen. Indien hij in een 
der drie voorafgaande kalenderjaren een ge
deelte met gunstig gevolg heeft afgelegd, legt 
hij daarbij het in het vijfde lid genoemde 
bewijs aan den voorzitter over. 

2. Alvorens tot het afleggen van het 
examen te worden toegelaten, doet de adspi
rant, die zich aan één der gedeelten A of B 
wenscht te onderwerpen, een som van twaalf 
en een halven gulden . en de , adspirant, die 
het geheele examen wenscht-af te leggen een 
som van twintig gulden ~ .an defl voorzitter 
toekomen vóór een door dezen te bepalen 
datum. 

3. Indien door den adspirant slechts één 
van de gedeelten A of B wordt afgelegd, 
geldt voor elk gedeelte de tijdsduur, ge
noemd in het eerste lid van artikel 13. Het 
tweede lid van dat artikel is hierbij niet van 
toepassing op adspiranten voor het gedeelte 
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B, die zijn vrijgesteld van het onderzoek in 
de wiskunde. 

4. De beslissing omtrent den uitslag van 
het gedeelte A of B wordt genomen in een 
vergadering van den voorzitter en de leden 
van de commissie, die dien dag aan het exa
men voor dat gedeelte hebben deelgenomen. 
Deze uitslag wordt den geëxamineerde ter
stond medegedeeld. Vóór den afloop van elk 
gedeelte worden geen inlichtingen omtrent 
den uitslag vari het onderzoek in eenig vak 
verstrekt. 

5. Aan den geëxamineerde, die met gun
stig gevolg één van de gedeelten A of B heeft · 
afgelegd, wordt het bewijs daarvan, opge
maakt in den door Onzen Minister vast te 
stellen vorm, zoo spoedig mogelijk kosteloos 
uitgereikt. 

Indien binnen een tijdvak van ten hoogste 
drie kalenderjaren volgende op het jaar, 
waarin dit bewijs is afgegeven, ook het an
dere gedeelte met gunstig gevolg wordt af
gelegd, wordt de akte van bekwaamheid 
eveneens zoo spoedig mogelijk kosteloos uit
gereikt. 

6. Indien de akte, bedoeld in het vijfde 
1id, niet wordt uitgereikt, zendt de commissie 
zoo spoedig mogelijk na afloop van het exa
:men aan Onzen Minister: 

1 °. een numerieke opgave van den uit
s lag van een gedeelte van het examen in den 
door Onzen Minister vast te stellen vorm; 

2 °. een lexicografisch ingerichte lijst van 
de mannelijke en een dergelijke lijst van de 
vrouwelijke adspiranten, aan wie het bewijs, 
bedoeld in het vijfde lid, is uitgereikt, be
vattende hun namen en voornamen, dagtee
'keningen van geboorte en geboorteplaatsen. 

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

's-Gravenhage, den 12·den April 1940. 

s. 482 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 
( Uitgeg. 23 April I940.) 

.26 Maart I940. BESLUIT tot nadere vast
stelling van de verhouding, bedoeld bij 
artikel 23 van de Bankwet 1937 (Staats
blad x937, n °. 4ox) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 23 van de Bankwet 1937 

(Staatsblad 1937, n ° . 401), alsmede op de 
Koninklijke besluiten van 16 April 1864 
(Staatsblad n °. 18) , 20 Juni 1880 (Staats
.blad n ° . 113), 31 Juli 1914 (Staatsblad n ° . 
_334) en 4 Januari 1929 (Staatsblad n°. 3); 

Op de voordracht van de Directie van de 
Nederlandsche Bank en op het rapport van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Fi
nanciën, van 21 Maart 1940, n°. 176, Gene
·rale Thesaurie, Afdeeling Geldwezen; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
het navolgende te bepalen: 
r. De voormelde besluiten worden -inge

trokken. 
2. Het gezamenlijk bedrag van de om

loopende bankbiljetten, bankassignatiën en 
rekening-courant saldo's bij de Nederland
sche Bank, zal steeds voor twee vijfde ge
deelten moeten zijn gedekt door munt of 
muntmateriaal, met dien verstande, dat on
der muntmateriaal alleen begrepen wordt 
gouden muntmateriaal en dat de gouden 
munt en het gouden inuntmateriaal niet hoo
ger worden geschat dan op f 2009 (twee dui 
zend nege,;i gulden) per kilogram fijn. 

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

's-Gravenhage. den 26sten Maart 1940. 

S. 483 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 27 Maart 1940.) 

IO Mei I940. BESLUIT tot het nemen van 
een besluit Bankenmoratorium. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het noodzakelijk is in 

de tegenwoordige buitengewone omstandig- 
heden de vrije beschikking over de bij ban
ken en soortgelijke instellingen uitstaande 
gelden voorloopig aan zekere, aan het alge
meen belang ontleende beperkingen t e on
derwerpen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Financiën, van 10 Mei 
1940, no. A, Generale Thesaurie, Afdeeling 
Geldwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. 1. De bepalingen van dit besluit 
zijn, voor zoover niet uitdrukkelijk anders is 
bepaald, van toepassing op : 

a. alle ondernemingen en instellingen, tot 
wier bedrijf behoort het ter beschikking hou
den van gelden ten behoeve en ten name van 
rekeninghouders, onverschillig of al dan niet 
het woord "Bank" in den naam der onderne 
ming of instelling voorkomt. In geval van 
twijfel of een bedrijf al dan niet een onder
neming is als bedoeld in de voorafgaande 
zinsnede beslist Onze Minister van Finan
ciën; 

b . Diensten als bedoeld in de Girowet 
(Staatsblad .1923, no. 307). 

2. r. Over de met ingang van 10 Mei 
1940 uitstaande, gelden bij ondernemingen, 
instellingen, diensten, als bedoeld in artikel 
1, zal door rechthebbenden slechts vrijelijk 
kunnen wDrden beschikt in de mate en op 
de wijze, als door Onzen Minister van Fi
nanciën, met inachtneming van het in de 
volgende leden van dit artikel bepaalde, zal 
worden vastgesteld. 

2. Rechthebbenden behouden steeds de 
vrije beschikking over ten minste 3 pct. per 
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maand van het totaal van hun met ingang 
van 10 Mei 1940 opeischbaar tegoed of over 
ten minste f 50 per week. 

3 . Eveneens blijft de vrije beschikking 
voor rechthebbenden over de hun toekomen
de gelden bestaan, voor zoover deze benoo
digd zijn voor : a . betaling van loonen, sala
rissen en dergelijke aan personen in dienst 
van rechthebbenden, alsmede voor betaling 
van huren en pachten; b. b etaling van belas
tingen, accijnzen en dergelijke en in het a l
gemeen voor andere betalingen aan den Staat 
en aan andere publiekrechtelijke lichamen; 
c. voldoening aan verplichtingen uit hoofde 
van de sociale wetgeving, alsmede voor be
taling van pensioenen ; d. betaling van ver
zekeringspremies; e. voldoening aan ver
plichtingen, door een gerechtelijk vonnis aan 
rechthebbende opgelegd, alsmede ter beta
ling van gerechtelijke kosten, enz.; f. betaling 
van noodzakelijke kosten tot handhaving van 
een rechthebbende toekomende rechten e.d. 

4. De in artikel 1 bedoelde ondernemin
gen, instellingen en diensten zullen kunnen 
verlangen , dat de noodige bewijsstukken 
worden overgelegd, waaruit blijkt, dat de 
aan gevraagde bedragen noodig zijn voor de 
doeleinden, als bedoeld in lid 3, sub a tot en 
met f van dit artikel. Zoo mogelijk zien zi,i 
toe, dat d eze bedragen ook metterdaad voor 
genoemde doeleinden worden b esteed. 

5. In geval van twijfel bij de uitvoering 
van het onderhavige artikel beslist Onze Mi
nister van Financiën, met recht voor dezen 
de beslissing in handen t e geven van een 
door hem in het leven te roepen instantié. 

3. Een ieder is verplicht tot geheimhou
ding van al hetgeen hem in verband met de 
uitvoering van deze Wet is bekend gewor
den . 

4 . 1. Hij , die opzettelijk de bij artikel 3 
opgelegde geheimhouding schendt, wordt ge
straft met gevangenisstraf v a n ten hoogste 
zes maanden of geldboete van t en hoogste 
zes honderd gulden. 

2. Hij , aan wiens schuld schending van 
de bij artikel 3 opgelegde geheimhouding t e 
wijten is , wordt gestraft m et hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of 6eldboeten van 
ten hoogste drie honderd gulden. 

5. Dit Besluit kan worden aangehaald 
als "B esluit Bankenmoratorium". 

Onze Minister van Staat, Minister van 
Financiën is belast met de uitvoering van 
dit Besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 1oden Mei 1940. 

S.484 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 
(Uitgeg. zo Mei z940.) 

rn Mei z940. BESLUIT tot het treffen van 
een Deviezennoodmaatregel v0or het 
Rijk in Europa. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Overwegende, dat het in verband met de· 
doelmatige voorziening in de behoefte aan 
deviezen noodzakelijk is eenige conservatoi
re maatregelen te treffen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van_ 
Staat, Minister van Financiën en Algemeene 
Zaken a .i., en Onzen Minister van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart van 10 Mei 1940. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor de t oepassing van dit oe-• 

sluit wordt verstaan onder : 
1. ingezetenen : 
a. de binnen het Koninkrijk wonende of 

kantoorhoudende natuurlijke personen ; 
b . de binnen het Koninkrijk gevestigde· 

of kantoorhoudende rechtspersonen; 
2. niet-ingezetenen : 
de natuurlijke en rechtspersonen niet val

lende onder d e omschrijving van ingezete-• 
nen; 

3. goud: 
gouden munten, gouden muntmateriaal en 

onbewerkt goud; 
4. betaalmiddelen: 
metaal- en papiergeld, bankbiljetten en 

soortgelijke betaalmiddelen met uitzondering: 
van ·gouden munten; 

5. geldswaardige papieren: 
cheques, wisselbrie•,en, promessen en 

soortgelijke geldswaardige papieren met uit
zonderin g van b etaalbaar gestelde coupons,. 
dividendbewijzen en effecten; 

6. effecten: 
inschrijvingen in schuld- en aandeelenre

gisters, obligaties, pandbrieven, aandeelen~ 
winstbewijzen en soortgelijke waardepapie
ren met de daarbij behoorende talons, cou
pons en dividendbewijzen; 

7. vorderingen : 
dadelijk en niet dadelijk opeischbare de

posito's, saldi in rekening-courant en soort- · 
gelijke vorderingen zoomede inschulden; 

8. uitvoer: 
alle uitvoer, anders dan wederuitvoer in . 

doorvoer, benevens: 
a. het ten uitvoer aangeven aan ambte

naren van den betrokken belastingdienst ; 
b. het ten uitvoer naar het buitenland· 

aan een ondernemer van vervoer aanbieden 
van de desbetreffende zaken; 

c. het opnemen, aanbrengen of aanwezig· 
hebben van de d esbetreffende zaken, waar
van h et nie t aannemelijk is dat zij bestemd 
zijn om binnenslands te blijven in, aan or 
op eenig vervoermiddel, terwijl het zich b e
vindt op of buitenwaarts van de plaats waar 
het, alvorens naar het buitenland te vertrek
ken, door ambtenaren van d en betrokken be
lastingdienst moet worden uitgeklaard; 

d. het opnem en, aanbrengen of aanwezig 
hebben van de desbetreffende zaken, waar
van het niet aannemelijk is, dat zij bestemd 
zijn om binnenslands t e b lijven , in, aan of 
op een tot opstijging gereed luchtvaartuig 
of een k ennelijk tot vertrek naar het buiten
land bestemd ander vervoermiddel. 

2. 1. Voor de toepassing van dit besluit 
worden als binnenlandsch aangemerkt: 

1) betaalmiddelen, voor zoover zij in het
geheele Koninkrijk of in een der gebiedsdee-
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len de hoedanigheid van wettig betaalmiddel 
bezitten, 

2) geldswaardige papieren, effecten en 
vorderingen, voor zoover zij uitsluitend be
taalbaar zijn binnen het Koninkrijk en de 
schuldenaar ingezetene is, 

3) andere onlichamelijke zaken, voor zoo
ver de daaruit voortvloeiende rechten op be
taling uitsluitend jegens ingezetenen kunnen 
worden geldend gemaakt. 

2. Alle andere betaalmiddelen, gelds
waardige papieren, effecten, vorderingen en 
andere onlichamelijke zaken worden voor de 
toepassing van dit besluit als buitenlandsch 
aangemerkt. 

3 . Aan ingezetenen wordt tijdelijk ver
boden te beschikken over, te bezwaren en te 
vervreemden: 

a. goud, 
b. buitenlandsche betaalmiddelen, 
c. buitenlandsche geldswaardige papie

ren, 
d. buiten he t Koninkrijk berustende ef

fecten, 
e. buitenlandsche vorderingen, 
f. andere buitenlandsche onlichamelijke 

zaken, 
g. buiten het Koninkrijk berustende of 

gelegen roerende en onroerende goederen, 
h. binnen het Koninkrijk berustende niet 

in het vrije verkeer ingevoerde roerende goe
deren. 

4. 1. Voor zoover zulks geschiedt ten 
gunste van niet- ingezetenen of ten gunste 
van ingezetenen voor rekening van niet
ingezetenen wordt aan ingezetenen tijdelijk 
verboden: 

1 °. te beschikken ov.er, te bezwaren en 
te vervreemden : 

a. binnenlandsche betaalmiddelen, 
b. binnenlandsche geldswaardige papie

ren, 
c. binnen het Koninkrijk berustende ef

fecten, 
d. binnenlandsche vorderingen, 
e. andere binnenlandsche onlichamelijke 

zaken, 
/. binnen het K oninkrijk berustende of 

gelegen roerende en onroerende goederen, 
2 °. aval te geven en borgtocht of andere 

persoonlijke zekerheid te stellen. 
2. H e t bepaalde in het vorige lid is niet 

van toepassing ten aanzien van het beschik
ken over binnenlandsche betaalmiddelen tot 
ten hoogste honderd gulden per dag en over 
binnen het Koninkrijk berustende roerende 
goederen, een waarde van honderd g~lden 
niet te boven gaande, ten gunste van binnen 
het Koninkrijk vertoevende niet-ingezete
nen. 

5 . 1. Aan niet-ingezetenen wordt tijde
lijk verboden te verkrijgf'n, te beschikken 
over, te b ewaren en te vervreemden : 

1)a. goud, 
b. betaalmiddelen, 
c. geldswaardige papieren, 
d. effecten, 
e. vorderingen, 
f . andere onlichamelijke zaken, 
allen voor zoover zij of de documenten, 
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waarin zij zijn belichaamd, binnen het Ko
ninkrijk berusten, 

2) binnen het Koninkrijk berustende of 
gelegen roerende en onroerende goederen. 

2. Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepassing t en aanzien van binnen het 
Koninkrijk vertoevende niet-ingezetenen 
voor zoover betreft het verkrijgen van en het 
beschikken over binnenlandsche betaalmid- · 
delen tot ten hoogste honderd gulden per 
dag, het beschikken over buitenlandsche be
taalmiddelen, buitenlandsche geldswaardige 
papieren en buitenlandsche vorderingen, een 
waarde van honderd gulden per dag niet te 
boven gaande, en het verkrijgen van en be
schikken over binnen het Koninkrijk berus
tende roerende goederen, een waarde van 
honderd gulden niet te hoven gaande. 

3. Aan ingezetenen wordt tijdelijk verbo
den mede te werken aan bij dit artikel verbo
den handelingen van niet-ingezetenen. 

6 . 1. De uitvoer van: 
a. goud, 
b. betaalmiddelen, 
c. geldswaardige papieren, 
d. effecten, 
e. andere documenten, waarin vorderin

gen zijn belichaamd, is tijdelijk verboden. 
2. Het bepaalde in het vorige lid is niet 

van toepassing 
1) ten aanzien van ingf'zetenen, die het 

Koninkrijk v erlaten voor zoover betreft be
taalmiddelen een waarde van vijf honderd 
gulden niet te boven gaande; 

2) ten aanzien van niet-ingezetenen, die 
het Koninkrijk verlaten voor zoover betreft: 

a. betaalmiddelen en geldswaardige pa
pieren, een waarde van duizend gulden niet 
te boven gaande, 

b. den wederuitvoer van in het reizigers
verkeer gebruikelijke documenten, waarin 
vorderingen zijn belichaamd. 

7 . De bepalingen van de artikelen 3 en 6 
zijn niet van toepassing op D e Nederland
sche Bank N . V ., de Javasche Bank, de Su
rinaamsche Bank N . V. en de Curaçaosche 
Bank voor zoover betreft in die artikelen 
bedoelde waarden, welke zij bezitten voor 
eigen of elkanders rekening dan wel voor 
rekening van het Rijk of van !!en der rechts
personen Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao. 

8. Dit besluit treedt in werking op het 
tijdstip zijner afkondigin g. 

Onze Ministe rs van Financiën en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den roden Mei 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

Minister van Algemeene Zaken a.i., 
DE GEER. 

De Minister van Handel, 
Nijverheid enScheepvaart, 

STEENBERG HE. 

(Ui tgeg. 10 Mei 1940.) 

j 
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s. 0.551 

23 Mei 1940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
betreffende de binnenlandsche beurt
vaart. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op voordracht van den Secretaris-Gene
raal, wnd. Hoofd van het Departement van 
Waterstaat; 

Gehoord den Regeeringscommissaris voor 
den Wederopbouw; · 

Besluit als volgt : 
Art. 1. Het deelnemen aan de binnen

landsche beurtvaart is slechts v eroorloofd, 
wanneer de ondernemer lid is van een der bij 
het Nederlandsch Binnenvaart Bureau aan
gesloten vereenigingen en hij, voor zoover 
betreft de schepen, waarmede de beurtdienst 
wordt onderhouden, beschikt over een beurt
vaartontheffing krachtens de Wet, houdend 
maatregelen ter bevordering van een zooveel 
mogelijk evenredige vrachtverdeeling in de 
binnenscheepvaart van 5 M ei 1933, Staats
blad n °. 251. 

2 . De afvaarten en routes worden vast
gesteld door het Ned. Binnenvaart Bureau. 

Aanbieding van goederen ter verzending 
geschiedt bij beurtdiensten op de gebruike
lijke wijze. 

3 . Er zal franco worden vervoerd , tenzij 
de omstandigheden zulks niet toelaten. In 
het laatste geval kan gevorderd worden, dat 
de vracht wordt betaald, alvorens de zending 
wordt afgeleverd. 

4 . Er zal uitsluitend worden vervoerd op 
beurtvaartadres, zooals d it is vastgesteld 
door de in het Nederlandsch Binnenvaart 
Bureau samenwerkende organisaties. 

5 . Met betrekking tot de vrachtprijzen 
gelden de richtlijnen, aangegeven in de prijs
verordening van 15 Mei 1940 van de Directie 
van Handel en Nijverheid en het Rijksbu
reau voor Voedselvoorziening in Oorlogstijd. 

6 . Ingest eld wordt een commissie, be
staande uit twee vertegenwoordigers van de 
groote en twee vertegenwoordigers van de 
kleine b eurtvaartondememingen, 'onder voor
zitterschap ~n een door het D epartement 
van Waterstaat aan te wijzen deskundige, 
welke commissie tot taak heeft het bevorde
re n van een juiste behandeling van beurt
vaartaangelegenheden . 

7 . Beslissingen van deze commissie, voor 
zoover zij financieele gevolgen hebben voor 
de aangeslotenen, behoeven de goedkeuring 
van of vanwege den Regeeringscommissaris 
voor den Wederopbouw. 

Deze verordening treedt in werking met 
ingang van Vrijdag 24 Mei 1940. 

De Secretaris-Generaal, wnd . H oofd van 
het D epartement van Waterstaat, is belast 
met de uitvoering van dit besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber v an Land- en 

Zeemacht, 
H . G. WINKELMAN. 

(Uitgeg. 24 M ei 1940.) 
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s. 600 

7 Maart 1940. WET, houdende tijdelijke 
afwijking van eene bepaling der wet van 
15 D ecember 1917 (Staatsblad No. 700) 
tot regeling van het hooger landbouw
onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 28 December 1933 (Staatsblad 
No. 736). 

Bijl. Hand. II 1939/40, 243. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1068. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 243. 
Hand. I 1939/40, bladz. 330. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat in de tegenwoordige buitengewone om
standigheden tijdelijke afwijking van eene 
bepaling der wet van 15 December 1917 
(Staatsblad n °. 700) tot regeling van het 
hooger landbouwonderwijs, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 28 December 1933 
(Staatsblad n °. 736) wenschelijk is; 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvanState,enz. 
E en ig artikel. 

Onze M inister van Economische Zaken is 
gemachtigd in afwijking van artikel 2 7, twee
de lid der wet van 15 D ecember 1917 (Staats
blad n °. 700) tot regeling van het hooger 
landbouwonderwijs, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 28 December 1933 (S taatsblad 
n °. 736), het voor het onderwijs der hoog
leeraren en lectoren aan d e Landbouwhooge
school gestorte collegegeld geheel of gedeel
t elijk terug te betalen aan studenten, die, 
door het verrichten van militairen dienst in 
verband met de tegenwoordige buitenge
wone omstandigheden of door, in verband 
hiermede, vervroegde opkomst voor eerste 
oefening, in het desbetreffende studiejaar 
slechts een gedeelte der lessen hebben kun
nen bijwonen. 

D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondi
ging, en vervalt, nadat zij voor de laatste 
maal toepassing heeft gevonden over het 
studiejaar, waarin de omstandigheden het 
mogelijk zullen hebben gemaakt tot demobi
lisatie over te gaan. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den 

Maart 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uitgeg. 19 Maart 1940. ) 

s. 650 

4 April 1940. BESLUIT, houdende toepas
sing van artikel 2 van de L andbouwuit
voerwet 1938 op boter (Uitvoercontrole
besluit 1940 [Boter] ) . 

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

Economische Zaken v an 28 Februari 1940, 
N °. 801, Afdeeling V, D irectie van den 
Landbouw; 

Gelet op de artikelen 2, 3, 5, 8 en 32 van 
de Landbouw-uitvoerwet 1938; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Maart 1940, N °. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 April 1940, N °. 
3264, Afdeeling V, Directie van den Land
bouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
1. ,,Onze Minister" : Onze ·met de zaken 

van den Landbouw belaste Minister ; 
2. ,,Directeur-Generaal" : de Directeur

Generaal van den Landbouw; 
3. ,,boter": boter in den zin van artikel 1 

van de Boterwet. 
2 . Het is verboden boter uit te voeren, 

te pogen uit te voeren of t en uitvoer aan te 
bieden, tenzij die boter : 

a. een vetgehalte bezit van ten minste 80 
ten honderd; 

b. een watergehalte bezit van ten hoog
ste 15.5 ten honderd; 

c. behoudens kleursel en keukenzout geen 
andere bestanddeelen bevat dan die van koe
melk afkomstig zijn; 

d. goed is wat betreft reuk en smaak; 
e. een voldoende stevigheid bezit; 
f. niet is overwerkt, bont of nat. 
3 . Het is verboden boter uit te voeren, te 

pogen uit te voeren of t en uitvoer aan te 
bieden, indien: 

a. zij ouder is dan een door Onzen Mi
nister te bepalen aantal dagen; 

b. de verpakking niet voldoet aan de 
eischen door Onzen Minister te stellen; 

c. op de verpakking onder b. genoemd en 
op het R ijksmerk als bedoeld in artikel 4, 
onder b, van dit besluit de datum van be
reiding niet is vermeld op de wijze, zooals 
door den Directeur-Generaal is bepaald', 

4 . a. Boter en hare verpakking worden 
slechts dan geacht te voldoen aan het bij of 
krachtens dit besluit bepaalde, indien zij 
daartoe aan een keuring zijn onderworpen en 
daarbij zijn goedgekeurd, 

b. Boter, gekeurd als bedoeld onder a. 
van dit artikel, is voorzien van het Rijks
merk, vastgesteld krachtens de Wet van 17 
Juni 1905, StaatsbladN°. 213, waarop is aan
gebracht de opdruk Z K B volgens door den 
Directeur-Generaal, op grond van de Bo
termerkenbeschikking 1905 (Merken) ter 
uitvoering van die wet, gegeven voorschrif
ten. 

c. Boter, die voorzien is van het bewijs
stuk, als waarvan sprake is in artikel 5, onder 
b , wordt geacht te voldoen aan de bij of 
krachtens dit besluit gestelde eischen. 

5. Het Zuivel-Kwaliteitscontrole-Bureau 
(Z.K.B.), gevestigd te Amsterdam, is: 

a. belast met het toezicht op de naleving 
der bij of krachtens dit besluit gestelde 
eischen voor den uitvoer van boter en in het 
bijzonder met de keuring van boter ; 

b. oevoegd tot het uitreiken van een be
wijsstuk, waarvan vorm en inhoud door den 
Directeur-Generaal worden vastgesteld ten 
behoeve van boter, die ouder is dan het aan
tal dagen, als waarvan sprake is in artikel 3 
onder a; 
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c. belast met alle andere werkzaamheden, 
verband houdende met dit besluit, welke 
Onze Minister of de Directeur-Generaal zul
len opdragen. · 

6. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor de opdracht en de bevoegdverklaring, 
bedoeld in het vorige artikel, te allen tijde 
in te trekken, indien het Zuivel-Kwaliteits
controle-Bureau (Z.K.B .), gevestigd te Am
sterdam, aan een of meer der in het Land
bouwuitvoerbesluit 1939 (Alg. Voorw.) ge
stelde eischen niet of niet meer blijkt te vol
doen of overigens op eenigerlei wijze p.andelt 
in strijd met de belangen van de uitvoercon
troleregeling voor boter. 

7 . In bijzondere gevallen kan door Onzen 
Minister ontheffing verleend worden van een 
of meer der in artikel 3 en in artikel 4 onder 
b. gestelde eischen. 

8 . In afwijking van het in dit besluit be
paalde is de Rijkszuivel-inspecteur te allen 
tijde bevoegd boter bij controle aan de grens 
voor uitvoer te weigeren, wanneer blijkt, dat 
aan de voorschriften van dit besluit niet is 
voldaan. 

9 . Artikel 2 van de Landbouwuitvoerwet 
1938 treedt t en aanzien van den · uitvoer van 
boter naar alle landen in werking met ingang 
van den dag, waarop dit besluit in werking 
treedt, 

10. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van "Uitvoercontrolebesluit 
1940 (Boter)". 

11. Dit besluit treedt in werking op een 
door Ons te bepalen ti.idstip. 

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

's-Gravenhage, den 4den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERGHE. 

(Uitgeg. 19 April r940.) 

S.684 

18 Maart 1940. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 14 der Veewet met betrek
king tot de vergoeding van kosten van 
het onderzoek van in- of door te voeren 
veevoeder, voor zooverre dit geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit diermeel, been
dermeel of bloedmee( 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 15 Maart 1940, D i
rectie van den Landbouw, No. 2831, Afdee
ling III; 

Gelet op artikel 14 der Veewet; 
Mede gelet op Ons besluit van 16 Januari 

1940, Staatsblad No. 680, betreffende den 
in- en doorvoer van artikelen, afkomstig van 
vee, en op de beschikking van den Minister 
van Economische Zaken van 23 Februari 
1940 No. 1689, Afdeeling III, Directie van 
den Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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A. in te trekken Ons besluit van 12 Octo
ber 1932, Staatsblad No. 492, tot uitvoering 
van artikel 14 der Veewet met betrekking 
tot de vergoeding van kosten van het onder
zoek van in- of door te voeren diermeel; 

B. vast te stellen, dat de vergoeding van 
kosten van het onderzoek van in- of door te 
voeren veevoeder, voor zoover dit geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit diermeel, beender
meel of bloedmeel, zal bedragen 50 cent voor 
eene hoeveelheid van 1000 kg of gedeelte 
daarvan. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemeene Rekenkamer en aan den 
Minister van Financiën . 

's-Gravenhage, den 18den M,iart 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
STEENBERG HE. 
(Uitgeg. s April z940.) 

s. 0 .800 

24 M ei z940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
betreffende inschakeling van Rijksbe
middelaars bij verschillen over arbeids
voorwaarden. 

D e Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den Secretaris
Generaal, waarnemend Hoofd van het De
partement van Sociale Zaken; 

Besluit als volgt : 
Art. 1. Indien een der partijen bij eene 

collectieve arbeidsovereenkomst van oordeel 
is, dat de overeenkomst gewijzigd dient te 
worden, en de andere partij hare medewer
king daartoe niet wil verleenen, kan eerstbe
doelde partij zich dienaangaande tot het Col
lege van Rijksbemiddelaars wenden. 

2. Een werknemer in eene onderneming, 
wiens loon na 9 Mei 1940 in onredelijke mate 
verlaagd is, of wiens arbeidsvoorwaarden 
overigens na dien datum belangrijk ongun
stiger zijn geworden, kan zich dienaangaande 
tot het College van Rijksbemiddelaars wen
den. 

3 . Het College van Rijksbemiddelaars 
zal mondeling of schriftelijk zijne medewer
king verleenen aan het tot stand komen van 
eene partijen bevredigende regeling. 

4. Blijkt het .tot stand komen van eene 
regeling, als in het vorige artikel bedoeld, 
niet mogelijk, dan zal het College van Rijks
bemiddelaars zelf eene regeling vaststellen, 
welke voor partijen bindend is. 

5. H et College van Rijksbemiddelaars 
kan zich van tusschenkomst onthouden, in
dien het eene zaak niet van voldoende ge
wicht acht. Het geeft daa,van kennis aan 
dengene, die de zaak aanhangig heeft ge
maakt. 

6 . Deze regeling treedt in werking ter
stond na hare bekendmaking in het Staats
blad. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Sociale Za
ken, is belast met de uitvoering van dit be-
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sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 24sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 

s. 0 .80 1 

H. G. WINKELMAN. 
(Uitgeg. 27 Mei z940. ) 

27 Mei 1940. BESLUIT van den Opper
bevelhebber van Land- en Zeemacht, 
betreffende het verbod van stopzetten 
van den arbeid en het ontslag van ar
beiders in ondernemingen. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den Secretaris
Generaal, waarnemend Hoofd van het D e
partement van Sociale Zaken; 

Besluit als volgt : 
Art. 1. Het is na 27 Mei 1940 verboden: 
a. den arbeid in een onderneming blij-

vend of tijdelijk stop te zetten; of den ar
beidsduur te verminderen tot minder dan 36 
uur; of 

b. gedurende een tijdvak van 30 achter
eenvolgende dagen 25 of meer arbeiders in 
een onderneming, al of niet tegelijkertijd te 
ontslaan, 

zonder hiertoe vooraf schriftelijk vergun
ning te hebben verkregen van of namens den 
Directeur-Generaal van den Arbeid. 

Aan deze ve(gunning kunnen voorwaarden 
worden verbonden. 

2 . 1. H et verzoek om vergunning moet 
worden gericht aan het districtshoofd der 
Arbeidsinspectie en bevat de redenen voor 
het verzoek en vermeldt het aantal en de 
soort van arbeiders, die door voldoening aan 
het verzoek geheel of gedeeltelijk buiten 
werk zullen komen. 

2. Op het verzoek wordt zoo spoedig mo
gelijk beslist. 

3 . H et hoofd of de bestuurder van de 
onderneming, die in het tijdvak van 10 tot 
28 Mei 1940, 

hetzij den arbeid in de onderneming heeft 
doen stopzetten; 

hetzij 25 of meer arbeidskrachten in zijn 
onderneming, al of niet tegelijkertijd, heeft 
ontslagen, 

geeft daarvan kennis aan het districtshoofd 
van de Arbeidsinspectie voor 3 Juni 1940, 
schriftelijk. Hij vermeldt daarbij de redenen 
van het gedane ontslag of van het stopzetten 
van den arbeid, en het aantal en de soort van 
arbeiders, die als gevolg van het stopzetten 
van den arbeid of het ontslag buiten werk 
zijn gekomen. 

4 . Deze verordening treedt in werking 
met ingang van 28 Mei 1940. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Sociale 
Zaken, is belast m et de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten Mei 1940. 
De Opperbevelhebber van Land- en 

Zeemacht, 
H. G. WINKELMAN. 

(Uitgeg. 27 Mei z940.) 
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s, s.100 

20 juli z940. BESCHIKKING van de Se
cretarissen- Generaal van de Departe
menten van Algemeen Bestuur nopens 
opheffing van den Capitulantenraad en 
het Centraal Capitulantenbureau. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1 940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, bepalen wij: 

Art. 1. De Capitulantenraad en het Cen
traal Capitulantenbureau, bedoeld in artikel 
1 van het Koninklijk besluit van 3 April 
1936 (Staatsblad no . .542) tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
ter uitvoering van het Capitulantenregle 
ment 1935, worden mits deze opgeheven. 

2 . Dit besluit treedt in werking op 1 

Augustus 1940. · 

's-Gravenhage, 20 Juli 1940. 

Namens het Col/eg,e van 
Secretarissen-Generaal, 

De Wnd. Secretaris-Generaal van 
Alg,emeene Zaken, 

A. M. SNOUCK HURGRONJE. 

De Secretaris- Generaal van 
Binnenlandsche Zaken, 

FREDERIK$. 

(Ui tgeg. I Augustus z940.) 

S. S.201 A 

5 Juli 1940. BESLUIT van den Secre-
taris-Generaal van het Departement van 
Justitie betreffende enkele griffierechten. 

Op grond van § 1 van de Verordening 
N°. 23/ 1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 van de Verordening N°. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, bepaal ik: 

§ r. (1) Voor de behandeling van een
voudige requesten, als bedoeld in artikel 1, 
lid 5, van het uitvoeringsbesluit N°. 14/ 1940, 
wordt - behoudens indien wegens on- of. 
minvermogen ingevolge artikel 868 van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
geen of slechts halve kosten berekend worden 
- een griffierecht geheven van f 1 .-, zoo 
zij bij den kantonrechter, en van f 2.50, zoo 
zij bij een anderen rechter worden ingediend. 

(2) Het geheven griffierecht wordt terug
betaald, indien het verzoek geheel of gedeel
telijk wordt toegewezen of indien de rechter 
zich onbevoegd verklaart. 

§ 2 . (1) Indien uit een verklaring van 
het hoofd van plaatselijke politie blijkt, dat 
afschriften of uittreksels, uitgegeven door de 
grifhers van de rechterlijke colleges, de kan
tongerechten daaronder begrepen, sedert 
10 Mei 1940 ten gevolge van oorlogsgeweld 
zijn te niet gegaan, worden voor de uitgifte 
van nieuwe exemplaren geen rechten be
rekend. 

(2) Hetzelfde geldt voor uitgifte van 
nieuwe exemplaren van stukken, betrekkelijk 
tot gedingen, voortvloeiend uit het admi
nistratieve recht. 

§ 3. Indien uit een verklaring van het 
L. en S. 1940. 
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hoofd van plaatselijke politie blijkt, dat een 
grosse sedert ro Mei 1940 door oorlogsgeweld 
is te niet gegaan, is voor de behandeling van 
het verzoek tot verstrekking van een tweede 
of verdere grosse geen griffierecht verschul
digd. 

§ 4. Onder hoofd van plaatselijke politie 
wordt in dit besluit verstaan: 

in gemeenten, waar een hoofdcommissaris 
of commissaris van politie is : deze ; 

in andere gemeenten : de burgemeester. 
§ 5. Rechten in den zin van§ 1, die in den 

tijd tusschen den dag van inwerkingtreding 
en den dag van afkondiging van deze ver
ordening zijn geheven, moeten op verzoek 
worden terugbetaald. 

§ 6. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 20 Juni 1940. 

's-Gravenhage, 5 Juli 1940. 

S. S.202 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Justitie : 

J.C. TENKINK. 
(Uitgeg. 20 juli z940.) 

IJ Juli r940. BESCHIKKING van den 
Secretaris- Generaal van het D eparte
ment van Jus titie , houdende voorzie
ning betreffende het onherkenbaar ma
ken van motorrijtuigen. 

Op grond van § 1 van de verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik: 

Art. 1. (1) H et is aan particulieren 
v erboden motorrijtuigen in den zin van de 
Motor- en Rijwielwet door bespuiten, ver
ven, lakken of op andere wijze onherken
baar te maken. 

(2) Dit verbod geldt niet, indien door 
het hoofd van plaatselijke politie hiervan 
ontheffing is verleend. 

(3) Onder hoofd v an plaatselijke politie 
wordt verstaan: in gemeenten, waar een 
hoofdcommissaris of commissaris van politie 
aanwezig is : deze ; in andere gemeenten: de 
burgemeester. 

2 . Hij, die het v erbod van artikel 1 over
. treedt, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

Het strafbaar feit wordt beschouwd als 
een overtreding. 

3 . Met de opsporing van het in artikel 
2 strafbaar gestelde feit zijn, behalve de 
ambtenaren, bedoeld in artikel r 41 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast alle 
ambtenaren van de gemeentepolitie. 

4 . Deze beschikking treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Justitie, 
J . C . T ENKINK. 
(Uitgeg. IJ Juli r940.) 

II 
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S. S.300 

r9 Juli 1940. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en van 
Justitie betreffende het vertoonen van 
films. 

Op grond van§ 1 van de verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

§ 1. In het bezette Nederlandsche ge
bied m ogen slechts films vertoond worden, 
die 

1) in h et bezette Nederlandsche gebied 
zijn vervaardigd en na 14 Mei 1940 door de 
censuur zijn goedgekeurd; 

2) in het Groot-Duitsche Rijk, met in
begrip van het Protectoraat Bohemen en 
Moravië, zijn vervaardigd en na 31 Decem
ber 1936 door de censuur zijn goedgekeurd; 

3) in het gebied van het Groot-Duitsche 
Rijk voor de vertooning zijn vrijgegeven. 

§ 2. D e voorschriften van § 1 gelden niet 
voor smalfilms van zuiver artistieken, reli
gieuzen of cultureelen aard, of voor smal
films met uitsluitend familieopnamen. 

§ 3. (1) Hij, die opzettelijk of door grove 
schuld in strijd handelt met de voorschriften 
van § 1, wordt gestraft m et gevangenisstraf 
van ten hoogste 2 jaar en met geldboete van 
ten hoogste 10,000 gulden of met een van 
deze straffen. 

(2) H et feit, bedoeld in lid 1, is een 
misdrijf. 

§ 4. Dit besluit treedt met ingang van 
26 Juli 1940 in werking. 

's-Gravenhage, 19 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
K. J. F REDERIKS. 

De Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Justitie, 

J. C. T ENKINK. 

(Uitgeg. 20 Juli 1940.) 

S. S.301 

13 Juli 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Binnenlandsche Zaken, be
treffende onttrekking van woonruimte 
aan haar bestemming. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming m et §§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik : 

§ 1. Het is in alle gemeenten verboden 
zonder toestemming van Burgemeester en 
Wethouders een woning geheel of ten deele 
te onttrekken of onttrokken te houden aan 
de bestemming, die zij had op den dag van 
inwerkingtreding van deze verordening of 
daarna, of zonder die zelfde toestemming 
een woning af te breken of te gebruiken voor 
een ander doel. 
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§ 2. Ten aanzien van het in artikel 1 ge
stelde verbod zijn de bepalingen van de 
Woningwet, voor zoover zij m et onttrekking 
van woonruimte aan haar b estemming ver
band houden, van overeenkomstige toepas
sing. 

§ 3. D eze beschikking treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Juli 1940. 
De S,:cretaris-Generaal van het 

D epartement van Binnenlandsche Zaken, 
K . J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. 13 Juli 1940.) 

S. S.350 

23 Juli 1940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Onde,wijs, Kunsten en Wetenschappen, 
betreffende de verlenging van den wer
kingsduur van het "Reglement voor
loopige pensionneering onderwijzers". 

Ingevolge paragraaf r van d e Verordening 
No. 23/r940 en in overeenstemming met de 
paragrafen 2 en 3 van de Verordening No. 
3/r940 van den R ij kscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bepaal ik als 
volgt : 

Art. l. D e geldigheidsduur van het " Re
glement voorloopige pensionneering onder
wijzers", genoemd in paragraaf 15 ~ r wet 
van 22 Februari 1936, Staatsblad ,o. 100, 
wordt verlengd tot en met 31 D ecember 1945. 

2. Het voorloopig pensioen eindigt, be
halve in de in het eerste lid van artikel 12 
van paragraaf 15 onderA der wet bedoelde 
gevallen, met ingang van den dag, waarop 
ten genoegen van den Secret aris-Generaal 
van het D epartem ent van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen blijkt, dat de voor
loopig gepensionneerde niet bereid is zich 
aan een door of namens den Secretaris
Generaal voornoemd gelast geneeskundig 
onderzoek te onderwerpen. 

3. D eze verordening treedt in werking 
op den dag van haar a fkondiging. 

's-Gravenhage, 23 Juli 1940. 
D e Secretaris-Generaal van he t 

Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

VAN P OELJ E. 

(Uitgeg. 27 Juli 1940.) 

S. S.40 2 

6 Juli 1940. BESLUIT van den Secretaris
G eneraal van het Departement van Fi
nanciën betreffende wijziging van de 
wet van 29 December 1933, Staatsblad 
No. 780, tot heffing van een coupon-
belasting. · 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met de§§ 2 

en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

§ 1. In artikel 2 der Wet van 29 Decem-
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ber 1933, Staatsblad No. 780, zooals die wet 
gewijzigd is bij de wet van 27 December 
1938, Staatsblad no. 413, wordt de omschrij
ving van het begrip "effecten", met gelijk
tijdige vervanging van de punt aan het slot 
van lid r, onderdeel 2, door een kommapunt, 
aangevuld met het navolgende: 

3 °. alle vorderingen ten laste van pu
bliekrechtelijke of privaatrechtelijke rechts
personen, indien deze vorderingen het ge
volg zijn van leeningen, die, bestemd tot 
voorziening in de kapitaalbehoefte dier 
rechtspersonen, in wezen dezelfde strekking 
hebben als obligatieleeningen . Zoodanige 
strekking wordt in elk geval aanwezig ge
acht, indien de leening niet binnen een jaar 
na het aangaan daarvan zoowel opeischbaar 
als aflosbaar is; indien een der partijen het 
recht heeft de leening te verlengen, wordt, 
ter bepaling van den vervaldag, het recht tot 
verlenging m ede in aanmerking genomen. 

§ 2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
TRIP. 

(Uitgeg. 27 Juli 1940.) 

S. S.402 A 

15 Juli 1940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financiën betreffende verhooging van 
den tabaksaccijns. 

Op grond van § r van de Verordening no. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening no. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. 1. Met afwijking van artikel 5, eer
ste lid , der Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 
712), zooals dit artikel laatstelijk is gewij
zigd bij artikel r van de bij de wet van 2 7 
December 1938 (Staatsblad no. 413) gewij
zigde wet van 29 D ecember 1933 (Staatsblad 
no. 769), bedraagt de accijns voor sigaren 
met dichtgewerkten kop, wegende per 1000 
stuks 3½ kilogram of meer, 20 ten honderd, 
voor andere sigaren 25 ten honderd en voor 
rook- en pruimtabak en snuif 30 ten honderd 
van den kleinhandelsprijs. 

2. Op den tabaksaccijns op sigaretten 
worden ro opcenten geheven. 

3. (r) De opcenten gelden in den zin 
van artikel 2 van de Tabakswet niet als deel 
van den kleinhandelsprijs; overigens gelden 
ook voor de opcenten de bepalingen van de 
Tabakswet. D e opcenten worden berekend 
over he t accijnsbedrag, dat blijkens den op 
het tabakszegel ,vermelden kleinhandelsprijs 
verschuldi gd is. Zij worden voldaan door 
middel van tabakszegels, welke ter voldoe
ning van den accijns worden gebruikt, op 
welke zegels behalve de kleinhandelsprijs 
het aan opcenten verschuldigde bedragwordt 
vermeld. Zij worden geheven in heele of 
halve centen; onderdeelen van een halven 
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cent worden voor een halven cent gerekend. 
(2) Als prijs in den zin van artikel 45, 

eerste en derde lid, van de Tabakswet geldt 
de met het bedrag van de opcenten vermeer
derde op het tabakszegel volgens artikel 7, 
derde lid, van de Tabakswet vermelde klein
handelsprijs . 

4. (r) D e Secretaris-Generaal van het 
D epartem ent van Financiën bepaalt de 
wijze, waarop bij overgang in het vrije ver
keer ten aanzien van voor verbruik bestem
de tabaksfabrikaten, die op het tijdstip van 
het in werking treden van dit besluit voor
zien van zegel in fabrieken, entrepots of 
bergplaatsen, bedoeld in artikel 38 van de 
Tabakswet in voorraad zijn, zal moeten 
worden aangetoond, dat daardoor de over
eenkomstig de artikelen r en 2 van dit be
sluit verschuldigde accijns of opcenten zijn 
voldaan. Indien de fabrikant of entreposita
ris in gebreke blijft dit op de voorgeschreven 
wijze aan te toonen, worden de tabaksfabri
katen voor de toepassing van de artikelen 29, 
tweede lid, 37, derde lid, en 70 van de Ta
bakswet aangemerkt als niet van de ver
eischte zegels te zijn voorzien. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan voorschrijven, 
dat op het tijdstip van het in werking treden 
van dit besluit fabrikanten en groothande
laars de bij hen voorhanden, niet gebruikt e 
zegels moeten inleveren, t en einde tegen 
andere zegels te worden ingeruild. Hij geeft 
verder voorschriften, noodig voor de uitvoe
ring van dit besluit. 

5. Degene, die de voorschriften van dit 
besluit en die, uitgevaardigd ter uitvoering 
daarvan, overtreedt, wordt gestraft met een 
boete van ten minste vij f en twintig en ten 
hoogste duizend gulden, onverminderd de 
inbeslagneming en verbeurdverklaring van 
de zegels, waarvan de voorgeschreven inle
vering is nagelaten. 

6 . De artikelen 48, 61 en 77 tot en met 
80 van de Tabakswet gelden ook voor dit be
sluit en de daarop gegronde voorschriften. 

7 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van 15 September 1940. 

's-Gravenhage, 15 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L . J. A. TRIP. 

(Ui tgeg. 1 Augustus 1940.) 

S. S.403 

16 Juli 1940. EERSTE UITVOERINGS
BESLUIT van de Secretarissen-Gene0 

raai van de D epartementen van Finan
ciën, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij be
treffende de regeling van het deviezen
verkeer. 

Op grond van artikel 35 der D eviezenver
ordening 1940 en in overeenstemming met 
~§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied bepalen wij : 
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ARTIKEL r. Het is aan ingezetenen zon
der vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd over in Duitschland geblokkeerde 
tegoeden (Sperrguthaben) te beschikken, 
deze te bezwaren en te vervreemden, voor 
zoover zulks krachtens de daarvoor van Duit
sche zijde gegeven bepalingen zonder ver
gunning kan geschieden, dan wel door de be
voegde Duitsche instanties of in het Neder
landsch-Duitsche betalingsverkeer door de 
in beide landen bevoegde instanties vergun
ning is verleend. 

ARTIKEL 2. (1) Het is aan ingezetenen 
zonder vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd handelingen te verrichten ter uit
voering van overeenkomsten, welke door 
groepen van Nederlandsche banken-schuld
eischers met Duitsche schuldenaren met toe
stemming der Duitsche Rijksbank over de 
behandeling van tusschen de deelgenooten 
dezer groepen bestaande schuldverhoudingen 
zijn gesloten ( ,,Deutsche Kreditabkommen" 
van 1939 en 1940), met dien verstande, dat 
voor het verkrijgen van registermarktegoe
den uit het buitenland steeds vergunning van 
het Deviezeninstituut is vereischt. 

(2) Het is aan ingezetenen zonder ver
gunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd van ingezetenen, ,,registrierten Be
rechtigten", registermarktegoeden voor de 
in het "Kreditabkommen" b edoelde dan wel 
door de Duitsche R ijksbank toegelaten doel
einden tegen betaling in binnenlandsche 
geldsoort te verkrijgen, zoomede over deze 
tegoeden overeenkomstig de bestaande bepa
lingen te beschikken . 

ARTIKEL 3. Het is aan ingezetenen zon
der vergunning van het Deviezeninstituut ge
oorloofd ten gunste van de "Treuhandver
waltung fü r das deutsch-niederländische Fi
nanzabkommen, G.m.b.H .", te Berlijn beta
lingen in binnenlandsche geldsoort bij de Ne
derlandsche Bank te verrichten. 

ARTIKEL 4. Het is aan ingezetenen zon
der vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd aflosbaar gestelde binnenlandsche 
effecten, welke aan niet-ingezetenen toebe
hooren, zoomede betaalbaar gestelde coupons 
en dividendbewijzen van zoodanige effecten 
te innen en den niet-ingezetene voor de op
brengst te crediteeren. 

ARTIKEL 5. Het is aan ingezetenen zon
der vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd betalingen in binnenlandsche 
geldsoort te verrichten aàn ingezetenen ter 
voldoening van verplichtingen op grond van 
met of voor rekening van niet-ingezetenen 
gesloten verzekeringsovereenkomsten. 

ARTIKEL 6. Het is aan ingezetenen zonder 
vergunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd over hun toebehoorende binnen het be
zette N ederlandsche gebied b erustende, doch 
niet in het vrije verkeer ingevoerde roerende 
goederen te beschikken, deze te bezwaren en 
te vervreemden, voor zoover zulks niet mid
dellijk of onmiddellijk geschiedt ten gunste 
van een niet-ingezetene. 

ARTIKEL 7. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging. 
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ARTIKEL 8. Dit besluit kan worden aan
gehaald als "Deviezenbesluit I". 

's-Gravenhage, 16 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën: 
TRIP. 

De Secre taris-Generaal 
van het Departement vçin Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart: 
H . M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij: 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 Juli 1940.) 

S. S.404 

18 Juli 1940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financiën betreffende den invoer van 
Rijkscreditkasbiljetten (Reichskredit
kassenscheine) uit het bezette Belgische 
gebied. 

Op grond van artikel 20 der Deviezenver
ordening 1940 en in overeenstemming met 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rij kscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied bepaal ik: 

Art. 1. De invoer van Rijkscreditkasbil 
jetten (Reichskreditkassenscheine) uit het 
bezette Belgische gebied is slechts met toe
stemming van het Deviezeninstituut geoor
loofd. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
TRIP. 

(Uitgeg. 27 Juli 1940.) 

S. S.405 

26 juli 1940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Financiën in zake het heffen van een 
winstbelasting en tot afschaffing van de 
dividend- en tantièmebelasting. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/i940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/i g40 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandschP 
gebied wordt bepaald : 

Hoofdstuk I. 

Belastingplichtigen. 

ARTIKEL r. (1) Onder den naam van 
,,winstbelasting" wordt een belasting gehe
ven, waaraan onderworpen zijn de binnen 
het Rijk gevestigde : 

1) naamlooze vennootschappen en com
manditaire vennootschappen op aandeelen; 

2) coöperatieve vereenigingen, onderlin
ge verzekeringsmaatschappijen en andere 
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vereenigingen op coöperatieven of onderlin
gen grondslag; 

3) vereenigingen andere dan op coöpera
tieven of onderlingen grondslag, die een be
drijf uitoefenen. 

(2) Waar in dit besluit wordt gesproken 
van lichamen, worden daaronder v erstaan 
de onder het eerste lid van dit artikel val
lende vennootschappen, vereenigingen en 
maatschappijen, ook voor zoover zulke ven
nootschappen en vereenigingen naar burger
lijk recht geen rechtspersoonlijkheid bezit
ten. 

(3) Of een vennootschap, vereeniging of 
maatschappij binnen het Rijk is gevestigd, 
wordt naar de omstandigheden beoordeeld. 

(4) De winstbelasting wordt als een di
recte belasting beschouwd. 

ARTIKEL 2. Niet aan belasting zijn on
derworpen: 

1) rechtspersonen, waarvan uitsluitend 
p ubliekrechtelijke lichamen aandeelhouders, 
deelgenooten of leden zijn; 

2) andere rechtspersonen , t en aanzien 
waarvan door het Hoofd van het Departe
ment van Financiën, bij met redenen om
kleed besluit is bepaald, dat zij worden ge-
1.ijkgesteld met een rechtspersoon, vallende 
onder 1, ofschoon zij niet uitsluitend pu
bliekrechtelijke lichamen tot aandeelhou
ders, deelgenooten of leden hebben. 

H o o f d s t u k II. 

Grondslag en bedrag van de belasting. 

ARTIKEL 3. De in artikel 1 bedoelde li
chamen zijn belastingplichtig naar hun be
lastbare winst. 

ARTIKEL 4. ( r) De belasting wordt ge
heven over elk jaar, dat eindigt met of na 
31 D ecember 1939. 

( 2) Onder jaar wordt verstaan het boek
jaar of, bij gebreke van dien, het kalender
jaar. 

(1) Onder boekjaar wordt verstaan de 
periode, die in de statuten of reglementen 
van het lichaam als zoo-danig wordt aange
merkt. 

(4) Indien de belastingplicht eindigt in 
den loop van een jaar, wordt het gedeelte 
van het jaar tot en met den dag, waFlrop de 
belastingplicht is geëindigd, als een jaar aan
gemerkt. 

(5) Voor de toepassing van artikel 20 

van de Comptabiliteitswet 1927, Staatsblad 
No. 259, wordt het dienstjaar, waarin de 
aanslag is vastgesteld, als belastingjaar be
schouwd. 

ARTIKEL 5. (1) Onder winst over eenig 
jaar wordt verstaan het verschil tusschen 
het zuivere vermogen van het lichaam bij 
het einde van het jaar en het zuivere vermo
gen bij het begin van dat jaar, vermeerderd 
met de gèldswaarde van hetgeen in den loop 
van het jaar als terugbetaling van kapitaal, 
als uitdeeling aan deelgerechtigden in de 
winst, en, in het algemeen, anders dan voor 
bedrijfsdoeleinden aan het vermogen is ont
trokken en verminderd met de in den loop 
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van het jaar ontvangen stortingen van kapi
taal. Uitsluitend voor de toepassing van dit 
artikel geldt de winstbelasting als een uit
deeling aan deelgerechtigden in de winst. 

(2) Bij het vaststellen van het zuivere 
vermogen van het lichaam worden de activa 
en passiva geschat overeenkomstig goed 
koopmansgebruik. 

(3) Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt niet als uitdeeling aan deelgerechtig
den in de winst aangemerkt: 

1) het bedrag, waarmede de betaling, 
door een lichaam op coöperatieven grondsfag, 
aan zijn aandeelhouders of leden, naar den 
maatstaf van aan· dat lichaam geleverde goe
deren of ten behoeve van dat lichaam ver
richten arbeid, de marktwaarde van die goe
deren of van dien arbeid t e boven gaat; 

2) het bedrag, door een lichaam op co
operatieven of onderlingen grondslag toege
kend aan aandeelhouders, leden of deelne
mers, uit en naar den maatstaf van de hun 
in rekening gebrachte, tot hun bedrijfs- of 
beroepskosten behoorende provisiën, huren 
of premiën. 

(4) Tot de passiva, welke bij de bereke
ning van het zuivere vermogen in mindering 
van de activa worden gebracht, behooren re
serves tot dekking van risico's, welke plegen 
te worden v erzekerd, doch die niet verzekerd 
zijn, alsmede reserves tot gelijkmatige ver
deeling van kosten en lasten. 

(5) Tot de passiva worden mede gere
kend naar goed koopmansgebruik gevormde 
reserves tot correctie van op de balans voor
komende activa, reserves tot registratie van 
verplichtingen, reserves als voorziening te
gen aanwijsbare risico's en reserves met een 
bestemming van soortgelijken aard. 

(6) Ten aanzien van de in artikel r , eer
ste lid, onder 3, bedoelde vereenigingen komt 
bij het vaststellen van de winst uitsluitend 
het bedrijfsvermogen in aanmerking. 

ARTIKEL 6. (1) Het overeenkomstig het 
vorige artikel berekende bedrag wordt, ter 
berekening van de belastbare winst: 

r) v erminderd met het gedeelte van de 
winst dat toekomt aan: 
a) den Staat als zoodanig; 
b) anderen dan commissaris·sen, gecommit

teerden of bestuurders, ter zake van bui
ten het Rijk verrichten arbeid; 

c) de voor het geheel aansprakelijke ven
nooten van commanditaire vennoot
schappen op aandeelen als zoodanig; 

2) vermeerderd met de over het desbe
treffende jaar aan commissarissen, gecom
mitteerden, bestuurders en binnen het Rijk 
werkzaam verder personeel uitbetaalde sa
larissen, indien en voor zoover het jaarli,iksch 
bedrag van deze salarissen de som te boven 
gaat, die - in verband met het maatschap
pelijk kapitaal bij het einde van het jaar -
hierna wordt bepaald, te weten: 
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Belastingvrije som 

Maatschappelijk kapitaal 
) 

1 

b) voor bestuurders 
a voor commissarissen en gecom- en verder 

mitteerden nee! perso-

f 500,000 of minder f 200, vermeerderd met 1/ 10 pct. van 
bedrag, waarmede het maat
schappelijk kapitaal f 200,000 
te boven gaat. 

Meer dan f 500,000, doch niet meer 
dan f 1,000,000 

f 500, vermeerderd met 1/,0 pct. van 
het bedrag, waarmede het maat
schappelijk kapitaal f 500,000 
te boven gaat. 

f I0 ,000 

Meer dan f 1,000,000, doch niet 
meer dan f 3,500,000 

f 750 , vermeerderd met 1/ 50 pct. van 
het bedrag waarmede het maat
schappelijk kapitaal f 1 ,000,000 
te boven gaat. 

Meer dan f 3,500,000 1250. 

(2) Onder salaris wordt verstaan elke be
looning, onverschillig onder welken naam en 
in welken vorm zij wordt genoten en of zij 
bedongen is of niet, met uitzondering slechts 
van winstaandeelen. 

(3) Onder maatschappelijk kapitaal wordt 
verstaan bij commanditaire vennootschap
pen op aandeelen het kapitaal der voor het 
geheel aansprakelijke vennooten, vermeer
derd met het geplaatst aandeelenkapitaal, 
bij coöperatieve vereenigingen het bedrag 
der inleggelden, en ove rigens het geplaatst 
aandeelenkapitaal. Voor lichamen, welke het 
levensverzekeringbedrijf uitoefenen, wordt 
het maatschappelijk kapitaal niet lager ge
steld dan 1 ten honderd van het bij den aan
vang van het jaar verzekerde kapitaal, be
rekend op de in het levensverzekeringsbedrijf 
gebruikelijke wijze. 

(4) Personen, aan wie te zamen één be
drag als salaris wordt toegekend, worden, 
t enzij het tegendeel blijkt, geacht gelijkelijk 
daarin te deelen. 

(5) Voor de toepassing van het eerste 
lid, onder 2, worden onder bestuurders de 
voor het geheel aansprakelijke vennooten 
eener commanditaire vennootschap op aan
deelen niet begrepen. 

ARTIKEL 7. (1) Indien h et lichaam te
vens in Nederlandsch-Indië, in Suriname, in 
Curaçao of in het buitenland aan een lands
belasting is onderworpen, die in eenigen 
vorm naar de winst wordt geheven, wordt 
op zijn belastbare winst, alvorens het tarief 
van artikel g wordt toegepast, een aftrek in 
rekening gebracht ten bedrage van negen 
tienden van de belastbare winst, welke ge
acht moet worden a ldaar te zijn verkregen. 
Bij het berekenen van laatstbedoelde belast 
bare winst wordt niets toegeschreven aan de 
hoofdleiding. 

(2) Indien in de belastbare winst eenig 
bedrag is begrepen wegens zuiver voordeel 
uit deelgerechtigheid in de al dan niet ver
deelde winst van een andere vennootschap, 
vereeniging of maatschappij, wordt op de 
belastbare winst, alvorens het tarief van ar
tikel g wordt toegepast, een aftrek in reke
ning gebracht t en bedrage van: 

1) het volle bedrag van bedoeld zuiver 
voordeel, indien de andere vennootschap, 
vereeniging of maatschappij binnen het Rijk 
was gevestigd; 

2) negen tienden van bedoeld zuiver 
voordeel, indien de andere vennootschap, 
vereeniging of maatschappij niet binnen het 
Rijk was gevestigd en ter plaatse van haar 
vestiging was onderworpen aan een lands
belasting, die in eenigen vorm naar de winst 
werd geheven. 

(3) Bij het vaststellen van het zuivere 
voordeel, bedoeld in het vorige lid, wordt 
rekening gehouden met de kosten van be
heer en de beroepskosten, evenals met de 
rente van vreemde middelen, waarmede het 
betreffende aandeelenbezit wordt gefinan
cierd. 

(4) De aftrek van het tweede lid wordt 
niet genoten, voor zoover het daar bedoelde 
zuivere voordeel reeds begrepen is in een af
trek, verleend krachtens het eerste lid. 

(5) Leidt de berekening van den aftrek 
volgens het eerste of het tweede lid van dit 
artikel tot een negatief bedrag, dan wordt 
dit verrekend met den positieven aftrek vol
gens dit artikel over hetzelfde jaar en, indien 
of voor zoover zulks niet mogelijk is, met 
het positieve b edrag van den zuiveren af
trek over de eerstvolgende vijf jaren, te be
ginnen met het eerste dier jaren. 

ARTIKEL 8. Indien bij de toepassing van 
de artikelen 5 tot en m et 7 een negatief be
drag wordt verkregen, wordt dit in mindering 
gebracht van de overeenkomstig die artikelen 
bepaalde som over de volgende vijf jaren, te 
beginnen met het eerste van die jareh. 

ARTIKEL g. D e winstbelasting bedraagt 
10 ten honderd van de belastbare som. 

HOOFDSTUK III. 

Aangifte en aanslag. 

ARTIKEL 10. (r) D e bestuurders van de 
in artikel r bedoelde lichamen zijn verplicht 
aangifte te doen van de belastbare som bin
nen een maand, nadat de winst over een jaar 
is vastgesteld, doch uiterlijk binnen zes 
maanden na het einde van dat jaar. D e ter-
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mijn voor de inlevering van de aangifte kan 
door den inspecteur worden verlengd. 

(2) De aangifte wordt gedaan door het 
inleveren van een onderteekend aangiftebil
jet ten kantore van den inspecteur, in wiens 
dienstkring het lichaam bij het einde van het 
jaar gevestigd was. Het formulier van het 
aangiftebiljet wordt vastgesteld door het 
Hoofd van het Departement van Financiën. 
In het biljet kan mede opgave worden ge
vraagd van verdere gegevens, die voor de 
uitvoering van dit besluit noodig of van nut 
kunnen zijn. 

(3) Het biljet wordt, hetzij ambtshalve, 
hetzij op verzoek, verstrekt door den inspec
teur. Het wordt duidelijk, stellig en zonder 
voorbehoud, naar waarheid ingevuld. 

(4) De bestuurders leveren, m et de aan
gifte, een gewaarmerkt afschrift in van de 
balans en van de winst- en verliesrekening 
of van de daarvoor in de plaats tredende re
kening, welke met die aangifte verband 
houdt. Voor de ingeleverde geschriften geeft 
de inspecteur desverlangd een ontvangbewijs 
af. 

(5) Indien er meer dan twee bestuuráers 
zijn, kan de onderteekening van het aangif
tebiljet en de waarmerking, bedoeld in het 
vorige lid, geschieden door slechts twee be
stuurders. 

(6) Waar in dit artikel en in de volgen
de artikelen gesproken wordt van "inspec
teur", wordt daarmede bedoeld de inspecteur 
der directe belastingen. 

ARTIKEL 11. (1) De aanslag in de be
lasting wordt opgelegd in de gemeente, waar 
het lichaam gevestigd is bij het einde van 
het jaar, bedoeld in artikel 4. 

(2) In welke gemeente een lichaam ge
vestigd is, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld, met dien verstande, dat een li
chaam, dat binnen het Rijk een bedrijf uit
oefent, geacht wordt gevestigd te zijn ter 
plaatse, waar het zijn bedrijf, of het belang
rijkste gedeelte van zijn bedrij f uitoefent. 

(:û B ezwaren betreffende de toepassing 
van dit artikel kunnen door h et bestuur van 
het lichaam binnen twee maanden, door 
ieder ander belanghebbende binnen zes 
maanden na de dagteekening van het aan
slagbiljet worden ingebracht bij het Hoofd 
van het Departement van Financiën. Dit 
Hoofd beslist, den Raad van State, afdeeling 
voor de geschillen van bestuur, gehoord. 

ARTIKEL 12. (1) De aanslag wordt, zoo 
noodig bij gebreke van of m et afwijking van 
de aangifte, vastgesteld door den inspecteur. 

(2) Indien een aangifte is gedaan, wijkt 
de inspecteur bij de vaststelling van den aan
slag niet daarvan af, dan na het bestuur van 
het lichaam in de gelegenheid te hebben ge
steld, van zijn bedenkingen kennis te ne
men en daarop te antwoorden. 

(1) De aanslag kan niet meer worden 
opgelegd, nadat twee jaren zijn verstreken 
sinds den dag, waarop de aangifte ten kan
tore van den inspecteur is binnengekomen, 
dan wel nadat drie jaren zijn verloopen sinds 
het einde van het tijdvak, waarover de winst 
wordt berekend. 

1940 

H o o f d s t u k IV. 

Bezwaren tegen den aanslag. 

ARTIKEL 13. Het bestuur van het li
chaam, dat bezwaar heeft tegen den opge
legden aanslag, kan binnen twee maanden 
na de dagteekening van het aanslagbiljet een 
bezwaarschrift indienen bij den inspecteur. 

ARTIKEL 14. (1) Op de bezwaarschrif
ten wordt uitspraak gedaan door den inspec
teur. 

(2) Indien de reclamant het verlangen 
daartoe heeft te k ennen gegeven, wordt hij 
door of vanwege den inspecteur nopens zijn 
bezwaren gehoord. Hij kan ook ambtshalve 
,,,o rden ongeroep en tot het verstrekken van 
inlichtingen of om de overwegingen te ver
nemen, die bij de vaststelling van den aan
slag hebben gegolden. Alle oproepingen wor
den gedaan op een termijn van ten minste 
vijf dagen. 

(3) De reclamant kan zich door een ge
machtigde doen vertegenwoordigen. Om gel
dige redenen kan de inspecteur de vertegen
woordiging door een bepaalden gemachtigde 
weigeren. De inspecteur heeft het recht te 
vorderen, dat de reclamant zijn gemachtigde 
vergezelt. 

(4) Indien niet volledig is v oldaan aan 
de verplichtingen ingevolge de artikelen 10 

en 25, wordt de aanslag gehandhaafd, indien 
en voor zoover den inspecteur daarvan de 
onjuistheid niet is gebleken. 

ARTIKEL 15. De uitspraak van den in
specteur is met redenen omkleed, indien het 
bezwaar geheel of ten deele wordt afgewe
zen. Afschrift van de uitspraak wordt aan 
den reclamant gezonden bij aangeteekenden 
brief of uitgereikt tegen gedagteekend ont
vangbewijs. 

ARTIKEL 16. (1) Het bestuur van het 
lichaam, dat bezwaar heeft tegen de uit
spraak van den inspecteur, kan binnen een 
maand, nadat het afschrift van die uitspraak 
ter post is bezorgd of tegen ontvangbewijs is 
uitgereikt, in beroep komen bij den raad van 
beroep voor de directe belastingen , tot wiens 
rechtsgebied de gemeente van aanslag be
hoort. 

(2) Het beroep op den raad wordt inge
steld door indiening van een met redenen 
omkleed beroepschrift. Een afschrift van de 
uitspraak, waartegen het beroep is gericht, 
wordt daarbij overgelegd. 

(3) Indien niet volledig is voldaan aan 
de verplichtingen ingevolge de artikelen 10 

en 25, wordt de aanslag gehandhaafd, indien 
en voorzoover den raad daarvan de onjuist
heid niet is gebleken. 

ARTIKEL 17. (1) Met afwijking van het 
bij de artikelen 13 tot en met 15 bepaalde 
kunnen de bezwaren, mits met schriftelijke 
vergunning van den inspecteur, binnen twee 
maanden na de dagteekening van h et aan
slagbiljet rechtstreeks worden ingebracht bij 
den raad van beroep voor de directe belas
tingen, tot wiens rechtsgebied de gemeente 
van aanslag behoort. 

(2) Het beroep op den raad wordt in
gesteld door indiening van een met redenen 
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omkleed beroepschrift. De schriftelijke ver
gunning van den inspecteur, bedoeld in het 
eerste lid, wordt daarbij overgelegd. 

(3) Het derde lid van artikel 16 is ook 
in dit geval van toepassing. 

Hoofd s tuk V. 

Navordering. 

ARTIKEL 18. (1) Bijaldien eenig feit 
grond oplevert voor het v erm oeden, dat een 
aanslag ten onrechte is achterwege gebleven 
of vernietigd of dat een te lage aanslag is 
opgelegd, kan de te weinig geheven belasting 
worden nagevorderd, zoolang niet vijf jaren 
zijn verstreken sedert het einde van het tijd
vak, waarover de winst wordt berekend. 

(2) Alvorens tot navordering over te 
gaan, stelt de inspecteur het bestuur van het · 
lichaam in de gelegenheid om de opheldering 
te geven, die het dienstig mocht achten. De 
omstandigheid, dat dit voorschri ft niet is na
geleefd, maakt den aanslag tot navordering 
niet ongeldig. 

(3) D e aanslag tot navordering wordt 
vastgesteld door den inspecteur; hij wordt 
opgelegd in de gemeente, waar de oorspron
kelijke aanslag is opgelegd of w·aar vermoe
delijk een aanslag had moeten worden opge
legd. 

(4) De in den navorderingsaanslag te be
grijpen belasting wordt verdubbeld, tenzij 
aannemelijk is, dat niet door opzet of grove 
onachtzaamheid van de zijde van den belas
tingschuldige te weinig belasting is geheven. 
· (5) Het bestuur van het lichaam, dat be
zwaar heeft tegen den opgelegden navorde
ringsaanslag, kan binnen twee maanden na 
de dagteekening van het aanslagbiljet een 
met redenen omkleed beroepschrift indienen 
bij den raad van beroep voor de directe be
lastingen, tot wiens rechtsgebied de gemeente 
van aanslag behoort. 

H o o f d s t u k VI. 

Verhooging van den aanslag. 

ARTIKEL 19. Elk beroepschrift, ingediend 
krachtens de artikelen 16, 17 of 18, moet 
zoodanig zijn ingericht; dat daaruit een con
clusie kan worden getrokken ten aanzien van 
het bedrag, dat volgens den appellant had 
moeten worden geheven. 

ARTIKEL 20. (1) Indien het beroep bij 
de uitspraak van den raad van beroep ge
heel of gedeeltelijk wordt afgewezen, wordt 
een nadere aanslag opgelegd, bedragende vijf 
en twintig ten honderd van het verschil tus
schen hetgeen volgens den raad van beroep 
en hetgeen volgens den appellant verschul
digd is. 

(2) D e in het eerste lid bedoelde aan
slag blijft achterwege: 

1) inJien en voor zoover het beroep uit
sluitend gegrond was op verkeerde toepas
sing of schending van de wet of van eenig 
met de wet gelijk te stellen besluit; 

2) indien de inspecteur gehandeld heeft 
in strijd met artikel 15 of met artikel 18, 
tweede lid; 

168 

3) indien aannemelijk is, dat niet door 
opzet of grove onachtzaamheid van den ap
pellant of zijn gemachtigde het bedrag, dat 
volgens den appellant had moeten worden 
geheven, te laag is gesteld; 

4) indien en voor zoover afwijking van 
het volgens den appellant verschuldigde be
drag noodig is geweest t en gevolge van een 
onjuiste schatting van den appellant, en deze 
schatting klaarblijkelijk te goeder trouw heeft 
plaats gehad. 

(3) D e nadere aanslag wordt vastgesteld 
door den inspecteur. 

ARTIKEL 2 r. Het bestuur van het lichaam, 
dat bezwaar heeft tegen den opgelegden na
deren aanslag volgens het vorige artikel, kan 
binnen twee maanden na de dagteekening 
van het aanslagbiljet bij den raad van be
roep een met redenen omkleed beroepschrift 
indienen. 

Hoofdstuk VII. 

Betaling van de belasting. 

ARTIKEL 22. Met afwijking van artikel 8 
van de wet van 22 Mei 184.5, Staatsblad No. 
22, moeten de aanslagen in de winstbelas
ting, daaronder begrepen voorloopige aan
slagen opgelegd krachtens de wet van 13 
Januari 1922, Staatsblad No. 9, worden vol
daan binnen één maand na de dagteekening 
van het aanslagbiljet. 

ARTIKEL 23. Hoofdelijk aansprakelijk 
zijn : 

1) voor de belasting, verschuldigd door 
een vennootschap of vereeniging, die niet in 
het bezit is van rechtspersoonlijkheid: de 
bestuurders; 

2) voor de belasting, verschuldigd door 
een lichaam, dat wordt ontbonden: de met 
de vereffening belaste personen, behoudens 
voor zoover zij aantoonen, dat de niet-vol
doening niet aan hen te wijten is. 

H o o f d s t u k VIII. 

Bijzondere bepalingen. 

ARTIKEL 24. Waar in dit besluit met be
trekking tot lichamen wordt gesproken van 
het bestuur of de bestuurders, zijn daaronder 
begrepen de beheerende vennooten eener 
commanditaire vennootschap op aandeelen, 
en worden t ev ens bedoeld de personen , die, 
in geval van ontbinding van een lichaam, 
met de vereffening zijn belast. 

ARTIKEL 25. (1) De bestuurders van 
een lichaam, als bedoeld is in artikel 1, zijn 
gehouden, desgevraagd, aan den inspecteur 
en aan de door den inspecteur aangewezen 
ambtenaren inzage te verleenen van alle 
boeken en bescheiden, welke de boekhouding 
van het lichaam uitmaken, a lsmede van an
dere boeken en bescheiden, waarvan de ken
nisneming voor het vaststellen van een aan
slag of voor het beoordeelen van de juistheid 
van een reeds vastgestelden aanslag van nut 
kan zijn. Zij zijn t evens verplicht aan ge
noemde personen de voor de uitvoering van 
dit besluit noodige inlichtingen te verstrek
ken. 
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(2) Gelijke verplichtingen bestaan te
genover den raad van beroep en de door den 
voorzitter van dien raad aangewezen perso
nen. 

(3) Hij wien inzage van boeken of ande
re bescheiden is gevraagd, wordt geacht die 
in zijn bezit te hebben, tenzij het tegendeel 
aannemelijk is. 

(4) Voor een weigering om te voldoen 
aan de verplichtingen ingevolge dit artikel 
kunnen de in het eerste lid bedoelde perso
nen zich niet met vrucht beroepen op de om
standigheid, dat zij uit eenigerlei hoofde tot 
geheimhouding zijn verplicht, zelfs al mocht 
deze hun bij eenig wetsvoorschrift zijn opge
legd. 

(5) De omstandigheid, dat een ambte
naar van 's Rijks belastingen in het bezit is 
van een gedane aangifte of van een inge
diend bezwaar- of beroepschrift, geldt als 
bewijs, dat die ambtenaar door den inspec
teur tot het nemen van inzage van boeken en 
bescheiden is aangewezen. 

A RTIKEL 26. Onjuiste aanslagen kunnen 
ambtshalve worden verminderd door den in
specteur, die den aanslag heeft vastgesteld. 

ARTIKEL 27. (I) Indien en voor zoo
lang alle aandeelen van een naamlooze ven
nootschap in het bezit zijn van een lichaam 
als bedoeld is bij artikel I, kan het Hoofd 
van het D epartement van Financiën, onder 
door hem te stellen voorwaarden bepalen, 
dat de belasting volgens dit besluit wordt ge
heven, alsof de eerstbedoelde vennootschap 
was opgegaan in het lichaam, dat al haar 
aandeelen bezit. 

(2) Het eerste lid vindt slechts toepas
sing, indien de gestelde voorwaarden door 
de bestuurders van alle daarbij betrokken 
vennootschappen, vereenigingen en maat
schappijen zijn aanvaard. 

ARTIKEL 28. (I) Het is een ieder ver
boden, hetgeen hem in zijn ambt of betrek
king, bij de uitvoering van dit besluit of in 
verband daarmede, nopens winst, uitdeelin
gen, en in het algemeen nopens de zaken of 
werkzaamheden van een ander, blijkt of me
degedeeld wordt, verder bekend t e m aken, 
dan noodig is voor de uitoefening van dat 
ambt of die betrekking. 

(2) Het verbod van dit artikel geldt me
de voor niet-ambtelijke deskundigen, die in 
verband met de uitvoering van dit besluit 
worden geraadpleegd of met eenige werk
zaamheid belast. 

Cü Ten behoeve van de uitvoering van 
dit besluit kunnen de ambtenaren, ressortee
rende onder het Departement van Financiën, 
door het Hoofd van dat D epartement worden 
ontheven van de geheimhouding, die hun, in 
welken vorm ook, bij de wet of bij eenig met 
de wet gelijk te stellen besluit is opgelegd. 

ARTIKEL 2g . (I) I eder, die met eenige 
werkzaamheid, den openbaren dienst betref
fende, belast is, is verplicht aan de ambte
naren van 's Rijks belastingen kosteloos alle 
gevraagde inlichtingen te geven nopens het
geen door of in verband met deze werk
zaamheid te zijner kennis is gekomen. 

( 2) De volgens het eerste lid tot het ge-
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ven van inlichtingen verplichte personen 
kunnen zich niet met vrucht beroepen op de 
omstandigheid, dat zij uit hoofde van hun 
ambt of betrekking tot geheimhouding ver
plicht zijn, zelfs al mocht deze hun bij eenig 
wetsvoorschrift zijn opgelegd. 

(3) Het gestelde in het tweede lid lijdt 
uitzondering ten aanzien van de ambtena
ren, die werkzaamheden verrichten krach~ 
t ens de wet van 28 D ecember x936 (Staats
blad No. 639 DD) t en aanzien van de gege
vens, welke op grond van die wet zijn verza
meld. 

H o o f d s t uk I°X. 

Strafrechtelijke bepalingen. 

ARTIKEL 30. (x) Hij, die een aangifte, 
als bedoeld is in Hoofdstuk III, opzettelijk 
onjuist of onvolledig doet, wordt, indien 
daaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden. 

(2) De bepaling van het eerste lid blijft 
buiten toepassing, indien de aangever, zoo
lang het openbaar ministerie niet is verwit
tigd, uit eigen beweging alsnog een juiste en 
volledige aangifte doet. 

(3) De aangever wordt geacht niet uit 
eigen beweging te hebben gehandeld, onder 
meer, indien de nadere aangifte wordt ge
daan: 

I) alvorens de aanslag is vastgesteld, 
doch nadat de inspecteur inlichtingen heeft 
gevraagd of bedenkingen tegen de aangifte 
heeft gemaakt; 

2) nadat inzage van boeken of andere 
bescheiden is gevraagd op den voet van ar
tikel 25, zoolang het onderzoek niet is ge
eindigd; 

3) nadat de aanslag te hoog is vastge
steld. 

ARTIKEL 3x. Hij, die aan den inspecteur, 
aan den raad van beroep, aan een door den 
inspecteur aangewezen ambtenaar of aan een 
door den voorzitter van den raad van beroep 
aangewezen persoon opzettelijk een valsch 
of vervalscht boek of ander geschrift over
legt of ter inzage aanbiedt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee 
jaren. 

ARTIKEL 32. (x) Hij, die opzettelijk de 
bij artikel 28 opgelegde geheimhouding 
schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van t en hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste zeshonderd gulden. 

( 2) Hij, aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft 
met hechtenis van te~ hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

(3) Geen vervolging wordt ingesteld, dan 
op klachte van hem, te wiens aanzien de ge
heimhouding is geschonden. 

ARTIKEL 33. Met geldboete van ten hoog
ste duizend gulden wordt gestraft: 

1) hij, die niet volledig voldoet aan de 
verplichtingen, opgelegd bij artikel IO of bij 
artikel 39; 

2) hij, die niet volledig voldoet aan de 
verplichtingen, opgelegd bij artikel 25; 
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3) hij, die niet voldoet aan een verzoek, 
als bedoeld is in artikel 29. 

ARTIKEL 34. De bij dit besluit strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als mis
drijven, behalve de feiten, strafbaar volgens 
artikel 33, die als overtredingen worden be
schouwd. 

ARTIKEL 35. (1) Met het opsporen van 
overtredingen van dit besluit zijn mede be
last de ambtenaren der directe belastingen. 

(2) Het proces-verbaal, opgemaakt ter 
zake van een feit, strafbaar volgens artikel 
33, wordt den bekeurde in afschrift medege
deeld. 

ARTIKEL 36. (1) De feiten, strafbaar 
volgens artikel 33, worden vanwege het 
Hoofd van het Departement van Financiën 
vervolgd op de wijze als bedoeld is in den 
zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek van Strafvordering. 

(2) D e verdachte kan door of vanwege 
het Hoofd van het Departement van Finan
ciën tot transactie worden toegelaten, onver
minderd zijn recht om overeenkomstig arti 
kel 74, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht de vervolging te voorkomen . 

ARTIKEL 37. Wanneer een veroordeeling 
krachtens artikel 30 of artikel 31 onherroe
pelijk is geworden, wordt de aan het Rijk 
onthouden belasting, ook na het verstrijken 
van den bij artikel 18 bepaalden termijn, na
gevorderd. Artikel 18, tweede lid, is hierbij 
niet van toepassing. 

H o o f d s t u k X . 

Overgangs- en slotbepalingen. 

ARTIKE:_L 38. (1) De Wet op de Divi
d end- en T antième -belasting 1917 vervalt, 
behalve t en aanzien van boekjaren, welke 
eindigen vóór 31 D ecember 1939. 

(2) De dividend- en tantièmebelasting, 
vóór het in werking treden van dit besluit 
ten kohie re gebracht in strijd met het vorige 
lid, wordt teruggegeven, zoodra voor het 
eerste boekjaar, waarover de winstbelasting 
wordt geheven, de aangifte is behandeld. 

ARTIKEL 39. (1) D e bestuurders van 
een lichaam, a ls bedoeld is bij artikel 1, zijn 
gehouden, vóór 1 September 1940 aangifte 
te doen van het zuivere vermogen van het 
lichaam op het overgangstijdstip, alsmede 
van het bedrag van de winst, welke op dat 
tijdstip in het lichaam aanwezig was, onder 
vermelding van de grondslagen voor de 
winstberekening, welke bij het opstellen van 
het zuiver vermogen zijn gevolgd en voortaan 
zullen worden gevolgd. Voor de aangifte kan 
het Hoofd van het D epart ement van Finan
ciën een formulier vaststellen. 

(2) Het in het eerste lid bedoelde ver
mogen en het aldaar bedoelde · bedrag aan· 
winst worden, zoo noodig bij gebreke van 
of met afwijking van de aangifte, vastgesteld 
door den inspecteur. De inspecteur bren gt 
zijn beslissing schriftelij k ter kennis van het 
bestuur van het lichaam, bi.i aangeteekenden 
brief of tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

(3) Indien eenig feit grond oplevert voor 
het vermoeden, dat de in dit artikel bedoelde 
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bedragen onjuist zijn vastgesteld, stelt de in
specteur de bedragen nader vast. 

(4) Op de in dit artikel bedoelde aan
giften, vaststellingen en nadere vaststellin
gen zijn overigens van toepassing de bepa-
lingen van dit besluit, die gelden voor aan
giften, aanslagen en navorderingsaanslagen 
in de winstbelasting. 

(s) Waar in dit artikel en in de volgende 
artikelen gesproken wordt van "overgangs
tijdstip" , wordt daaronder verstaan het tijd 
stip, waarop het eerste boek- of kalender
jaar, dat eindigt met of na 31 December 
1939, is aangevangen. 

(6) Voor het boekjaar, dat m et het over
gangstijdstip aanvangt, eindigt de tijdruimte 
voor het doen van de aangifte, bedoeld bij 
artikel 10, niet vóór 1 September 1940. 

ARTIKEL 40. (1) Bij het vaststellen van 
het zuivere vermogen van het lichaam op het 
overgangstijdstip worden de activa en pas 
siva gewaardeerd op de bedragen, waarop zij 
voor de heffing van de w instbelasting worden 
gesteld. 

(2) De winst, welke op het overgangs
tijdstip in het lichaam aanwezig was, wordt 
gesteld op het bedrag, waarmede het over
eenkomstig het vorige lid bepaalde vermo
gen het gestorte kapitaal overtrof, vermin
derd met het bedrag der uitdeelingen in den 
zin der Wet op de Dividend- en Tantième
belasting 1917, welke na het overgangstijd
stip worden gedaan over boekjaren, welke 
met of vóór dat tijdstip zijn geëindigd en 
met het bedrag van de over zoodanige uit
deelingen verschuldigde dividend- en tan
tième-belasting, alsmede met de krachtens 
het vijfde lid in aftrek te brengen bedragen. 

(3) Als gestort kapitaa l wordt beschouwd 
nog niet terugbetaald kapitaal, dat als zoo
danig bij voortgezette toepassing van artikel 
6 der Wet op de Dividend- en Tantième
belasting 1917 in aanmerking genomen zou 
zijn, indien het lichaam op het overgan gs
tij dstip was geliquideerd. 

(4) Het volgens het derde lid berekende 
bedrag wordt, ter berekening van het ge
storte kapitaal op het overgangstijdstip, ver
m eerderd met de bedragen, welke vóór dat 
tijdstip tot dekking van een geleden verlies 
op de aandeelen zijn afgeschreven, voor zoo
ver zij overtreffen de som van de uitdeelin
gen van winst, gedaan na de afschrijving, 
doch vóór 1 Februari 1931 en van de uitdee
lingen van winst gedaan op of na 1 Februari 
1931, waarvan heffing van dividend- en tan
tième-belasting ingevolge het derde lid, let
ter a, slot, van artikel 5 der Wet op de Divi
dend- en Tantième-belasting 1917 achter
wege is gebleven. 

(s) Het overeenkomstig de eerste vier 
leden berekende bedràg wordt verminderd 
met de nog niet over vroegere jaren verre
kende aanspraak op aftrek, die het lichaam 
bij voortgezette toepasselijkheid van de Wet 
op de D ividend- en T antième-belasting 1917 
zou hebben kunnen doen gelden krachtens de 
artikelen 3 en 29 dier wet, voor zoover deze 
aanspraak is ontstaan in een van de aan het 
overgangstijdstip voorafgaande vijf boekja-
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ren. Oudere aanspraken als hier zijn bedoeld, 
worden in mindering gebracht, voor zoover 
na de toepassing van den vorigen zin van dit 
lid een overschot wordt verkregen. 

(6) Indien bij de toepassing van de eer
ste vijf leden een negatief bedrag wordt ver
kregen, wordt dit - na verminderd te zijn 
met de uitdeelingen, welke nog niet door 
winst mochten zijn gedekt - voor de heffing 
van de winstbelasting in mindering gebracht 
van de belastbare som over de op het over
gangstijdstip volgende drie jaren, te begin
nen met het eerste van die jaren. 

ARTIKEL 41. (1) Artikel 8 blijft buiten 
toepassing, zoolang een negatief bedrag, als 
daar is bedoeld, kan worden gedekt uit de op 
het overgangstijdstip in het lichaam aanwe
zige winst, verminderd met de uitdeelingen, 
ten aanzien waarvan het volgende lid over 
vroegere jaren toepassing heeft gevonden en 
met de als gevolg van deze toepassing ver
schuldigde belasting. 

(2) Uitdeelingen in den zin der Wet op 
de Dividend- en Tantième-belasting 1917, 
welke na het overgangstijdstip worden ge
daan ten laste van de op het overgangstijd
stip in het lichaam aanwezige winst, worden 
gevoegd bij de belastbare som over het jaar, 
waarin de uitdeeling plaats vindt, met dien 
verstande, dat de belastbare som alsdan ten 
minste op het bedrag van de hierbedoelde 
uitdeelingen wordt gesteld. 

(3) Voor de toepassing van het vorige 
lid blijft buiten aanmerking twee derden van 
het bedrag, dat verkregen wordt door de uit
deelingen te vermenigvuldigen met het bui
ten het Rijk verkregen gedeelte van de be
lastbare winst en door vervolgens het pro
duct te deelen door de belastbare winst, 
beide bedragen genomer. over het jaar van 
uitdeeling. De buiten het Rijk behaalde 
winst wordt gesteld op het positieve bedrag, 
dat bij de toepassing van artikel 7, lid 1, 01et 
negen tienden wordt vermenigvuldigd. 

(4) De belasting, ingevolge het tweede 
lid verschuldigd, wordt v oor de toepassing 
van artikel s als een bedrijfslast beschouwd, 
voor zoover zij niet, op den voet van het eer
ste lid, in mindering kan worden gebracht op 
de winst, welke op het overgangstijdstip aan
wezig was. 

( 5) Het Hoofd van het D epartement van 
Financiën is bevoegd toe te staan, dat, zoo
lang artikel 8 buiten toepassing blijft, de 
verrekening van het bij artikel 7, vijfde lid, 
bedoeld bedrag op andere wijze plaats vindt 
dan bij laatstgenoemd artikel is bepaald. 

ARTIKEL 42. Artikel 80, 9° ., der Succes
sie\vet wordt gelezen als volgt : 

9°. de schenking, waarover ten laste van 
den bevoordeelde inkomstenbelasting wordt 
geheven;. 

ARTIKEL 4_,. In artikel 1 der wet van 29 
April 1925, (Staatsblad N o. I71) tot bevor
dering van de richtige heffing der directe be
lastingen wordt in de plaats van "en de be
lasting van de doode hand" gelezen: 

"de belasting van de doode hand en de 
winstbelasting". 

ARTIKEL 44. In artikel 1, eerste lid, let-
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tera, der wet van 29 December 1933 (Staats
blad No. 780) tot heffing van een coupon
belasting, wordt in de plaats van "coöpera
tieve en andere vereenigingen en onderlinge 
verzekeringmaatschappijen" gelezen: 

"coöperatieve vereenigingen, onderlinge 
verzekeringmaatschappijen, andere vereeni
gingen op coöperatieven of onderlingen 
grondslag, en vereenigingen, andere dan op 
coöperatieven of onderlingèn grondslag, wel
ke· een bedrijf uitoefenen, alle voor zoover zij 
niet bij of krachtens artikel 2 van het Be
sluit op de Winstbelasting 1940 zijn vrijge
steld van winstbelasting". 

ARTIKEL 45. Indien de zuivere opbrengst 
van de dividend- en tantièmebelasting over 
eenig dienstjaar der Rijksbegrooting negatief 
is , wordt het bedrag van die opbrengst in 
mindering gebracht van de opbrengst van de 
winstbelasting voor dat dienstjaar. 

ARTIKEL 46. Vóór het in werking treden 
van dit besluit gemaakte bedingen met be
trekking tot het dragen van dividend- en 
tantième-belasting vinden ten aanzien van de 
winstbelasting overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 47. (1) Dit besluit wordt aan
gehaald a ls : Besluit op de V.'instbelasting 
1940. 

(2) Het treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 26 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L. J. A . TRIP. 

(Uitgeg. 3 Augustus r940.) 

S. S.406 

26 Juli r940. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Financiën en van Binnenlandsche Zaken 
in zake het heffen van opcenten op de 
winstbelasting ten behoeve van d e ge
meenten. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23! 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL x. Ten behoeve van de gemeen
ten worden op de winstbelasting geheven 15 
opcenten. 

ARTIKEL 2. (1) Aanspraak op voormel
de opcenten hebben: 

1) de gemeente van aanslag; 
2) elke andere ge_meente, op welker 

grondgebied de vennootschap, vereeniging of 
maatschappij gedurenäe het geheele 'jaar, 
waarop de aanslag betrekking heeft, één of 
meer kantoren, winkels of andere v~te in
richtingen bezigde, mits daaraan tezamen 
geregeld meer dan 10 personen verbonden en 
werkzaam waren. 

(2) Indien, overeenkomstig artikel 27 
van het Besluit op de Winstbelasting 1940, 
de winstbelasting geheven wordt, alsof een 
naamlooze vennootschap was opgegaan in 
een lichaam, dat al haar aandeelen bezit, 
worden de inrichtingen van eerstbedoelde 
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naamlooze vennootschap beschouwd als in
richtin_gen van dit lichaam. 

(3) Wanneer tot toepassing van het 
tweede lid zal zijn besloten, geeft de be
trokken inspecteur daarvan onverwijld ken
nis aan burgemeester en wethouders der ge
meente, waar de eerstbedoelde naamlooze 
vennootschap is gevestigd, ten einde hen in 
de gelegenheid te stellen, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 4, tweede lid, op een 
gedeelte der opcenten aanspraak te maken. 
De door burgemeester en wethouders binnen 
één maand na ontvangst van vorenvermelde 
kennisgeving ingezonden opgave zal in dit 
geval worden beschouwd binnen den wette
lijken termijn te zijn ingediend. 

ARTIKEL 3. (r) Indien één of meer an
dere gemeenten dan de gemeente van aanslag 
aanspraak op opcenten hebben, geschiedt de 
verdeeling tusschen de in artikel 2 bedoelde 
gemeenten in verhouding van de belooning, 
welke over het jaar, waarop de aanslag be
trekking heeft, in elke van die gemeenten in 
geld is uitgekeerd aan de personen, die in het 
beclrijf werkzaam geweest zijn. Onder deze 
personen worden de bestuurders of beheeren
de vennooten en de commissarissen niet be
grepen. 

(2) Personen, die in meer dan één ge
meente in het bedrijf werkzaam zijn, worden 
geacht in het bedrijf werkzaam te zijn in de 
gemeente, waar zij hun hoofdwerkkring· of 
het middelpunt van hun werkkring hebben. 
Is zoodanige gemeente niet aan te wijzen, 
dan worden zij geacht werkzaam te zijn in 
de gemeent e, waar zij wonen. 

ARTIKEL 4. (1) De verdeeling, in arti
kel 3 bedoeld, geschiedt door den inspecteur 
der directe belastingen, die den aanslag in 
de winstbelasting heeft vastgesteld. 

(2) Burgemeesttr en wethouders van de 
gemeente. die m eenen, dat die gemeente valt 
onder arttkel 2, lid 1 , onder 2, geven, uiter
lijk binnen twee maanden na afloop van het 
boekjaar der onderneming, daarvan schrif
telijk kennis aan den tot de verdeeling be
voegden inspecteur. Daarbij doen zij opgaaf 
van de in artikel 2 , lid 1, onder 2, bedoelde 
vaste inrichtingen en van het aldaar bedoel
de aantal personen. De inspecteur zendt be
richt van ontvangst aan burgemeester en 
wethouders. 

(:'!) Van de basis en de uitkomst van de 
verdeeling geeft de inspecteur bij aangetee
kenden brief kennis aan burgemeester en 
wethouders van de gemeenten, welker aan
spraak hij erkent, alsmede aan burgemees
ter en wethouders van andere gemeenten, die 
tijdig een opgaaf hebben ingezonden. 

(4) • Beroep tegen den inhoud van de ken-· 
nisgeving kan, binnen .,o dagen, nadat zij ter 
post is bezorgd, door burgemeester en wet
houders bij -het Hoofd van het Departement 
van Financiën worden ingesteld. Dit H oofd 
beslist, den Raad van State, afdeeling voor 
de geschillen van bestuur, gehoord. Met af
wijking van hetgeen in de artikelen 38, 40 
en 41 der wet, houdende regeling der sa0 

menstelling en bevoegdheid van den Raad 
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van State is bepaald, geschiedt de behande
ling met ges.loten deuren, wordt beslissing 
noch rapport openbaar gemaakt, en wordt 
geen voorlezing gedaan van de beslissing in 
een openbare v ergadering van de afdeeling 
voor de geschillen van bestuur. 

(.~) Bij de uitspraak wordt bepaald, hoe 
de verdeeling overeenkomstig dit besluit be
hoort te zijn. 

(6) D e uitspraak wordt, indien zij tot 
verrekenin g tusschen de gemeenten aanlei
ding geeft, behalve aan het college, dat in be
roep is gekomen, ook medegedeeld aan bur
gemeester en wethouders van de andere ge
meenten, welke bij de verrekening betrokken 
zijn. 

( 7) De verrekening geschiedt door de 
zorg van het H oofd van het D epartement 
van Financiën. 

(8) Door burgemeester en wethouders 
kan worden bepaald, dat voor de toepassing 
van dit artikel één of meer gemeenteambte
naren in de plaats van burgemeester en wet
houders zullen treden. 

ARTIKEL 5. (1) D e bestuurders of de 
beheerende vennooten van een aan de winst
belasting onderworpen vennootschap, ver
eeniging of maatschappij, de met haar ver
effening belaste personen en de beheerders 
van gedeelten van haar bedrijf buiten de ge
meente van aanslag, zijn verplicht, desge
vraagd aan den inspecteur of zijn ambtge
noot over de gemeente o_f het deel der ge
meente, waar een gedeelte van het bedrijf 
wordt uitgeoefend, binnen een door den in
specteur te stellen termijn de opgave te ver
strekken omtrent personeel en belooningen, 
welke voor de uitvoering v:an dit besluit 
wordt noodig geacht. 

(2) Gelijke verplichting bestaat jegens 
burgemeester en wethouders van de gemeen
ten, waar de vennootschap, vereeniging of 
maatschappij vaste inrichtingen heeft. 

( :Ü Hij, die een hem bij dit artikel op
gelegde verplichting niet nakomt of op on
juiste wijze nakomt, wordt gestraft met geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

(4) De feiten, strafbaar volgens het vo
rige lid, zijn overtredingen. De artikelen 35 
en 36 van het Besluit op de Winstbelasting 
1940 zijn op die overtredingen van toepas
sing. 

ARTIKEL 6. (1) Het is een ieder verbo
den, hetgeen hem in zijn ambt of betrekking, 
bii de uitvoering van dit besluit of in ver
band daarmede, nopens de zaken of werk
zaamheden van een ander, blijkt of mede
gedeeld wordt, verder bekend te maken, dan 
noodig is voor de uitoefening van dat ambt· 
of die betrekking. 

(2) Hij , die opzettelijk de bij het vorige· 
lid opgelegde geheimhouding schendt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van t en hoogste
zes maanden of geldboete van t en hoogste
zeshonderd gulden. 

(.,) Hij, aan wiens schuld schending van 
de geheimhouding te wij ten is, wordt gestraft 
met hechtenis van t en hoogste drie maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderó 
gulden. 
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(4) Geen vervolging wordt ingesteld, dan 
op klachte van hem, te wiens aanzien de ge
heimhouding is geschonden. 

(5) De feiten, strafbaar volgens het 
tweede en het derde lid, zijn misdrijven. 

ARTIKEL 7. Dit besluit treedt in werking 
op den dag ûjner afkondiging. 

's-Gravenhage, 26 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 
(Uitgeg. 3 Augustus x940.) 

S. S.407 

2 Augustus x940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën, houdende nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 16 
Maart 1922 (Staatsblad 1939, no. 442) 
tot uitvoering van enkele bepalingen 
van de Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 
712). 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Art. l. Het Koninklijk besluit van 16 
Maart 1922 (Staatsblad 1939, No. 442) 
wordt nader gewijzigd als volgt : 

A. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
De zegels, bedoeld in artikel 8 der aange

haalde wet, worden onderscheiden in de vol
gende soorten: 

a . zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van sigaren; 

b. zegels, bestemd voor het stuksgewijs 
zegelen van sigaren; 

c. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van sigaretten; 

d. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van rooktabak, 
pruimtabak en snuif; 

e. zegels, bestemd om te worden aange
bracht in het geval, bedoeld in artikel 22 
van dit besluit; 

f. zegels, bestemd om te worden aange
bracht in gevallen, waarin hiervoor niet is 
voorzien. 

De zegels hebben den vorm van een recht
hoek; hunne beeldgrootte bedraagt voor de 
zegels sub : 

a . 1,3 X 25 centimeter; 
b. o,8 X 7,2 centimeter; 
c. 1 X 21 centimeter; 
d. 2 X 33 centimeter. 
De zegels sub a, c en d vertoonen 3 vak

ken, bestemd voor de vermelding van hoe
veelheid (netto-gewicht of aantal stuks) en 
soort van het tabaksfabrikaat, van den naam 
van den fabrikant of van den importeur, die 
de zegels van de administratie der accijn
zen betrekt en van den kleinhandelsprijs. 

De zegels sub b vertoonen één middenvak, 
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bestemd voor de vermelding van den klein
handelsprijs; op de rugzijde van die zegels 
wordt de naam van den fabrikant of van 
den importeur vermeld. 

Onder de voorwaarden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën te stellen, kan de naam van den 
fabrikant of van den importeur worden ver
vangen door een fabrieks- of handelsmerk of 
door een met de administratie der accijnzen 
overeengekomen nummer. 

De zegels worden afgeleverd zonder ver
melding van den naam van fabrikant of im
porteur en zonder vermelding van het hier
voor bedoelde fabrieks- of handelsmerk of 
nummer. Deze bijzonderheden worden door 
hem, die de zegels betrekt, daarop in dui
delijken druk of gestempeld aangebracht. 

Het beeld der zegels bestaat uit een geo
metrisch gevormd versieringsmotief, waarin 
twee of meermalen de Nederlandsche leeuw 
is aangebracht, behalve in dat van het zegel 
sub b. Bovendien komt op de zegels twee
maal het woord "Nederland" voor. 

De zegels worden gedrukt als volgt, te 
weten: 

die sub a, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 20 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in groen en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeveelheid en kleinhandelsprijs in zwart; 

die sub b, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 20 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs 
met een overdruk met kleinhandelsprijs in 
groen; 

die sub a, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 25 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, een 
overdruk in paars en een opdruk, vermelden
de soort van het tabaksfabrikaat, hoeveel
heid en kleinhandelsprijs in zwart; 

die sub b, voor zoover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 25 
t en honderd, een ondergrond in bruingrijs en 
een overdruk m et kleinhandelsprijs in paars; 

die sub c een ondergrond in bruingrijs, een 
overdruk in rood en een opdruk, vermelden
de soort van het tabaksfabrikaat, hoeveel
heid, kleinhandelsprijs en bedrag aan op
centen in zwart ; 

die sub d een ondergrond in bruingrijs, een 
overdruk in blauw en een opdruk, vermel
dende soort van het tabaksfabrikaat, hoe
veelheid en kleinhandelsprijs in rood. 

De vóór het in werking treden van het 
besluit van den Secretaris- Gene raal van het 
Departement van Financiën van 15 Juli 
1940 (Staatsblad No. S . 402a) bestaande ze
gels behouden hunne geldigheid voor zoover 
ze zijn aangebracht op of om in het vrije ver
keer voorhanden verpakkingen van tabaks
fabrikaten en van sigaren. 

D . Artikel 4 wordt gelezen als volgt : 
De zegels worden niet verkrijgbaar gesteld 

dan bij hoeveelheden van ten minste één vel 
van dezelfde soort. 

Van de zegels, bedoeld in artikel 2, onder 
litt. a, b, c en d zijn op één blad respectie-
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velijk 15, 75, 60 en 30 zegels gedrukt. 
Indien overeenkomstig het slot van het 

vorig artikel de zegels te Haarlem in ont
vangst worden genomen, geschiedt de afle
vering in vellen, bevattende voor de zegels 
bedoeld in artikel 2, onder litt. a, b, c en d, 
respectievelijk 30, 300, 180 en 60 stuks en 
worden niet minder dan ro vellen met ze
gels van dezelfde soort tegelijk afgeleverd. 

C. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
De S ecretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën bepaalt met betrekking 
tot de zegels, bedoeld onder litt. e en f van 
artikel 2, den vorm, het beeld, de beeld
grootte, de waarde, de kleur, de wijze van 
verkrijgbaarstelling en aflevering, h et klein
ste bedrag dat wordt verkrijgbaar gesteld, 
alsmede de wijze, waarop de zegels worden 
gebruikt. 

2 . Dit besluit treedt in werking m et in
gang van 15 September 1940. 

's-Gravenhage, 2 Augustus 1940. 
D e Secretaris-Generaal 

van he t Departement van Financiën, 
L . J. A . TRIP. 

(Uitgeg. 6 Augustus 1940.) 

S. S.600 

17 Juni 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het D eparte
m ent van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart betreffende het beheer van gewe
ven stoffen. 

Ingevolge§§ 3-5 van de wet van 24 Juni 
19.19 (Staatsblad No. ó33) betreffende dis
tributie van goederen en in overeenstemming 
met§§ 2 en 3 der verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL r. Voor de toepassing van deze 
beschikking wordt verstaan onder: 

.,textielproducten" alle dierlijke, plant
aardige en!of kunstmatige vezels en/of ga
rens, alsmede alle goederen, welke geheel of 
gedeeltelijk hieruit zijn vervaardigd, met uit
zondering van : 

artikelen, vervaardigd uit geperst vilt; 
artikelen, vervaardigd uit jute, cocos, 

manilla , hennep, sisal ; 
rameh, met uitzondering van bindtouw; 
kunst leer en daaruit vervaardigde arti

kelen; 
leerdoek en wasdoek, benevens daaruit 

vervaardigde artikelen; 
meubelen, schoeisel, parapluies en pa

rasols, koffers, handtasschen, vaatkwasten 
e.d., panschuurders, poetskatoen; 

baby-uitzetten, benoodigdheden en klee
ding voor babies beneden de 2 jaar; 

uniforme-kleeding voor voetbalclubs 
e.d . sportvereenigingen , zwem kleedin g, 
gymnastiekkleeding, padvinderskleeding 
als eerste aanschaf bij inauguratie of wel 
tegen inlevering van de te vervangen on
derdeelen; 

corsetten, bustehouders, jarretelles, gor
dels, lijfjes, sokophouders, bretelles, maag
en buikbanden, knie- en enkelkousen e.d.; 
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mannen- en vrouwenhoeden, sous-pieds, 
sous-bras ; 

mode-artikelen, d.w.z. lint, band, strik
ken, corsages, dameskraagjes en manchet
t en, garneering, haarbandeaux enz. ; 

handwerkgarnituren en/of benoodigdhe
den; 

verbandartikelen, inclusief bandages, 
sluitlakens e.d.; 

sierartikelen, als sierkleedjes, haardklee
den, tafel- en schoorsteenloopers, kapstok
kleeden, divankleeden, sierkussens, thee

mutsen, kastranden, antimacassars enz.; 
kant, kantwerk en uit kant vervaardig

de artikelen; 
m eterwaren, d.w.z. kleine resten en on

courante coupons van ten hoogste 12 5 cm 
lengte; 

strandpyama's voor vrouwen en m eisjes; 
.,kleinhandelaar" : de natuurlijke of rechts

persoon, die textielproducten aan het publiek 
verkoopt of aflevert; 

.,Secretaris-Generaal": de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Handel , 
Nijverheid en Scheepvaart: 

,.distributiedienst" : de distributiedienst, 
als bedoeld in artikel 12 der Distributiewet 
1939; 

,.distributiestamkaart": de distributie 
stamkaart, als bedoeld in artikel 3 der Dis 
·:ributieregelingsbeschikking 1939. 
· ARTIKEL 2. Textielproducten worden 

aangewezen als distributiegoederen in den 
zin van artikel 4 van de Distributiewet 193 9, 
voor zoover deze nog niet als zoodanig zijn 
aangewezen bij de Katoenbeschikking 1939, 
No. 2, de Jutebeschikking 1939, No. 2, de 
Kunstzijdebeschikking 1939, No. 1, de Ka
pokbeschikking 19_1g, No. 1, en de Linnen
beschikking 1939, No. r. 

ARTIKEL _1. Het koopen van textielpn
ducten bij den kleinhandelaar en afleveren 
van textielproducten door den kleinhandelaar 
is uitsluitend toegestaan met inachtnemin g 
van de distributie regeling, als omschreven iv 
de hierna volgende artike.len. 

ARTih:!!.L 4. (•) Het koopen van textiel
producten bij den kleinhandelaar i~ slechts 
toegest11an met machtneming van de voor
waarden en tot hoeveelheden, als omschre
ven in de hierna volgende artikelen, en in
dien ter zake van de aflevering in tweevoud 
een .afleveringsbewijs wordt uitgeschreven 
door of namens den kleinhandelaar, hetwelk 
vermeldt soort en hoeveelheid der afgelever
de goederen, dagteekening van aflevering, 
naam, adres van den kleinhandelaar en van 
den kooper en naam en adres, nummer en 
plaats van uitreiking van de distributiestam
kaart van dengene, voor wien de goederel! 
zijn bestemd. 

(2) In afwijking van het bepaalde in lid 
I, behoeft op het afleveringsbewijs het num
mer en de plaats van uitreiking van de dis
tributiestamkaart niet vermeld te worden, 
ingeval in werkelijken dienst zijnde militai
ren, die hun distributiestamkaart bij hun 
commandant hebben ingeleverd, textielpro
ducten koopen. In plaats hiervan moet op 
het afleveringsbewijs volledig vermeld wor-
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den het legeronderdeel, waartoe de militair 
blijkens zijn militair-zakboekje behoort. 

(3) Het overeenkomstig lid 1 of lid 2 m 
tweevoud uitgeschreven afleveringsbewijs 
moet op ieder exemplaar voorzien zijn van 
een door of namens den kleinhandelaar daar
op te stellen handteekening. Van het afle
veringsbewijs zal één exemplaar door den 
leverancier, het andere door dengene, die de 
goederen ontvangt, moeten worden bewaard 
gedurende ten minste zes maanden. 

(4) Het voorhanden of in voorraad heb
ben van textielproducten, voor zoover ge
kocht bij een kleinhandelaar na de inwer
kingtreding dezer besch;kking, is slechts toe
gestaan, indien het in lid 3 vermelde exem
plaar van het afleveringsbewijs kan worden 
overgelegd. 

(5) H et afleveren van textielproducten 
door den kleinhandelaar is slechts toege
~taan, indien dit geschiedt m et inachtneming 
van de voorwaarden en tot hoeveelheden, als 
omschreven in de hierna volgende artikelen, 
en indien de verkooper een afleveringsbewijs 
heeft uitgeschreven, a ls bedoeld in lid 1 of 
lid 2. 

ARTIKEL 5. (1) H et is aan personen, be
hoorende tot de hieronder vermelde groepen, 
verboden gedurende de hieronder v ermelde 
tijdvakken bij den kleinhandelaar een groo
tere hoeveelheid van elk der hierna vermel
de textielproducten te koopen dan voor het 
betrokken product voor de betreffende groep 
is aangegeven. 

Eveneens is het den kleinhandelaar ver
boden gedurende de hieronder vermelde tijd
vakken aan personen, behoorende tot de 
hieronder vermelde groepen, een grootere 
hoeveelheid van elk der hierna vermelde 
textielgoederen 1 af te leveren dan voor het 
betrokken product voor de betreffende groep 
is aangegeven. 

ARTIKEL 6. Onverminderd het bepaalde 
in de artikelen 4 en 7, is het koopen bij en 
het afleveren door den kleinhandelaar van 
kleedingstoffen en/of stukgoederen, voor zoo
ver bruikbaar t er vervaardiging van textiel
producten, slechts toegestaan tot zoodanige 
hoeveelheden, dat de in artikel 5 gestelde 
beperkingen voor het koopen of afleveren 
van afgewerkte textielproducte n, ter ver
vaardiging waarvan d e kleedingstoffen en/of 

1 Zie bladzijde 176-178. 
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stukgoederen bestemd zijn, niet worden over
schreden. Hierbij dient rekening gehouden 
t e worden met de kleedingstoffen, stukgoe
deren en/of afgewerkte textielproducten, wel
ke in de in artikel 5 genoemde tijdvakken 
reeds werden gekocht. 

ARTIKEL 7. (1) Het koopen bij den 
kleinhandelaar en het afleveren door den 
kleinhandelaar van winterjassen, winterman
tels, alsmede van stoffen ter vervaardiging 
van winterjassen en -mantels is, onvermin
derd het bepaalde in artikel 4, slechts toege
staan tegen afgifte, respectievelijk t egen in
levering, van een door of namens den Secre
taris-Generaal af te geven schriftel ijke ver
gunning. 

(2) H et koopen bij den kleinhandelaar 
en het afleveren door den kleinhandelaar van 
uitzetten van linnenkastgoederen, van wo
ninginrichtingen en van bedrijfs- of beroeps
kleeding is slechts toegestaan tegen afgifte, 
respectievelijk tegen inlevering, van een op 
naam gestelde vergunning, verleend door den 
distributiedienst van den distributiekring, 
waartoe de gemeente, waarin degene, te 
wiens name deze v ergunning is gesteld, in 
he t bevolkingsregister is ingeschreven, be
hoort. 

(.1) D e in lid 1 en lid 2 vermelde ver
gunningen geven recht op het koopen en af
leveren van de daarop vermelde soorten en 
hoeveelheden textielproducten. 

ARTIKEL 8. Behoudens het bepaalde in de 
artikelen 5, 6 en 7 is het koopen bij den klein
handelaar en het afleveren door den klein
handelaar van andere dan de daar genoemde 
t extielproducten slechts toegestaan, indien 
per week van ieder textielproduct per hoofd 
niet meer wordt gekocht bij den kleinhan
delaar of afgeleverd door den kleinhande
laar, dan de kleinste hoeveelheid, waarin het 
betrokken product kan worden afgeleverd. 

ARTIKEL g. D eze beschikking, welke kan 
worden aangehaald als "Textieldistributie
beschikking 1g40 1", treedt in werking on
middellijk na haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 Juni 1940. 

.De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart: 

H. M. HrRSCHFELD 

(Uitgeg. 28 Juni z940.) 
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Artikel 

MANNEN EN JONGENS VAN IS JAAR EN OUDER: 

costuum (jas, vest en ten hoogste 2 broeken) . . . . . . 
demi-~aisofns of } . . . . . . . . . . . . naar keuze 
regenJas o cape 

pullover of 
trui of } 

slipover of · · · · · · · · · · · · · · · " 
gebr. vest 
badmantel . . 
fietspijpen . . 
I borstrok en } 
I onderbroek of 
2 borstrokken of 
2 onderbroeken of 
I hemdbroek 
nachthemd of pyama . . . . . . . . . . . 
overhemden (geheel echte zijde of kunstzijde) 
overhemden (uit andere grondstoffen) . 
polohemden (met korte mouwen) . 
shorts . . . . . . . . . . . . . . . 
zakdoeken . . ... . .. . ... . 
boorden ... ...... . ... . 

naar keuze 

" 

kousen en/of sokken . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rugzak of een ander kampeerartikel , uit textiel vervaardigd 
Opmerking : De levering van winterjassen is verboden. 

VROUWEN EN MEISJES VAN IS JAAR EN OUDER 

japon of } geheel uit echte zijde of uit 
deux-pièces of · · k rok kunstz1Jde . . . . . . naar euze 

japon of } 
deux-pièces of uit andere grondstoffen . 
rok of 

· tailleurcostuum 
mantel of } 
cape 
trui of } 
pullover of 
slipover of 
gebr. vest 
badmantel . . . . . 
r stel ondergoed of } 
2 hemden (camisoles) 
2 broeken (direct.) of 
I combination 
nachthemd of } . . . . . . . . . . . 
pyama 
blouses van kunstzijde en/of echte zijde . 
blouses (uit andere grondstoffen) . . . . 
polohemden met korte mouwen 
huishoudschorten . . . . . . . . . . . 
peignoir of \ 
kimono of J van kunstzijde en/of echte zijde 
kamerjapon 
peignoir of } 
kimono of uit andere grondstoffen . . 
kamerjapon 
onderjurk van kunstzijde en/of echte zijde . 
onderjurk (uit andere grondstoffen) . 
zakdoeken . .. . . . ... . ... . . 
kousen of } 
sokken (geen sportsokjes) · · · · · · · 

naar keuze 

" 

naar keuze 

sportsokjes (z.g. skisokjes) . . . . . . . . . . . . . . . 
rugzak of een ander kampeerartikel, uit textiel vervaardigd 

Aantal 

r stel 

I 
2 

2 

2 
6 
6 

3 paar 
I 

2 

I stel 

I 

2 
I 
2 

2 

I 

2 
I 
6 

3 paar 

3 " I 

176 

1 

Duur ingaande 
op 28 Mei I940 

halfjaar 

2 ~nd. 
2 " halfjaar 

" 

" 

3 mnd. 

halfjaar 

" 

" 

" 
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Artikel 

VOOR JONGENS VAN 4 TOT BENEDEN 15 JAAR 
regenjas of cape 
costuum .. 
trui of 
pullover of 
slipover of 
gebreid vest 
speelpak of 
slobpak 
slobbroek of 
jongensbroek 

} 
} 
} 

badmantel . . .. ... . 
regenpijpen (fietskleeding) . 
I stel ondergoed of } 
2 borstrokken of 
2 onderbroeken of 
r combination 
nachthemd of } 
pyama of 
hansop 
overhemd of blouse . 
zakdoeken . . .. . 
boorden ..... . 
kousen of } 
sokken (geen sportsokjes 
sportsokjes (z.g. skisokjes) . 

naar keuze 

naar keuze 

naar keuze 

,, " 

naar keuze 

MEISJES VAN 4 TOT BENEDEN 15 JAAR 
mantel of cape of } 
regenjas 
jurk of } 
rok · 
trui of } 
pullover of 
slipover of · · · · · · · · · · · · · 
gebreid vest 
speelpak of } 
slobpak 
slobbroek 
badmantel. 
r stel ondergoed of } 
2 hemden (camisoles) of 
2 broeken (directoires) of 
r combination 
schorten. . . 
onderjurk .. . 
nachthemd of } 
pyama of 
hansop 
blouse van kunstzijde en/of echte zijde 
blouses (uit andere grondstoffen) 
zakdoeken . . . . ... . 
kousen of } 
sokken (geen sportsokjes) 
sportsokjes (z.g. skisokjes) . 

naar keuze 

naar keuze 

naar keuze 

naar keuze 

KINDEREN VAN BEIDE GESLACHTEN VAN 2 T OT 
BENEDEN 4 JAAR 

mantel, regenjas of } 
cape 
jurk 
speelpak of } 
slobpak 
trui of } 
pullover of 
slipover of 
gebr. vest 

L. en S. 1940. 

naar keuze 

naar keuze 

,, " 

Aantal 

3 
6 
6 

3 paar 

3 

I 

2 

I 

I 

r stel 

2 

I 

3 
I 
6 

3 paar 

3 " 

2 

2 

2 

1940 

Duur ingaande 
op 28 Mei 1940 

halfjaar 

3 mnd 

3 " 
3 

halfjaar 

3 mnd. 

3 

halfjaar 

3 mnd. 

3 

halfjaar 

3 mnd. 

halfjaar 

" 
3 mnd. 

halfjaar 

" 

" 

" 
12 
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Artikel 

schorten .. . . 
badmantel .. . 
1 stel ondergoed of } 
2 hemden of 
2 broekjes of · · · · · · · · · · 
1 combination 
nachthemd of l 
pyama of f 
hansop 
zakdoeken .. 
kousen of } 
sokken (geen sportsokjes) 
sportsokjes (z .g. skisokjes) . 

naar keuze 

naar keuze 

Aantal 

2 

1 stel 

1 

6 

3 paar 

3 

178 

1 

Duur ingaande 
op 28 Mei 1940 

halfjaar 

3 mnd. 

3 mnd. 

halfjaar 

VAN IEDEREN HOUDER ONGEACHT LEEFTIJD 
dekens 1 

ma.'~nd. naaigaren 
breigaren 

maas- en stopgaren . 
shawls } 
omslagdoeken · · 

beddenlakens 
kussensloopen 
tafellakens . . 
servetten 
vingerdoeken 
badlakens . . 
badhanddoeken 
badmatten 

VAN GEZINSHOOFDEN 

handdoeken (geen frotté) 
droog- en stofdoeken . 
bad- of waschhandjes 

S. S.601 

z7 juni z940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van H andel , Nijverheid en Scheep
vaart, betreffende het beheer van mo
torbrandstof. 

Op grond van §§ 4-6 van de wet van 24 
Juni ,939 ( Staatsblad No. 633) betreffende 
distributie van goederen, ingevolge de be
schikkin g over benzine en benzol 1939 No. 1, 
ingevolge de beschikking betreffende donke
re oliën ,939 No. 1 en in overeenstemming 
m et§§ 2 en 3 van de verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied , wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. (1) D eze beschikking ver
staat onder : 

Secretaris-Generaal : den S ecretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart; 

Rijksbureau : het Rijksbureau voor Aard
olieproducten , Zeestraat 100- 104, 's-Gra
venhage; 

directeur : den directeur van vorenbedoeld 
Rijksbureau; 

naar keuze 

150 yards 
5 knotten 

v . 100 gram 
6 kaartjes 

2 

4 
1 
6 
6 
1 

3 
1 

3 
6 
2 

halfjaar 

,, 

,, 
,, 

Rijksinspecteur: de Rijksinspect eurs van 
het Verkeer; 

motorbrandstof: motorbenzine, m otor ben
zol en gasolie voor snelloopende dieselmoto
ren; 

leverancier: den natuurlijken of rechtsper
soon, die motorbrandstof verkoopt of afle
vert aan wederverkoopers of aan verbrui
kers, die over een aftapinrichtin g voor eigen 
gebruik beschikken; 

wederverkoopers: den natuurlijken of 
rechtspersoon, die motorbrandstof verkoopt 
o f aflevert rechtstreeks aan verbruikers. 

(2) De dagelijksche leiding bij de uit
voering van deze regeling berust bij den di
recteur, die optreedt namens' den Secretaris
Generaal. 

ARTIKEL 2. H et is met ingang van 1 Juli 
1940 verboden motorbrandstof te verkoopen, 
af t e leveren, te koopen of te verbruiken, ten
zij m et inachtneming van de in de navolgen
de artikelen vastgestelde distributieregeling. 

ARTIKEL 3. (1) Het is aan verbruikers 
verboden motorbrandstof te koopen zonder 
schriftelijke vergunning, af te geven door 
den plaatselijken distributiedienst. De plaat
selijke distributiediensten zullen een zooda-
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nige v ergunning slechts afgeven aan hen, aan 
wie ingevolge het bepaalde in de artikelen 
ro, 11 en 12 een verbruiksvergunning wordt 
uitgereikt. 

(2) Van het bepaalde in h et eerste lid 
worden uitgezonderd N ederlandsche militai
ren in de rechtmatige uitoefening van hun 
dienst. 

(3) De vergunningen, als in het eerste 
lid bedoeld, welke geldig zijn gedurende een 
door den Secretaris-Generaal aan te wijzen 
tijdvak, zijn voorzien van een aantal cou
pons, welke in hetzelfde tijdvak recht geven 
op het koopen van een daarop aangegeven 
hoeveelheid motorbrandstof. 

(4) H et model van de v ergunningen en 
de daaraan gehechte coupons wordt door den 
directeur vastgesteld. 

(s) Verbruikers, bedoeld in he t tweede 
lid van dit artikel,zullen voor het koopen van 
motorbrandstof gebruik maken van bonnen, 
afgegeven door een door den Secretaris-Ge
neraal aan te wijzen instantie. 

(6) In afwijking van het in het eerste 
lid van dit artikel bepaalde is het aan ver
bruikers , die over een aftapinrichting v oor 
motorbrandstof voor eigen v erbruik beschik
ken, toegestaan motorbrandstof te koopen 
tegen afgifte van een bestelbon, door of van
wege het Rijksbureau uit te reiken, en tot 
een hoeveelheid, waarop de afgegeven be
stelbon recht geeft. Een bestelbon is slechts 
geldig gedurende een door den Secretaris
Generaal aan te wijzen tijdvak. 

ARTIKEL 4. Behoudens het bepaalde in 
het zesde lid van a rtikel 3 is het aan ver
bruikers verboden motorbrandstof te koo
pen anders dan tegen afgifte van coupons, 
als in het derde lid van artikel 3 bedoeld, of 
bonnen, als bedoeld in het vijfde lid van ar
tikel 3, en tot grootere of kleinere hoeveel
heden dan waarop de afgegeven coupons of 
bonnen recht geven. 

ARTIKEL 5. (r) Het is aan wederverkoo
pers verboden aan verbruikers van motor
brandstof te verkoopen of af te leveren an
ders dan tegen inontvangstneming van cou
pons, als bedoeld in het derde lid van arti
kel 3, of bonnen, als bedoeld in het v ijfde 
lid van artikel 3, en tot grootere of kleinere 
hoeveelheden dan de ontvangen coupons of 
bonnen aangeven. 

( 2) Wederverkoopers moeten de cou
pons eigenhandig van de vergunning knip
pen. Zij mogen geen losse coupons in ont
vangst nemen. 

(3) Wederverkoopers zijn verplicht de 
ontvangen coupons op opplakvellen te plak
ken, welke door of vanwege het Rijksbureau 
beschikbaar worden gesteld. 

ARTIKEL 6. (r) Het is aan wederver
koopers verboden motorbrandstof te koopen 
anders dan tegen afgifte van op opplakvellen 
geplakte coupons of tegen afgifte van bon- . 
nen, als bedoeld in het vijfde lid van artikel 
3, en tot grootere of kleinere hoeveelheden 
dan waarop de afgegeven coupons of bonnen 
recht geven. 

( 2 ) De afgifte van de op opplakvellen 
geplakte coupons moet geschieden uiterlijk 
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op den eersten werkdag na afloop van het 
tijdvak gedurende hetwelk de coupons gel
dig zijn. 

ARTIKEL 7. Het is aan leveranciers ver
boden aan wederverkoopers motorbrandstof 
te verkoopen of af te leveren anders dan te
gen inontvangstneming van op opplakvellen 
geplakte coupons of van bonnen, als bedoeld 
in het vijfde lid van artikel 3, en tot grootere 
of kleinere hoeveelheden dan de ontvangen 
coupons of bonnen aangeven. 

ARTIKEL 8. Het is aan leveranciers ver
boden aan verbruikers motorbrandstof te 
verkoopen of af te leveren · anders dan tegen 
inontvangstneming van bestelbons, als be
doeld in het zesde lid van artikel 3, en tot 
grootere of kleinere hoeveelheden dan de 
ontvangen bestelbons aangeven. 

ARTIKEL 9. Wederverkoopers en leveran
ciers, die de op opplakvellen geplakte cou
pons, de bonnen of bestelbonnen niet aan
wenden tot het koopen van motorbrandstof, 
zijn verplicht deze gedurende een termijn 
van ten minste zes maanden te bewaren en 
op eerste aanvrage aan de door of namens 
den Secretaris-Gene,;;aal daartoe aangewe
zen personen te vertoonen. 

ARTIKEL ro . (r) Het is verboden zonder 
schriftelijke vergunning, af te geven door den 
plaatselijken distributiedienst: 
r) motorbrandstof t e verbruiken voor d e 

voortbeweging van motorrijtuigen; 
2) m otorbrandstof te verbruiken voor de 

voortstuwing van vaartuigen of voor de 
aandrijving van hulpmotoren aan boord 
van vaartuigen. 

(2) Van het bepaalde in het eerste lid 
worden uitgezonderd: 
r) N ederlandsche militairen in de recht

matige uitoefening van hun dienst; 
2) zij, die in het bezit zijn van een bestel

bon, als bedoeld in het zesde lid van 
artikel 3. 

(3) De plaatselijke distributiediensten 
geven een vergunning, als in het eers te lid 
bedoeld, slechts af aan hen, die in het b ezit 
zijn van een door een Rijksinspecteur afge
geven m achtiging tot het ontvangen van vo
renbedoelde vergunning. In bijzondere geval
len kan een machtiging worden verleend door 
den Secretaris-Generaal of den directeur. D e 
beslissingen ten aanzien van het verleenen 
van m achtigingen voor personenvervoer an
ders dan voor taxi's, huurauto's en autobus
sen behoeven de goedkeuring van den di
recteur. 

(4) De Rijksinspecteurs zijn bevoegd 
een machtiging, als in het derde lid bedoeld, 
af te geven aan personen · of lichamen, in 
hun district woonachtig of gevestigd. T en 
aanzien van machtigingen voor motorbrand
stof, als bedoeld onder 2) van het eerste lid, 
kunnen de Rijksinspecteurs de bevoegdheid 
tot afgifte der machtigingen delegeeren aan 
de secretarissen en de daaronder ressortee
rende agenten van bevrachtingscommissies. 
Bij het beoordeelen van het al of niet ver
leenen der machtigingen door Rijksinspec
teurs winnen zij het advies in van één of 
meer deskundigen, daartoe door den Secre-
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taris-Generaal in overleg met zijn ambtge
noot van het Departement van Waterstaat · 
aan te wijzen. 

ARTIKEL II. (1) Het is verboden zonder 
schriftelijke vergunning, af te geven door den 
plaatselijken distributiedienst, motorbenzine 
of motorbenzol te verbruiken als brandstof 
voor tractoren of stationnaire motoren. 

(2) Van het bepaalde in het eerste lid 
worden uitgezonderd: 
1) Nederlandsche militairen in de recht

matige uitoefening van hun dienst; 
2) zij, die in het bezit zijn van een bestel

bon, als bedoeld in het zesde lid van 
artikel 3. 

(3) De plaatselijke distributiediensten 
geven een vergunning, als in het eerste lid 
bedoeld, slechts af aan hen, die in het bezit 
zijn van een door den directeur afgegeven 
machtiging tot het ontvangen van vorenbe
doelde vergunning. 

( ,i) In afwijking van. het bepaalde in. het 
derde lid worden machtigingen tot het ont
vangen van vergunningen tot het verbruiken 
van motorbenzine en motorbenzol als brand
stof voor tractoren of stationnaire motoren 
ten behoeve van den fand- of tuinbouw als 
regel afgegeven door den directeur van Afd. 
II D Kunstmeststoffen van het R ijksbureau 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, Alexan
derstraat 19, 's-Gravenhage. In bijzondere 
gevallen kan een machtiging worden verleend 
door den directeur. 

ARTIKEL 12. ( 1) Het is verboden zonder 
schriftelijke vergunning, af te geven door den 
plaatselijken distributiedienst, motorbrand
stof te verbruiken voor andere doeleinden 
dan als brandstof voor motoren. 

(2) Van het bepaalde in het eerste lid 
worden uitgezonderd zij, die in het bezit zijn 
van een bestelbon, als bedoeld in het zesde 
lid van artikel 3. 

(3) De plaatselijke distributiediensten 
geven een vergunning, als in het eerste lid 
bedoeld, slechts af aan hen, die in het bezit 
zijn van een door den directeur afgegeven 
machtiging tot het ontvangen van vorenbe
doelde vergunning. 

ARTIKEL 13. Het is behoudens door den 
Secretaris-Generaal te bepalen uitzonderin
gen een ieder verboden motorbrandstof te 
verbruiken, anders dan in de uitoefening van 
zijn beroep of bedrijf. 

ARTIKEL 14. De richtlijnen ten aanzien 
van het verleenen van machtigingen, als be
doeld in het derde lid van artikel rn, het 
derde en vierde lid van artikel 11 en het 
derde lid van artikel 12, worden door den 
Secretaris-Generaal vastgesteld. 

ARTIKEL 15. (1) Van de in deze beschik
king bedoelde verboden kan door den Se
cretaris-Generaal of na verkregen machti 
ging van dezen door den directeur aan be
paalde leveranciers of wederverkoopers of 
aan alle leveranciers of wederverkoopers voor 
een bepaalden termijn of tot wederopzeg
gens toe geheele of gedeeltelijke dispensatie 
worden verleend. 

(2) Aan een dispensatie, als bedoeld in 
het eerste lid, kunnen voorwaarden en be-
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perkingen worden verbonden. 
ARTIKEL 16. Een ieder is verplicht den 

directeur op diens verzoek alle inlichtingen 
te verstrekken, welke hij v oor een goede uit
voering van deze beschikking noodzakelijk 
acht. 

ARTIKEL 17. Alle gegeven voorschriften 
en regelingen, welke betrekking hebben op 
het in deze beschikking geregelde onderwerp, 
alsmede de daaruit voortvloeiende vergun
ningen tot koopen of verbruiken van motor
brandstoffen komen met ingang van I Juli 
1940 te vervallen. · 

ARTIKEL 18. Deze beschikking kan wor
den aangehaald onder den titel: Motorbrand
stofbeschikking 1940 No. 1. 

ARTIKEL 19. Deze beschikking treedt in 
werking m et ingang van den dag harer af
kondiging. 

's-Gravenhage, 17 Juni 1940. 

S. S.602 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart: 

H . M . HIRSCHFELD 
(Uitgeg. 28 Juni z940.) 

z7 Juni z940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart betreffende het beheer van de spe
ciale .benzine. 

Ingevolge §§ 4 en s van de wet van 24 
Juni 1939 (Staa tsblad No. 633) betreffende 
distributie van goederen, alsmede op grond 
van de Beschikking over Benzine en Benzol 
1939 No. 1 en in overeenstemming met §§ 
2 en 3 van de verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, wordt bepaald: 

ARTIKEL I. (1) Deze beschikking ver
staat onder: 

Secretaris-Generaal: den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart; 

Rijksbureau: het Rijksbureau voor Aard
olieproducten, Zeestraat 100-104, 's-Gra
venhage ; 

directeur : den directeur van vorenbedoeld 
Rijksbureau; 

speciale benzine: benzinesoorten, welke 
met bepaald kookpunttraject worden gele
verd en in den handel bekend zijn o.a. onder 
den naam van: 

gasoline, petroleumaether, lampenbenzine, 
waschbenzine en kookpuntbenzine, met uit
zondering van kunstterpentijn, terpentol of 
terpentina ; 

producent: den natuurlijken of rechtsper
soon, die speciale benzine vervaardigt; 

importeur: den natuurlijken of rechtsper
soon, die speciale b enzine u it het buitenland 
of na voorafgaande opslag in entrepot hier te 
lande in het vrije verkeer invoert. 

(2) De dagelijksche leiding bij de uit
voering van deze regeling berust bij den di
recteur, die optreedt namens den Secretaris
Generaal. 



i · 

181 

ARTIKEL 2. (1) Het is den producent 
of importeur verbbden speciale benzine te 
verkoopen of af te leveren zonder schrifte
lijke vergunning, verleend door den directeur 
of door personen of instanties, door dezen 
aangewezen. Aan deze vergunning kunnen 
voorwaarden en beperkingen worden verbon
den. 

(2) De richtlijnen ten aanzien van het 
verleenen van vergunningen, als in het eerste 
lid bedoeld, worden door den Secretaris
Generaal vastgesteld. 

ARTIKEL 3 . Een ieder is verplicht den 
directeur op diens verzoek alle inlichtingen 
te verschaffen, welke hij voor een goede uit
voering van deze beschikking noodzakelijk 
acht. 

ARTIKEL 4. Alle gegeven voorschriften en 
regelingen, welke betrekking hebben op het 
in deze beschikking geregelde onderwerp, 
komen bij de inwerkingtreding dezer be
schikking te vervallen. 

ARTIKEL 5. Deze beschikking kan worden 
aangehaald onder den titel: Speciale-Ben
zinebeschikking 1940 No. 1. 

ARTIKEL 6. Deze beschikking treedt in 
werking op den dag ha,er afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 Juni 1940. 

S. S.603 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart: 

H. M. HIRSCHFELD 
(Uitgeg. 28 Juni 1940.) 

29 Juni 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van H andel, Nijverheid en Scheep
vaart, betreffende de uitvoering van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 193 7. 

Op grond van het bepaalde in artikel 1, 
lid II, van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 (Wet van 13 Maart 1937, Staatsblad 
No. 6r9) en overeenkomstig de §§ 2 en 3 
van de Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, wordt bepaald: 

Art. 1. De termijn van 6 maanden, be
doeld in artikel 1, elfde lid, van bovenge-

. noemde wet, wordt ten aanzie n van de be
schikking van den M inister van Economi
sche Zaken van 2 Januari 1940, No. 65710 
M ., Directie van Handel en Nijverheid, tot 
toepassing van genoemde wet ten aanzien 
van het centrale-verwarmingsbedrijf, met 6 
maanden verlengd. 

2 . Deze beschikking treedt in werking 
op het tijdstip harer a fkondiging. 

's-Gravenhage, den 29sten Juni 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. 13 Juli 1940.) 
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3 Juli 1940. BESLUIT van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
van Landbouw en Visscherij, van Wa
terstaat, van Binnenlandsche Zaken, 
van Koloniën en van Financiën betref
fende de verlenging van de Bodempro
ductiewet 1939, de Distributiewet 1939, 
de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939, 
de Zeeschepenvorderingswet 1939, de 
Wet behoud scheepsruimte 1939 en de 
Zee- en luchtvaartverzekeringswet 1939. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en overeenkomstig de §§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

§ 1. De bepalingen van de volgende wet
ten worden, voorzoover zij inet de veran
derde staatsrechtelijke verhoudingen ver
eenigbaar zijn, tot nader order verlengd: 

1. De Bodemproductiewet 1939 ; 
2. De Distributiewet 1939; 
3. De Prijsopdrijvings- en hamsterwet 

1939; 
4. De Zeeschepenvorderingswet 1939; 
5. De Wet behoud scheepsruimte 1939; 
6. De Zee- en luchtvaartverzekeringswet 

1939. 
§ 2. De op grond van de in§ 1 genoemde 

wetten uitgevaardigde voorschriften en af
zonderlijke maatregelen blijven tot nader 
order van kracht, voorzoover uit den inhoud 
er van niet anders blijkt. 

§ 3. Dit besluit treedt in werking op het 
tijdstip zijner afkondiging met terugwerken
de kracht tot 30 Juni 1940. 

's-Gravenhage, 3 Juli 1940. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van 1-Vaterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

K . J. FREDERIKS. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van Koloniën, 

0 . E . W . Srx. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L . J. A. TRIP. 

(Ui tgeg. 20 Juli 1940.) 
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5 Juli I940. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
ingevolge de Distributiewet 1939. (Be
treft: Wijziging Geneesmiddelenbeschik
king 1939, No . 1) . 

Gelet op de artikelen 4 en 10, eerste lid, 
van de Distributiewet 1939, alsmede op ar
tikel 2 van het Distributieheffingsbesluit 
1939 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied, wordt bepaald: 

1. De tabellen A en B, bedoeld in de om
schrijving van "geneesmiddelen" in artikel 1 

van de Geneesmiddelenbeschikking 1939 No. 
r, worden gewijzigd als volgt: 

Van tabel B wordt overgebracht naar ta-
bel A: 

Acidum ascorbinicum 
Acidum boricum 
Acidum hydrobromicum 
Aloe 
Brometum ammonicum 
Brometum kalicum 
Folia Orthosiphonis 
F ructus Colocynthidis 
Oleum Chenopodii 
Rhizoma Hydrastis 
Semen Hydrastis 
Semen Cola 
Semen Strophanthi 

Aan tabel A wordt toegevoegd: 
Aethylcarbonas Chinini 
Amygdalas ammonicus 
Amygdalas calcicus 
Amygdalas magnesicus 
Amygdalas natricus 
Benzoas natricus c. coffeino 
Bisulfas Chinini 
Brometum calcicum 
Cantharides 
Carbonas Chinini 
Carrageen 
Citros Coffeini 
Coffeinum 
Cortex Condurango 
Cortex Evonymi 
Cortex Viburni Prunifolii 
Ephedrinum 
Flores Arnicae 
Glycerophosphas Calcicus 
Glycerophosphas natricus 
Hydrobromas Chinini 
Hydrochloras Chinini 
Herba Cannabis indicae 
Herba Thymi vulgaris 
Joderum kalicum 
Jodoformum 
Lycopodium 
Nitras Strychnini 
Oleum Gajuputi 
Oleum Juniperi empyreumaticum 
Oleum Ricini 
Oxycyanetum hydrargyricum 
Radix Sarsaparillae 

Resina J alapae 
Resina Podophylli 
Rhizoma Curcumae javanicae 
Rhizoma P odophylli 
Salicylas natricus c. coffeino 
Sulfas Chinini 
T annas Chinini 
Theobromicum 
Tubera Saleb 
Valerianas Chinini 

Aan Tabel B wordt toegevoegd: 

Biboras natricus 
Cetaceum 
Chrysarobinum 
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Cortex Chinae (pharmaceutische bast) 
Cortex Gossypii 
Cortex Hamamelidis 
Cortex Rhois aromaticae 
Cortex Simarubae 
Flores Chamomillae romanae 
Folliculi Sennae 
Gallae 
Gummi arabicum 
Herba Sabinae 
Hydrargyrum 
Kresolum crudum 
L ecithinum 
Mastix 
Myrrha 
Oleum Chaulmogra 
Oleum Lauri expressum 
Radix Gentianae 
Radix Jalaoae 
Radix Liquiritiae 
R adix Ratanhiae 
R esina Scammoniae 
Rhizoma Z ingföeris 
Semen Sabadillae 
Semen Strychni 
Stigmata Croci 
Styrax liquidus. 

In tabel A vervalt: 

Contrastoffen voor de R öntgendiagnostiek 
Evipan natricum 
Jodipin 

In tabel B vervalt: 

A. T. 10 
Padutin (Angioxyl) 

II. In het eerste lid van a rtikel 3 van . 
genoemde beschikking wordt in plaats van 
,,Amsterdam, Vondelstraat 9" gelezen: ,,Am
sterdam-West , Tesselschadestraat 6". 

III. In artikel 10 van genoemde beschik
kin g w~rdt in plaats van "2 pct." gelezen: 
,,5 pct . . 

IV. Deze beschikking treedt in werking 
op het tijdstip van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, s Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 Juli I940.) 
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z6 juli z940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart inzake de Distributiewet 1939 
(Non-ferro metalenbeschikking 1940 
No. 1). 

Gelet op de artikelen 4 tot en met 8 van 
de Distributiewet 1939, het Distributiehef
fingsbesluit 1939 en de Metaalbeschikking 
1939 No. 1 en in overeenstemming met §§ 2 

en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder-
landsche gebied wordt bepaald: · 

Art. l. Deze beschikking verstaat onder: 
wet: de Distributiewet 1939; 
Secretaris-Generaal : den Secretaris-Gene-

raal v:an het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart; 

Rijksbureau: het Rijksbureau voor Non
ferro metalen, bedoeld in artikel 3; 

Directeur: één der directeuren van voren
bedoeld Rijksbureau; 

onderneming: den natuurlijken of rechts
persoon, die van het bewerken, verwerken of 
vervaardigen van of den handel in non-ferro 
metalen zijn normaal bedrijf maakt, alsmede 
den natuurlijken of rechtspersoon, die ge
regeld non-ferro m etalen voor het eigen be
drijf bewerkt of verwerkt, en den agent in 
non-ferro metalen; 

producent: de onderneming, die non-ferro 
metalen vervaardigt; 

importeur: de onderneming, di e non-ferro 
metalen uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ten eigen name 
in het vrije verkeer hier te lande invoert of 
doet invoeren; 

handelaar: de onderneming, die non-ferro 
metale:1 koopt en weder v~rkoopt, met uit
zondenng van den agent 1n non-ferro me
talen ; 

. verbruiker: de onderneming, die, al dan 
met voor het eigen bedrijf, non-ferro meta
len bewerkt of verwerkt; 

agent: de onderneming, die haar bedrijf 
maakt van het verleenen van bemiddeling 
bij het tot stand komen van bepaalde over
eenkomsten tusschen iemand, tot wien zij in 
een vaste betrekking staat (principaal) en 
derden, of van het afsluiten van zoodanige 
overeenkomsten op naam en voor rekening 
van den principaal; 

non-ferro metalen: 
a) alle metalen en metaallegeeringen, 

met uitzondering van ijzer en staal als be
doeld in de IJzer- en Staalbeschikking x940 
No. 1, en van goud en zilver, al dan niet 
voorzien van een deklaag in: koeken , blok
ken, schuitjes, gietelingen, korrels of anderen 
grondstofvorm, poedervorm, staven, bladen, 
draad-, plaat-, band-, buis- of kabelvorm, 
balken of andere geprofileerde vormen; 

b) afval en oud materiaal van non-ferro 
metalen en van non-ferro metaallegeeringen, 
alsmede afval van non-ferro metaalwaren, 
waaronder oude afgekeurde non-ferro me
taalwaren; 

c)ertsen der onder a) bedoelde metalen. 
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2. Non-ferro metalen worden aangewe
zen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 der wet. 

3 . ( 1) Er wordt ingesteld een Rijks
?ureau voor Non-ferro metalen, gevestigd te 
s-Gravenhage. 

(2) De dagelijksche leiding van het Rijks
bureau berust bij een directie, die bij de uit
voering van deze beschikking optreedt na
mens den Secretaris-Generaal. 

4 . ( 1) De daartoe door den Secretaris
Generaal, of, na verkregen machtiging van 
dezen, door den directeur aangewezen on
dernemingen of categorieën van onderne
mingen zijn verplicht een verzoek tot in
schrijving bij het Rijksbureau te doen door 
inzending binnen 10 dagen na den dag, ;,_.aar
op deze verplichting op haar komt te rusten, 
van t;en volledig ingevuld formulier, door 
den directeur vast te stellen en op aanvrage 
door het Rijksbureau te verstrekken. 

(2) De directeur is bevoegd een inge
schreven onderneming te schorsen of te 
schrappen. 

(3) De directeur doet van een beslissing, 
als bedoeld in het tweede lid, bij aangetee
kenden brief mededeeling aan de onderne
ming, welker inschrijving is geschorst of ge
schrapt. 

(4) Van een beslissing, als in het tweede 
lid bedoeld, kan de onderneming binnen acht 
dagen na de verzending van dien aangetee
kenden brief schriftelijk in beroep komen bij 
den Secretaris-Generaal. 

5 . (1) De bij het Rijksbureau inge
schreven ondernemingen zijn verplicht aan 
den directeur nader door den Secretaris
Generaal, of, na verkregen machtiging van 
dezen, door den directeur vast te stellen bij
dragen te betalen in de kosten, verbonden 
al!'-_n de uitvoering van deze regeling. Deze 
b1Jdragen kunnen voor de onderscheidene 
ondernemingen verschillend zijn. 

(2) De directeur is bevoegd van de in
geschreven ondernemingen nader door den 
Secretaris-Generaal, of, na verkregen mach
tiging van dezen, door den directeur vast te 
stellen bedragen als voorschot op de in het 
vorige lid bedoelde bijdragen te heffen. 

(3) De betaling van de in het eerste en 
tweede lid bedoelde bedragen moet telken
male geschieden binnen een door den direc
teur te bepalen termijn. 

(4) Van de in het eerste en tweede lid 
bedoelde verplichting kan door den Secre
taris-Generaal, of, na verkregen machtiging 
van dezen, door den directeur aan alle of 
aan bepaalde ondernemingen al dan niet 
voorwaardelijk geheele of gedeeltelijke dis
pensatie worden verleend. 

6 . (r) Een onderneming is verplicht 
aan den Secretaris-Generaal, den directeur 
of aan daartoe door den Secretaris-Generaal 
of, na :verkregen machtiging van dezen , door 
den directeur aangewezen personen of in
stanties opgave te doen van de hoeveelheid 
non-ferro metalen, welke zij op nader doór 
dengene, die de opgaven vordert, vast te 
stellen tijdstippen voorhanden of in voor
raad heeft op en overeenkomstig daartoe 
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door den directeur vast te stellen formulie
ren. 

De opgaven moeten telkenmale geschie
den binnen een door dengene, die de opga
ven vordert, te bepalen termijn. 

(2) Natuurlijke of rechtspersonen, die 
niet zijn ondernemingen in den zin van ar
tikel 1 en die non-ferro metalen voorhanden 
of in voorraad hebben, zijn verplicht, over
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid, 
de daarin bedoelde opgaven te doen, voors 
zoover deze door of namens den directeur 
worden gevraagd en binnen een door dezen 
te bepalen termijn. 

(3) De formulieren, in dit artikel be
doeld, worden op aanvrage door het Rijks
bureau aan belanghebbenden verstrekt. 

7 . (1) Het is aan natuurlijke of rechts
personen, die van den handel in of de bewer
king van non-ferro metalen niet hun nor
maal bedrijf maken, verboden non-ferro me
talen te koopen met het doel deze al dan niet 
bewerkt of verwerkt weder te verkoopen 
zonder daartoe van den directeur verkregen 
schriftelijke vergunning. 

Natuurlijke of rechtspersonen, a ls boven
bedoeld, welke voor 2 September 1939 non
ferro metalen hebben gekocht, mogen deze 
niet verkoopen zonder daartoe van den di
recteur verkregen schriftelijke vergunning. 

(2) Het is aan ondernemingen verboden 
non-ferro m etalen te koopen, te verkoopen, 
te bewerken, te verwerken, te gebruiken, te 
verbruiken, te vervoeren of af te leveren 
zonder daartoe van den directeur verkregen 
schriftelijke vergunning. 

(3) De richtlijnen ten aanzien van het 
verleenen van vergunningen, als in het eer
ste en tweede lid bedoeld, worden door den 
Secretaris-Generaal vastgesteld. 

(4) Van de in het eerste en tweede lid 
bedoelde verboden kan door den Secretaris
Generaal of, na verkregen machtiging van 
dezen, door den directeur aan bepaalde of 
aan alle bovenbedoelde natuurlijke of rechts
personen en ondernemingen voor een be
paalden termijn of tot wederopzeggens toe 
geheele of gedeeltelijke dispensatie worden 
verleend. 

(5) Aan een vergunning, als bedoeld in 
het eerste en tweede lid en aan een dispen
satie, als bedoeld in het vierde lid, kunnen 
voorwaarden en beperkinge n worden ver
bonden. Deze voorwaarden en beperkingen 
kunnen betrekking hebben op de hoeveel
heid en het doel, waarvoor non-ferro metalen 
worden gebruikt. 

(6) Een vergunning kan door den hou
der niet worden overgedragen. 

8 . ( 1) Een ieder is verplicht aan den 
Secretaris-Generaal, den directeur of aan 
daartoe door den Secretaris-Generaal, of, na 
verkregen machtiging van dezen, door den 
directeur aangewezen personen of instanties 
op daartoe gedaan verzoek opgave te doen 
van de hoeveelheden non-ferro metalen, 
welke hij in door dengene, die de opgaven 
vordert, vast te stellen tijdvakken heeft ge
kocht, verkocht, gebruikt, verbruikt, be
werkt, verwerkt, vervoerd of afgeleverd als-
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mede van de doeleinden, waartoe deze hoe-· 
veelheden hebben gediend en daarvan zoo
danige aanteekening te houden als door den 
S ecretaris-Generaal, den directeur of door 
daartoe aangewezen personen of instanties 
mocht worden voorgeschreven. Ieder is ver
plicht op aanvrage inzage en overlegging 
dezer aanteekeningen te geven. 

De opgaven moeten telkenmale geschie
den binnen een door dengene, die de opgaven 
vordert, vast te stellen termijn. 

9. (1) Terzake v an het verleenen van 
een vergunning, als bedoeld in artikel 7, 
wordt een door den Secretaris-G eneraal of, 
na verkregen machtiging van dezen, door 
den directeur vast te stellen consentgeld ge
heven, te berekenen naar de waarde van het 
materiaal. 

(2) Van de betaling van consentgeld kan 
al dan niet voorwaardelijk geheele of ge
deeltelijke dispensatie worden verleend. 

10. Terzake van het uitreiken van be
scheiden, welke ter uitvoering van deze be
schikking worden uitgereikt, met uitzonde
ring van een bewijs, betrekking hebbend op 
een vergunning, als bedoeld in artikel 7, 
worden door den directeur nader door dezen 
vast te stellen bedragen in rekening gebracht. 

11. Een onderneming is verplicht den 
directeur op diens verzoek naar waarheid 
alle inlichtingen te verstrekken, welke deze 
in verband met de goede uitvoering van deze 
beschikking noodzakelijk acht. 

12. Niet tijdige of onvolledige inzending 
van de in deze beschikking bedoelde opga
ven, alsmede het doen van opgaven in strijd 
met de waarheid, kan onmiddellijke verval
lenverklaring van een v ergunning of een 
dispensatie, als bedoeld in artikel 8, voor den 
betrokkene ten gevolge hebben. 

13. D eze beschikking kan worden aan
gehaald onder den titel "Non-ferro metalen
beschikking 1940 No. 1". 

14. Met het inwerkingtreden van deze 
beschikking vervalt de Metaalbeschikking 
1939, No. 1, voor zoover deze betrekking 
heeft op non-ferro metalen, als in de onder
havige beschikking bedoeld. Alle op het 
oogenblik van het inwerkingtreden dezer be
schikking gelden de, ter uitvoering van de 
Metaalbeschikking 1939 No. 1 vastgestelde 
bepalingen, voor zoover betrekking hebben
de op onderwerpen, welke ook in de onder
havige beschikking op overeenkomstigewijze 
zijn geregeld, worden geacht op grond van 
deze laatste beschikking te zijn vastgesteld 
en blijven van kracht, totdat zij door nieuwe 
bepalingen zij n vervangen. 

15. D eze beschikking treedt in werking 
op het t ijdstip harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Juli 1940. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, 
~ijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 Juli z940.) 
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S. S.702 

I7 Juni I940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij , be
treffende brooddistributie in 1940. 

Ingevolge§§ 4-6 van de Wet van 24 Juni 
1939 (Staatsblad N° . 633) betreffende dis
tr!butie v_an goe<;1eren, alsmede ingevolge het 
D,stnbuttebeslmt 1939 en in overeenstem
ming met §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Art. l. Voor de toepassing van deze be
schikking wordt verstaan onder: 

Secretaris-Generaal: de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw en 
Visscherij; 

distributiedienst: de distributiedienst als 
bedoeld in artikel 12 der Distributi~wet 
1939; 

b_rood: alle soorte~_brood, voor zoover ge
sch1~t voor menschel11ke consumptie, met in
begnp van krentenbrood en luxe-broodjes; 

tarwemeel: tarwemeel, in den zin van ar
tikel 1 van het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934, tenzij vaststaat, dat dit niet bestemd 
is om te worden verwerkt tot brood· 

tarwebloem: tarwebloem, in den 'zin van 
artikel 1 van het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934, t enzij vaststaat, dat deze niet bestemd 
is om te worden verwerkt tot brood ; 

. rog_gemeel : roggemeel, tenzij vaststaat, dat 
dit met bestemd is om te worden verwerkt 
tot brood; 

roggebloem : roggebloem, tenzij vaststaat 
dat deze niet bestemd is om te worden ver~ 
werkt tot brood; 

fabrikant: de natuurlijke of rechtspersoon 
die brood vervaardigt; ' 

Meelcentrale : de Stichting Nederlandsche 
Meelcentrale, te 's-Gravenhage. 

2 . Als distributiegoed in den zin van ar
tikel 4 der Distributiewet 1939 wordt aan
gewezen brood. 

3 . Met ingang van 17 Juni 1940 mogen 
brood, meel en bloem niet worden gekocht 
en afgeleverd dan met inachtneming van de 
in de hierna volgende artikelen vastgestelde 
distributieregeling. 

4. (1) Het koopen van brood is uitslui
tend toegestaan tegen afgifte van: 

1. de nader door den Secretaris-Generaal 
aan te wijzen, voor een bepaald tijdvak gel
dig te verklaren bonnen van het broodbon
boekje, waarvan een model als bijlage I * bij 
deze beschikking is gevoegd, dan wel de m et 
,,één rantsoen brood" gemerkte bonnen, 
welke de distributiediensten overeenkomstig 
door den Secretaris-Generaal te geven aan
wijzingen kunnen uitreiken en waarvan een 
model als bijlage II bij deze beschikking is 
gevoegd; 

2 . een door of namens den Secretaris-

* De bijlagen 1-5, in deze Beschikking 
genoemd, zijn niet in het Staatsblad ver
schenen. ( Red.). 
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Generaa! af te geven bijzondere schriftelijke 
vergunnmg. 

( 2) De bonn en, als bedoeld in lid (1), 
onder 1, geven recht op het koopen van een 
nader vast te stellen hoeveelheid brood. 

( 3) De vergunning, als bedoeld in lid 
( 1 ), onder 2, geeft recht op het koopen van 
de daarop aangegeven hoeveelheid brood 

( 4 ) Het koopen van brood onder afgifte 
van een vergunning, als bedoeld in lid (1) 
onder 2, is uitsluitend toegestaan aan den~ 
gene, te wiens name deze vergunning is ge
steld. 

5. Het afleveren van brood is uitslui
t~nd toegestaan tegen gelijktijdige inleve
rmg van de in artikel 4, lid (1), genoemde 
bonnen of vergunning, voor zoover deze bon
~en en vergunning op den dag van afleve
nng recht geven op het koopen der af te le
veren hoeveelheid. 

6. ( 1) Het koopen van tarwemeel en 
t~;Web~oem is, onverminderd het bepaalde 
btJ eemg ander wettelijk voorschrift, uitslui
tend toegestaan tegen afgifte van: 

1. tot een bepaalden dag geldig te ver
klaren toewijzingen, welke de distributie
diensten overeenkomstig aanwijzingen van 
den Secretaris -Generaal kunnen uitreiken 
tegen inlevering van bonnen, als bedoeld in 
artikel 4, lid (1), onder 1, en waarvan een 
model als bijlage 111 bij deze beschikking is 
gevoegd; 

2. toewijzingen, welke de Meelcentrale 
met inachtneming van de door den Secreta~ 
ri~-Generaal te geven aanwijzingen, kan uit
re~ken en waarvan een model als bijlage IV 
btJ deze beschikking is gevoegd; 

3. een door of namens den Secretaris
Generaa! a_f te geven bijzondere schriftelijke 
vergunnmg. 

( 2) De toewijzingen en de vergunning 
als bedoeld in lid (1), geven recht op het 
koopen van de daarop aangegeven hoeveel
heid meel en bloem, met dien verstande, dat 
het koopen van een geringere hoeveelheid 
verboden is. 

7 . (1 ) Het koopen van roggemeel en 
r'?~gebloem is, onverminderd het bepaalde 
btJ eemg ander wettelijk voorschrift, uitslui
tend toegestaan tegen afgifte van toewijzin
gen, welke de Meelcentrale, met inachtne
ming van door den Secretaris-Generaal te 
geven aanwijzingen, kan uitreiken en waar
van een model als bijlage V bij deze beschik
king is gevoegd. 

( 2) De toewijzingen, als bedoeld in lid 
( 1), geven recht op het koopen van de daar
op aangegeven hoeveelheid meel en bloem 
met dien verstande, dat het koopen van ee~ 
geringere hoeveelheid verboden is. 

8 . De in artikel 6, lid (1), onder 1 be
doelde inlevering van bonnen dient uit~rlijk 
op den tweeden werkdag na afloop van den 
geldigheidsduur dier bonnen te geschieden 
overeenkomstig door of namens den Secre
taris-Generaal te geven aanwijzingen. Het 
inleveren van beschadigde, valsche en ver
valschte bonnen en van bonnen, welke een 
ander nummer dragen dan die, welke geldig 
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waren op den dag, voorafgaande aan den 
dag van inlevering, is verboden. 

9. Het afleveren van meel en bloem is, 
onverminderd het bepaalde bij eenig ander 
wettelijk voorschrift, uitsluitend toegestaan 
tegen gelijktijdige of voorafgaande inleve
ring van de in artikel 6, lid ( 1 ), bedoelde 
toewijzing of vergunning, voor zoover deze 
op den dag van aflevering recht geven op 
het koopen der af te leveren hoeveelheid. 

10. (1) In afwijking van het bepaalde 
in artikel 4, lid (1), is het gedurende het 
tijdvak van 17 Juni 1940 tot en met 20 Juni 
1940 aan instellingen, welke e r haar bedrijf 
of nevenbedrijf van maken maaltijden, ge
heel of gedeeltelijk samengesteld uit brood, 
dan wel maaltijden , waarin brood is ver
werkt, rechtstreeks aan consumenten te ver
strekken, toegestaan brood te koopen zonder 
afgifte van bonnen, a ls bedoeld in artikel 4, 
lid (1), onder 1. 

( 2) In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 5 is gedurende het tijdvak van 17 Juni 
1940 tot en met 20 Juni 1940 het afleveren 
van brood aan instellingen, als bedoeld in 
lid (1), toegestaan zonder dat hiervoor bon
nen, als bedoeld in artikel 4 , lid (1), onder 1 , 
worden ingeleverd. 

ll. (l) Degene, aan wien een toewij
zing, als bedoeld in artikel 6, onder 1, is ver
strekt, is verplicht, indien hij daarvan geen 
gebruik heeft gemaakt voor het koopen van 
meel en bloem, deze toewijzing binnen een 
week na het verstrijken van den geldigheids
duur in te leveren bij den distributiedienst 
van den distributiekring, tot welken de ge
meente, waar zijn bedrijf gevestigd is , be
hoort. 

Degene, aan wien een toewijzing, als be
doeld in artikel 6, onder 2, is verstrekt, is 
verplicht deze toewijzing, indien hij daarvan 
geen gebruik maakt voor het koopen van 
meel en bloem, in te leveren bij de Meel
centrale. 

( 2) De fabrikant, die brood heeft afge
leverd tegen inlevering van bonnen of van 
een vergunning, als bedoeld in artikel 4, lid 
(1), en deze niet aanwendt voor het koopen 
van meel en bloem, is verplicht deze bonnen 
en vergunning te bewaren en op verlangen 
van den distributiedienst te toonen. 

( 3) De fabrikant is verplicht op verzoek 
van den distributiedienst opgave te verstrek
ken van de door hem afgeleverde hoeveel
heden brood en door hem verwerkte hoeveel
heden meel en bloem, op t ijd en wijze, als 
door genoemden dienst te bepalen. 

12. Deze beschikking kan worden aan
gehaald onder den naam : Brooddistributie
beschikking 1940 I 

's-Gravenhage, 17 Juni 1940. 

De S ecretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij, 

H . M . HIRSCHFELD . 

(Uitgeg. 28 Juni 1940.) 
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S. S.702 A 

1 Juli 1940. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Landbouw en Visscherij, gelet op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
No. 261). 

Op grond van het Crisis-Oesterbesluit 
1937 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
van de Verordening No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepaal ik : 

§ 1. In het eerste lid van artikel 6 van 
het Crisis-Oesterbesluit 1937 wordt in plaats 
van "1 Juli 1940" gelezen "1 Juli I94I". 

§ 2. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van I Juli I940. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij , 
H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 20 Juli 1940.) 

S. S.702 B 

1 [uli 1940. BESCHIKKING v an den S e
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij , gelet op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
No. 261). 

Op grond van het Consumptie-Garnalen
besluit 1936 en in overeenstemming met §§ 
2 en 3 van de Verordening No. 3/I940 v an 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied bepaal ik : 

§ 1. In het eerste lid van art ikel 12 van 
het Consumptie-Garnalenbesluit 1936 wordt 
in plaats van "1 Juli 1940" gelezen "1 Juli 
1941". 

§ ~- Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van 1 Juli 1940. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 20 Juli 1940.) 

S. S.702 C 

3 Juli 1940. BESCHIKKING van den Se
cretaris-Generaal . van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, gelet op de 
Landbouwcrisiswet 1933 (S taatsblad 
No. 26I). 

Op grond van artikel 9 van de L andbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en in 
overeenstemming met§§ 2 en 3 van de Ver
ordening No. 3 /1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
tot uitoefening der regeeringsbevoegdheden 
in Nederland wordt bepaald: 

Art. 1. Het slachten en doen slachten 
van varkens is verboden. 

2. Het verbod, gesteld in artikel 1, geldt 
niet, indien door de Nederlandsche Veehou
derijcentrale, gevestigd te 's-Gravenhage, 
ontheffing daarvan is verleend en de voor-
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waarden, zoo noodig aan deze ontheffing te 
verbinden, zijn nagekomen. 

3 . Het Koninklijk Besluit van II Mei 
1940 No. 6 wordt ingetrokken met ingang 
van den dag van de inwerkingtreding van 
dit besluit. 

4. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van den dag harer afkondiging 
en eindigt met ingang van 1 Januari 1941. 
Zij kan worden aangehaald als "Slachtver
bod 1940_ Varkens". 

's-Gravenhage, 3 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 20 Juli 1940.) 

S. S.70 3 

II Juli 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Vi_sscherij be
treffende de distributie van rijst, ge
broken rijst, rijstmeel, gort, havermout, 
havervlokken, grutten, maizena, gries
meel, puddingpoeders, spaghetti, maca
roni en vermicelli . 

Op grond van de artikelen 4, s en 6 van de 
Distributiewet 1939 en van de Distributie
regelingsbeschikking r939 en in overeen
stemming met §§ 2 en 3 van de Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Art. 1. Rijst, gebroken rijst, rijstemeel, 
gort, havermout, havervlokken, grutten, mai
zena, griesmeel, puddingpoeders, spaghetti, 
macaroni en vermicelli worden aangewezen 
als distributiegoederen in den zin van de 
D istributiewet 1939. 

2. De voor de uitvoering van het voor
gaande artikel noodige bepalingen worden in 
de Nederlandsche Staatscourant afgekon
digd. 

3. Deze beschikking treedt op den 14 
Juli 1940 in werking. 

's-Gravenhage, 11 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . IJ Juli 1940.) 

S. S.704 

II Juli 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris- G eneraal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, gelet 
op de Landbouw-Crisiswet 1933 en op 
de Distributiewet 1939. 

Op grond van art ikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en het 
Crisis-Zuivelbesluit 193 5 I en op grond van 
de artikelen 4, 5 en 6 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/r 940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 
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Art. 1. Boter, margarine, spijsvetten en 
spijsolie worden als distributiegoederen in 
den zin van de Distributiewet 1939 aange
wezen. 

2. Ten aanzien van het bereiden, voor
handen of in voorraad hebben, verpakken, 
vervoeren, verhandelen en afleveren van 
boter worden beperkende regelen in den zin 
van artikel 9 van de Landbouw-Crisiswet 
r 933 gesteld. 

3. Het bereiden van alle soorten room in 
den zin van artikel 6, lid 1, van het Melk
besluit is verboden. 

Dit verbod geldt niet voor de bereiding 
van boter, kaas, gecondenseerde melk en 
melkpoeder, zoover deze bereiding geschiedt 
met inachtneming van de daarvoor geldende 
voorschriften. 

4 . De voor de uitvoering van de artike
len 1- 3 noodige bepalingen worden in de 
Neder/andsche Staatscourant afgekondigd. 

5. Deze beschikking treedt in werking 
met ingang van 14 Juli 1940. 

's-Gravenhage, II Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. IJ Juli 1940.) 

S. S.7 0 5 

2 Juli 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij, ge
let op de Landbouw-Crisiswet van s 
Mei 1933 (Staatsblad No. 261). 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en in 
overeenstemming met §§ 2 en 3 van de Ver
ordening No. 3/r 940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
tot uitoefening van de regeeringsbevoegdhe
den in Nederland wordt bepaald: 

Art. 1. Het is verboden paardenvleesch, 
rund- en kalfsvleesch, schapenvleesch en 
varkensvleesch in blik te conserveeren. 

2 . Het verbod, gesteld in artikel 1, geldt 
niet indien ontheffing hiervan is verleend 
door de Nederlandsche Veehouderij -Cen
trale, gevestigd t e 's-Gravenhage, en indien 
de voorwaarden. zoo noodig aan deze ont
heffing te verbinden, zijn nagekomen. 

3 . Het is verboden in blik verpakt paar
denvleesch, rund- en kalfsvleesch, schapen
vleesch en varkensvleesch en in blik ver
pakte, geheel of ten deele uit één of meer 
van de genoemde vlees c hsoorte n v e rvaar
digde vleeschproducten te verhandelen, te 
doen verhandelen, te vervreemden, te doen 
vervreemden, af te leveren en te doen afle
veren. 

4 . De verbodsbepalingen, gesteld in ar
tikel 3, gelden niet, indien ontheffing hier
van is verleend door de Nederlandsche Vee
houderijcentrale, gevestigd te 's-Gravenha
ge, en indien de voorwaarden, zoo noodig aan 
deze ontheffing te verbinden, zijn nageko
men. 

5. Deze beschikking treedt in werking 
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op den dag van haar afkondiging en eindigt 
met ingang van 1 Januari 1941. Het kan 
worden aangehaald als "Vleeschconserven
besluit 1940". 

's-Gravenhage, 2 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. IJ Juli I940.) 

S. S.706 

II Juli I940. BESLUIT van denSecretaris
Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, gelet op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
Nr. 261). 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad Nr. 261) en in 
overeenstemming met§§ 2 en 3 van de Ver
ordening Nr. 3/1Q40 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
tot uitoefening van de Regeeringsbevoegd
heden in Nederland, wordt bepaald: 

Art. 1. Het a fkveren van zoetwatervisch 
door of vanwege zoetwatervisschers onder
scheidenlijk het afnemen van deze visch door 
afnemers is verboden. 

2. Het verbod, vervat in artikel 1, geldt 
niet indien ontheffing hiervan is verleend 
door het Rijksbureau voor de Voedselvoor
ziening in Oorlogstijd en indien de voorwaar
den, zoo noodig aan deze ontheffing te ver
binden, zijn nagekomen. 

3. Dit besluit, hetwelk kan worden aan
gehaald als "Zoetwatervischbesluit 1940", 
treedt in werking op den dag van afkondi
ging en is geldig tot I Januari 1941. 

's-Gravenhage, II Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. I Augustus I940.) 

S. S.710 

5 Augustus I940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, ter uit
voering van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Staatsblad No. 261). 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en de 
wet van 30 September 1938 (Staatsblad No. 
639 C) en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Art. 1 . Ten aanzien van het bereiden, 
voorhanden en in voorraad hebben, verwer
ken, verpakken, verhandelen en vervreem
den, afleveren en vervoeren van cacaoboo
nen en cacaoproducten worden beperkende 
regelen in den zin van artikel 9 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 gesteld. 

2 . De voor de uitvoering van artikel 1 
noodige bepalingen worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
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Landbouw en Visscherij vastgesteld en in de 
Nederlandsche Staatscourant afgekondigd. 

3 . Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, .5 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 7 Augustus 1940.) 

S. 841. Vervallen. 

S.843 

s April I940. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Koninklijk besluit van 2 1 Januari 
1922 (Staatsblad N °. 26) , tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in de artikelen 54, 
tweede, derde, vierde en vijfde lid, en 
64, sub 1 °, 3 °, 4 ° en 6 ° der Ongevallen
wet 1921, zooals dat besluit laatstelijk 
gewijzigd is bij Koninklijk besluit van 
23 Februari 1934 (Staatsblad N°. 72). 

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

Sociale Zaken van 2 1 Februari 1940, N °. 
3 77, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op de artikelen .54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64, sub 1 °, 3 °, 4 ° en 
6° der Ongevallenwet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 19den Maart 1940, N ° . 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Sociale Zaken van 2 
April 1940, N°. 748, afdeeling Arbeidersver
zekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 21 Januari 

1922 (Staatsblad N °. 26) tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur a ls 
bedoeld in de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64, sub 1 °, 3 °, 4 ° en 
6 ° der Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk gewijzigd werd bij Ons besluit van 
23 Februari 1934 (Staatsblad N °. 72), en te 
bepalen als volgt: 

Art. 1. In het tweede lid van artikel 2 
wordt in plaats van "artikel 7, sub III , onder 
1°. a." gelezen: ,,artikel 7, sub III, onder 4°. 
a.". 

Art. Il. In artikel 8 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

In het eerste lid worden de woorden: ,,een 
pand, dat" vervangen door de woorden: ,,een 
zekerheid, welke". 

In het tweede lid worden de woorden "het 
pand" vervangen door de woorden: ,,de ze
kerheid" en de woorden: ,,Waarden der pan
den in guldens." voorkomende in de in dat 
lid opgenomen tabel · door de woorden: 
,,Waarde der verplichte zekerheid in gul
dens.". 

In het derde lid van dat artikel worden de 
woorden: ,,het pand" vervangen door de 
woorden: ,,de zekerheid". 
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Art. III. In het eerste lid van artikel 9 
worden de woorden: ,,het pand, dat" vervan
gen door de woorden: ,,de zekerheid, welke" 
en wordt het woord: ,,gegeven" in dat lid 
tweemaal voorkomende vervangen door het 
woord: ,,gesteld". 

Art. IV. In artikel 10 worden de woorden: 
"het pand" vervangen door de woorden: ,,de 
zekerheid". 

Art. V. In het tweede lid van artikel 11 

wordt in plaats van: ,,artikel 7, sub III, on
der 1°. a." gelezen: ,,artikel 7, sub III, onder 
40. a". 

Art. VI. Tusschen artikel 12c en artikel 
13 wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui-
&n&: . 

,,Art. 12d. De zekerheid, door een naam
looze vennootschap . of vereeniging gesteld 
ingevolge het bepaalde in het derde lid van 
artikèl 54 der Ongevallenwet 1921, kan voor 
ten hoogste 20 procent uit hypotheek be
staan.". 

Art. VII. In artikel 15 worden de woor
den: ,,artikel 54, tweede lid, der Ongevallen
wet 1921," vervangen door de woorden: ,,ar
tikel 54 der Ongevallenwet 1921," en wordt 
in plaats van "werkgever" gelezen: ,,hij, die 
de zekerheid stelt". 

Art. VIII. In artikel 16 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

In het tweede lid worden de woorden: 
"den werkgever, die op het goed hypotheek 
wenscht te geven. Voordat de werkgever" 
vervangen door de woorden: ,,dengene, die 
op het goed hypotheek wens.cht te geven. 
Voordat deze" . 

Het derde, vierde en vijfde lid vervallen. 
Art. IX. In artikel 1 7 worden de volgen

de wijzigingen aangebracht: 
In het eerste lid van dat artikel worden de 

woorden: ,,de werkgever aan de Bank hypo
theek heeft verleend" vervangen dooi de 
woorden: ,,aan de Bank recht van hypotheek 
is verleend", wordt het woord: ,,werkgever" 
vervangen door het woord: ,,hypotheekge
ver" en worden tusschen de woorden "arti
kel 57'' en "der Ongevallenwet 1 92 1" inge
voegd de woorden: ,, , respectievelijk artikel 
58". 

Het tweede, derde en vierde lid vervallen. 
Het laatste lid wordt als volgt gelezen: 
"Geeft de hypotheekgever geen gevolg 

aan de uitnoodiging van het bestuur, bedoeld 
in het eerste lid, dan geeft het bestuur daar
van onmiddellijk bericht aan Onzen Minister 
van Sociale Zaken.". 

Art. X. Artikel 18 vervalt. 
Art. XI. In artikel 19 worden de volgen

de wijzigingen aangebracht: 
In het eerste lid worden de woorden: ,,door 

verdere inpandgeving van fondsen of gelden 
het pand op het vereischte bedrag te bren
gen." vervangen door de woorden: ,,de ze
kerheid op het vereischte bedrag te bren
gen.". 

De tweede volzin van het derde lid wordt 
als volgt gelezen: ,,Is de waarde van de ge
stelde zekerheid, de fondsen berekend tegen 
3¼0 van bovengenoemden laagsten koers, 
meer dan het_ bedrag, dat als zekerheid aan-
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wezig behoort te zijn, dan kan op verzoek de 
gestelde zekerheid gedeeltelijk worden terug
gegeven.". 

Art. XII. In artikel 2 1 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

In het eerste Jid worden de woorden: ,,een 
pand" onderscheidenlijk: ,,het pand" vervan
gen door de woorden: ,,een zekerheid" en 
"de zekerheid"; de woorden: ,,dat door een 
naamlooze vennootschap of vereeniging is 
gegeven" worden vervangen door de woor
den: ,,welke door een naamlooze vennoot
schap of vereeniging is gesteld". D e woorden: 
"door verdere inpandgeving van fondsen of 
gelden het pand op het vereischte bedrag te 
brengen." worden vervangen door de woor
den: ,,de zekerheid op het vereischte bedrag 
te brengen.". 

In het tweede lid worden de woorden : 
,,het in het vorig lid bedoelde pand" vervan
gen door de woorden: ,,de in het vor ig lid 
bedoelde zekerheid" en worden de woorden: 
"door verdere inpandgeving van fondsen of 
gelden op het vereischte bedrag te brengen." 
vervangen door de woorden: ,,de zekerheid 
op het vereischte bedrag te brengen.". 

Art. XIII. In artikel 22 worden onder 4° 
de woorden: ,,ander pand" vervangen door 
de woorden: .,andere zekerheid". 

Art. XIV. In artikel 23 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht : het woord: 
,,werkgever" voorkomende onder c, e en g. 
wordt vervangen door het woord: ,,hypo
theekgever". 

Het onder j . bepaalde wordt als volgt ge
lezen: 

" dat de doorhaling van de inschrijving der 
hypotheek in het openbare register door 
den hypot heekgever niet zal kunnen gevor
derd worden dan hetzij na verloop van drie 
jaren na het tijdstip waarop hij zal hebben 
opgehouden eenig risico, als bedoeld in ar
tikel 54, eerste lid, der Ongevallenwet 1921, 

te dragen, indien na afloop van dien termijn 
de B ank van den hypotheekgever niets meer 
te vorderen heeft, hetzij nadat door den hy
potheekgever aan de Rijksverzekeringsbank 
in plaats van de hypotheek voor het bedrag 
hiervan naar het genoegen van het bestuur 
der Bank een andere hypotheek zal zijn ver
leend of een pand zal zijn gegeven;" 

Het onder k bepaalde wordt als volgt ge
lezen: ,,dat alle kosten, als bedoeld in artikel 
23a, komen ten laste van den hypotheek
gever." . 

Art. XV. Tusschen artikel 22 en artikel 
23 wordt een nieuw artikel ingevoegd lui
dende: 

"Art. 23a. De Rijksverzekeringsbank zal 
ten aanzien van de in artikel 54 der Onge
vallenwet 1921 bedoelde hypotheken, zoowel 
bij het vestigen der hypotheek, als tijdens 
den duur en bij het gedeeltelijk eindigen 
daarvan, dezelfde zorg in acht nemen als die, 
welke zij besteedt aan de door de Bank ten 
behoeve harer geldbelegging gesloten hypo
theken; alle kosten, voor de Bank voort
vloeiende uit deze wijze van zekerheidsstel
ling, kunnen door haar verhaald worden op 
de(n) gene, die de zekerheid ingevolge arti-
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kei 54 der wet door hypotheek heeft ge
steld.". 

Art. XVI. In den eersten volzin van ar
tikel 25 wordt het woord : ,,pand" vervangen 
door het woord: ,,zekerheid", worden de 
woorden: ,,dat door een naamlooze vennoot
schap of vereeniging is gegeven" vervangen 
door de woorden: ,,welke door een naam
looze vennootschap of vereeniging is gesteld" 
en worden de woorden : ,,de waarde van het 
door haar gegeven pand op het vereischte 
bedrag terug te brengen." aan het slot van 
dien volzin vervangen door de woorden: ,,de 
waarde van de door haar gestelde zekerheid 
op het vereischte bedrag terug te brengen.". 

In den tweeden volzin van dat artikel wor
den de woorden: ,,het pand" vervangen door 
de woorden : ,,de zekerheid". Aan dat artikel 
wordt een nieuw lid toegevoegd luidende: 
"Is zekerheid gesteld door hypotheek dan 
kan een verzoek worden gedaan tot het ge
heel of gedeeltelijk doen doorhalen van in
schrijvingen van hypothecaire verbanden. De 
opschorting, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel ten aanzien van fondsen of gelden, 
geldt eveneens voor het royement van hypo
theken.". 

Art. XVII. In artikel 2 7 worden in plaats 
van de woorden: ,,alsmede voor zooveel de 
zekerheid, bedoeld in artikel 54, tweede lid, 
der Ongevallenwet 1921, betreft" vervangen 
.door de woorden: ,,alsmede, voorzooveel de 
zekerheid, bedoeld in artikel 54 der Ongeval
lenwet 1921 betreft,". 

Tusschen de woorden: ,,omgekeerd," en 
"is" worden ingevoegd de woorden: ,,of van 
hypotheek door andere hypotheek,". 

Art. XVIII. In artikel 29 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

De woorden: ,,of aan een commissie van 
deskundigen, als bedoeld in artikel 16, derde 
lid," onder 4 °. voorkomende, vervallen. 

De woorden : ,,of, ingeval een beroep, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 17, is 
ingesteld, aan zoodanige uitnoodiging, als 
bedoeld in artikel 18," onder 6°. a. voorko
mende, vervallen. 

Art. XIX. De woorden: ,,Onzen Minister 
van Arbeid" voorkomende in de artikelen 12, 
tweede lid, 13, derde lid, 19, laatste lid, 20, 
tweede lid, 21, laatste lid, 29 en 30 worden 
vervangen door de woorden: ,,Onzen Minis
ter van Sociale Zaken" en de ,voorden: ,,On
ze Minister van Economische Zaken en Ar
beid" voorkomende in artikel 12c worden 
vervangen door de woorden: ,,Onze Minister 
van Sociale Zaken". 

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

's-Gravenhage, den 5den April 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. 19 April 1940.) 
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.:13 April 1940. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Arbeidsovereenkomsten
besluit Raden van Arbeid. 

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

Sociale Zaken van 26 Maart 1940, N °. 605, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken Ons besluit van 13 Juli 1934, Staats
blad N °. 368, tot vaststelling van bepalingen 
betreffende indienstneming door de Raden 
van Arbeid van personeel op arbeidsovereen
komst (Arbeidsovereenkomstenbesluit Ra
den van Arbeid), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 20 Juli 1936, Staatsblad N °. 859, 
nader te wijzigen en aari te vullen; 

Gelet op artikel 134, eerste lid, der Amb
tenarenwet 1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 16 April 1940, N °. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 22 April 1940, 
N °. 965, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In het derde lid van artikel 14 

van het Arbeidsovereenkomstenbesluit Ra
den van Arbeid, onder b, c, d en e van dat 
lid, wordt telkens in plaats van "36" gele
zen "34". 

Art. II. Met ingang van 1 Mei 1940 wordt 
artikel 15 van het Arbeidsovereenkomsten
besluit Raden van Arbeid gelezen als volgt: 

"Art. 15. 1. De arbeider, die in verband 
met oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden verplichten werke
lijken dienst verricht, geniet, zoo hij gehuwd 
is, gedurende 30 dagen het volle aan zijne 
betrekking verbonden loon en daarna het
geen dit meer bedraagt dan zijne militaire 
belooning. Is hij ongehuwd, dan geniet hij 
gedurende 30 dagen het volle aan zijn be
trekking verbonden loon en daarna hetgeen 
70 ten honderd van dat loon meer bedraagt 
dan zijne militaire belooning. 

2. Ongehuwde eenige kostwinners wor
den voor de toepassing van het eerste lid ge
lijkgesteld met gehuwden. Onze Minister van 
Sociale Zaken beslist, of een ongehuwde als 
eenig kostwinner beschouwd wordt. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is eerst van toepassing, nadat de militair, 
hetzij vóór, hetzij gedurende de buitenge
wone omstandigheden een werkelijken dienst 
van II maanden of, indien hij eene eerste 
oefening van korteren duur te vervullen had 
deze oefening heeft volbracht. ' 

4. Het bepaalde in het derde lid geldt 
niet: 

a. ten aanzien van de buitengewone 
dienstplichtigen, die eerst in werkelijken 
dienst behoeven te komen na het jaar der 
lichting, waartoe zij behooren of naar hun 
leeftijd gerekend kunnen worden te behoo
ren · 

b. voor de vrijwilligers van den land
storm, die hetzij een rang bekleeden, hetzij 
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het bewijs van voorgeoefendheid hebben ver
worven.". 

Art. III. Ten aanzien van den ongehuw
den arbeider, als bedoeld in den tweeden vol
zin van het eerste lid van het bij dit besluit 
gewijzigde artikel 15 van het Arbeidsover
eenkomstenbesluit Raden van Arbeid, die 
vóór 1 Mei 1940 verplichten werkelijken 
dienst verricht, moet gedurende de tijdvak
ken 1 Mei 1940 tot 1 Juli 1940 en 1 Juli 1940 
tot 1 September 1940 voor "70 ten honderd" 
onderscheidenlijk worden gelezen: ,,90 ten 
honderd" en "80 ten honderd". 

Art. IV. De arbeider, die vóór 1 Mei 
1940 in het genot was van het volle aan zijne 
betrekking verbonden loon, onderscheiden
lijk van hetgeen dit meer bedraagt dan zijne 
militaire belooning en die daarop als gevolg 
van de door het onderhavige besluit aange
brachte verlenging van den in artikel 1 5 van 
het Arbeidsovereenkomstenbesluit Raden 
van Arbeid genoemden termijn tot 11 maan
den, op 1 Mei 1940 geen aanspraak kan ma
ken, zal eerst weder in het genot van dat 
loon, onderscheidenlijk van hetgeen dat meer 
bedraagt dan zijne militaire belooning, tre
den, nadat hij een werkelijken diensttijd van 
11 maanden heeft vervuld. 

In totaal zal over ·niet meer dan 30 dagen 
het volle loon worden uitbetaald. De weder
toekenning van dat loon, onderscheidenlijk 
van het verschil van dat loon, na 1 Mei 1940 
ten aanzien van ongehuwden, niet-eenige 
kostwinners, met inachtneming van het be-. 
paalde in artikel III van dit besluit vermin
derd tot 70 ten honderd van dat loon, en de 
militaire belooning, gaat in op den eersten 
dag der maand, volgende op die, waarin een 
diensttijd van 11 maanden is vervt!ld. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in hf't 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R ai1d 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J, VAN DEN TEMPEL. 

(Uitgeg. 27 April 1940.) 

S. S.1350 

27 Juli 1940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen 
tot intrekking van de aanwijzing van de 
Nederlandsche Maatschappij tot bevor
dering der geneeskunst, als bevoegd om 
bij de faculteit der geneeskunde aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzon
deren leerstoel te vestigen in de sociale 
geneeskunde. 

Op grond van paragraaf 1 van de Veror
dening No. 23/i940 en in overeenstemming 
met de paragrafen 2 en 3 van de Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied, wordt, ge
let op artikel 180 der hooger-onderwijswet, 
bepaald als volgt: 

De aanwijzing van de Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der genees-
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kunst, als bevoegd om bij de faculteit der 
geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te vestigen 
in de sociale geneeskunde, wordt op haar 
verzoek ingetrokken. 

's-Gravenhage, 27 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

VAN POELJE 
(Uitgeg. 3 Augustus 1940.) 

s. 1362 

27 Februari 1940. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 13.3, vijfde lid, der hooger
onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Januari 1940, N °. u63, afdeeling Hooger 
Onderwijs; · 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hoo
ger-onderwijswet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
13 Februari 1940, N °. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Februari 1940, N °. 
796, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. In te trekken : 
1°. Ons besluit van 21 Februari 1923, 

Staatsblad n '' . 4 7, tot aanwijzing, overeen
komstig artikel 133, vijfde lid, der hooger
onderwijswet, van het einddiploma der Wes
tersch-klassieke afdeeling (Afdeeling A II) 
van de Algemeene Middelbare School in 
Nederlandsch-Indië, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van II April 1930, Staatsblad 
n° . 139; 

2°. Ons besluit van 15 Juni 1926, Staats
blad n °. 193, tot aanwijzing, overeenkomstig 
artikel 133, v ij fde lid, der hooger-onderwijs
wet, van het einddiploma van de Oostersch
letterkundige afdeeling (Afdeeling A 1) van 
de Algemeene Middelbare School in Neder
landsch-Indië, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 23 Maart 1938, Staatsblad n °. 
367; 

II. Te bepalen: 
1 °. Het einddiploma van de Oostersch

letterkundige afdeeling (Afdeeling A 1) van 
de Algemeene Middelbare School in Neder
landsch-lndië geeft hier te lande toegang: 

A. tot de examens in: 
a. de faculteit der letteren en wijsbe

geerte, voor zoover betreft de studie van de 
Arische (Indo-Iraansche), de Chineesch
J apansche en de Indonesische taal- en letter
kunde; 

b . de faculteit der economische weten
schappen; 

c. de vereenigde faculteiten der rechtsge
leerdheid en der letteren en wijsbegeerte; 

d. de vereenigde faculteiten der wis- en 
natuurkunde en der letteren en wijsbegeerte, 
voor zoover betreft de studie in de sociale 
aardrijkskunde en de vrije studierichting in 
de aardrijkskunde; 

B. na een aanvullingsexamen in het La
tijn tot de examens in: 
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e. de faculteit der rechtsgeleerdheid; 
C. na een aanvullingsexamen in het 

Grieksch en in het Latijn tot de examens in: 
/. de faculteit der godgeleerdheid; 
g. de faculteit der letteren en wijsbegeer

te, voor zoover niet bedoeld onder A, a; 
D. na een aanvullingsexamen in de wis

kunde (behalve in de planimetrie), de na
tuurkunde, de scheikunde en de natuurlijke 
historie tot de examens in: 

h. de faculteit der geneeskunde; 
i . de faculteit der wis- en natuurkunde; 
j. de faculteit der veeartsenijkunde; 
k . de vereenigde faculteiten der wis- en 

natuurkunde en der letteren en wijsbegeerte, 
voorzoover betreft de studie in de natuur
kundige aardrijkskunde. 

2 ° . Het einddiploma van de W estersch
klassieke afdeeling (Afdeeling A Il) van de 
Algemeene Middelbare School in Neder
landsch-Indië geeft hier te lande toegang: 

A. tot de exç1mens in: 
a. de faculteit der rechtsgeleerdheid; 
b. de faculteit der letteren en wijsbegeer

te, voor zoover betreft de studie van de 
Arische (Indo-Iraansche) , de Chineesch
Japansche en de Indonesische taal- en let
terkunde; 

c. de faculteit der economische weten
schappen; 

d . de vereenigde faculteiten der rechts
geleerdheid en der letteren en wijsbegeerte; 

e. · de vereenigde faculteiten der wis- en 
natuurkunde en der letteren en wijsbegeerte, 
voor zoover betreft de studie in de sociale · 
aardrijkskunde en de vrije studierichting in 
de aardrijkskunde ; 

B. na een aanvullingsexamen in het 
Grieksch, tot de examens in: 

/. de faculteit der godgeleerdheid; 
g. de faculteit der letteren en wijsbegeer

t e, voor zoover niet bedoeld onder A, b; 
C . na een aanvullingsexamen in de wis

kunde (behalve in de planimetrie), de na
tuurkunde, de scheikunde en de natuurlijke 
historie t ot de examens in: 

h. de faculteit der geneeskunde; 
i. de faculteit der wis- en natuurkunde; 
j. de faculteit der veeartsenijkunde; 
k. de vereenigde faculteiten der wis- en 

natuurkunde en der letteren en wijsbegeerte, 
voor zoover betreft de studie in de natuur
kundige aardrijkskunde. 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bepaalt de wijze, 
waarop de aanvullingsexamens, bedoeld in 
artikel 1 v an dit besluit, zullen worden afge
nomen. 

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

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. z9 Maart z940.) 
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z7 juli z940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Juli 1940, 
tot schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Batenburg van 28 
Juni 1940, strekkende tot benoeming 
van mej. H . C. M . B. Baaijens tot ge
meente-ontvanger. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment v an Binnenlandsche Zaken; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, om 
hangende het onderzoek naar de vraag, of 
het besluit van den raad der gemeente Ba
tenburg dd. 28 Juni 1940, strekkende tot be
noeming van M ej . H . C . M. B . Baaijens tot 
ontvanger dier gemeente, in strijd is met de 
wet of het algemeen belang, het in werking 
treden van dat besluit te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Gelet op § 1 van de Verordening no. 23/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied; 

Heeft besloten als volgt: 
bovengenoemd besluit van den raad der 

gemeente Batenburg wordt geschorst tot 1 
November 1940. 

Dit besluit zal in het Staatsblad worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Juli 1940. 
De S ecretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg . 26 juli z940.) 

s. 2590 

13 April 1940. BESLUIT, houdende be
slissing op de beroepen, ingesteld door 
burgemeester en wethouders van Kam
pen , door A. J. Spronk te Wezep, Joh. 
v. d . Sterre te Zoeterwoude en T. A. 
Spronk te Wezep, en door J. Steert te 
Doornspijk, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Gelderland van 
7 September 1938 n°. 206, tot vaststel
ling van den legger van de wegen in de 
gemeente Oldebroek. 

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

door burgemeester en wethouders van 
Kampen, door A. J. Spronk, te Wezep, Joh. 
v.d. Sterre, te Zoeterwoude, en T. A. Spronk, 
te Wezep, en door J. Steert, te Doornspijk, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 7 September 193!!, N°. 
206, tot vaststelling van den legger van de 
wegen in de gemeente Oldebroek; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 5 Juli 1939, N°. 366, en 13 September 
1939, N°. 366/ 135; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 9 April 1940, N°. 519, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij 
hun evenvermeld besluit een wegenlegger der 
gemeente Oldebroek, in rood gewijzigd over-
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eenkomstig het ontwerp der voorgenomen 
wijzigingen, hebben vastgesteld; 

dat van dit besluit 1°. burgemeester en 
wethouders van Kampen, 2°. A. ]. Spronk, 
te Wezep, Joh. v. d. Sterre, te Zoeterwoude, 
en T. A. Spronk, te Wezep, en 3°. J. Steert, te 
Doornspijk, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat burgemeester en wethouders van Kam
pen aanvoeren, dat zij in de eerste plaats 
bezwaar maken tegen het op den legger ge
plaatst zijn van den Wapenveldschen Molen
weg (weg N° ·u\; dat deze weg, welke dwars 
door het waterleidingterrein der gemeente 
Kampen loopt, voor het verkeer niet de 
minste waarde heeft; dat, voorzoover hij is 
gelegen op het eigendom hunner gemeente, 
hij namelijk niet meer dan een gewone 
zandweg is door vroeger gebruik doorkliefd 
met diepe karresporen; dat ten behoeve van 
het verkeer van dit gedeelte dan ook nooit 
meer gebruik wordt gemaakt, vooral niet, 
nu de zoogenaamde Hessenweg eenigen tijd 
geleden behoorlijk verhard is en men. ko
mende uit de richting Hattem. langs den 
laatstgenoemden weg op gemakkelijke wijze 
den Wezer•-Heerderweg kan bereiken; dat 
met het handhaven van dezen weg dan ook 
geen enkel verkeersbelang meer gediend 
wordt; dat zij een ander bezwaar, dat tegen 
het voorkomen van den Wapenveldschen 
Molenweg op den legger der gemeente Olde
broek bij hen bestaat, ontleenen aan de om
standigheid, dat deze weg dwars gaat door 
het waterleidingterrein der gemeente Kam
pen, hetwelk tevens aan het Rijk (Defensie) 
verhuurd is als oefenterrein voor de garni
zoenen van Kampen en Oldebroek; dat het 
met het oog hierop van het grootste belang 
is, dat de eigendommen der gemeente een 
ononderbroken geheel blijven vormen en zoo 
weinig mogelijk door wegen worden gesne
den; dat hier v oora,l naar moet worden ge
streefd, dat reeds niet te ontgaan zal zijn, 
dat de nieuwe Rijksweg Zwolle-Apeldoorn 
straks over het genoemde oefenterrein zal 
gaan; dat , wanneer dit dan nog bovendien 
doorkruist zou worden door den op den leg
ger der gemeente Oldebroek voorkomenden 
weg N°. 31, het in drie stukken zou worden 
verdeeld; dat het terrein dan zijn waarde als 
oefenterrein voor een groot deel zou verlie
zen; dat het wellicht als zoodanig onbruik
baar zou worden; dat in de tweede plaats 
het vermelde besluit van Gedeputeerde Sta
ten b ij hen bezwaar ontmoet, aangezien de 
zoogenaamde Wijnbergerweg (No. 46) nog 
op den daarbij vastgestelden legger voor
komt; dat deze weg in geen enkel opzicht het 
karakter van een openbaren weg bezit; dat 
het een onverharde, geheel met gras begroei
de strook grond is, waarop slechts drie be
langhebbenden uitwegen; dat behalve deze 
drie niemand van dezen weg gebruik maakt ; 
dat aan de zijde van het Jan-Boerswegje 
de genoemde weg bovendien dóorloopend 
afgesloten is door een hek; dat er huns in
ziens dan ook geen enkel motief is aan te 
voeren, op grond waarvan tot plaatsing van 
dezen weg op den legger kan worden over
gegaan; dat burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oldebroek blijkbaar deze 
opvatting deelen, daar zij den bedoelden weg 
van de bij den legger behoorende kaart 
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hebben verwijderd; dat echter verzuimd is 
hem van den wegenlegger te schrappen; 

dat A. J . Spronk c.s. aanvoeren, dat zij 
bezwaar hebben tegen het op den legger 
brengen van den Collenhovensweg; dat zij 
dezen weg steeds als particulieren weg 
hebben bewaard, terwijl zij gedurende den 
bij de wet bepaalden tijd een bordje "Eigen 
Weg" hebben geplaatst; dat zij wel voor 
eenige jaren de gemeente Oldebroek de per
ceelen grond, waarover de Collenhovensweg 
loopt, hebben aangeboden, met de voor
waarde, dat de gemeente er dan een verhar
den gemeenteweg van moest maken; dat het 
besluit van den raad, dat te doen, toen echter 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland 
niet is goedgekeurd; dat nu wel de Co!len
hovensweg met Rijkssubsidie en bijdragen 
van belanghebbenden behoorlijk is verhard, 
doch dat dit hun door burgemeester en wet
houders werd aangeboden met belofte, dat 
zij nu verder de volle medewerking hadden 
van burgemeester en wethouders; dat zij 
dan nu ook niet goedvinden, dat de Collen
hovensweg als publieke weg of publiek rij 
wielpad op den legger voorkomt ; dat ziJ 
geen bezwaar tegen het openbaar maken 
zouden hebben, als de gemeente Oldebroek 
niet alleen voor het onderhoud van het rij
wielpad, maar voor het geheele onderhoud 
van weg, pad, duikers, bermen en de halve 
bermsloten werd aangewezen; dat zij ook 
dan nog bereid zijn, hunne gronden, waar
over de Collenhovensweg loopt, kosteloos 
aan de gemeente af te staan; 

dat J. Steert aanvoert, dat hij tezamen met 
eenige andere personen indertijd den hun 
in eigendom toebehoorenden Veenweg in de 
gemeente Oldebroek aan deze gemeente in 
eigendom hebben afgestaan; dat hij een ge
deelte van den weg, ter grootte van ongeveer 
1200 m 2 heeft afgestaan, zonder hiervoor 
eenige vergoeding in welken vorm ook te 
hebben ontvangen; dat hij, hoewel zulks niet 
bedingende bij den afstand, in de stellige 
verwachting verkeerde, dat hij door den 
afstand van zijn onderhoudsplicht zou wor
den ontslagen; dat hij die verwachting kon 
en mocht koesteren, omdat een eigendoms
afstand om niet, zooals in het onderhavige 
geval, slechts beteekenis en zin voor hem 
had, indien het onderhoud van den genoem
den weg, voorzoover het vóór de overdracht 
te zijnen laste kwam, na die overdracht ten 
laste van Oldebroek zou komen; dat de 
bedoeling, die hij bij de overdracht had, aan 
de gemeente Oldebroek ook bekend moest 
zijn; dat echter ook na de overdracht het 
onderhoud te zijnen laste bleef, zooals hem 
bleek bij het opmaken van het ontwerp
legger van wegen; dat hij bij den genoemden 
legger is aangewezen als onderhoudsplichtige 
voor zijn deel; dat op 27 September 1938 de 
legger ter secretarie der gemeente Oldebroek 
ter visie voor belanghebbenden werd neerge
legd ; dat hij verzoekt, den legger te wijzigen 
in dier voege, dat de onderhoudsplicht ten 
aanzien van den Veenweg, voorzoover het 
door hem afgestane gedeelte betreft, op de 
gemeente Oldebroek komt te rusten; . 

0. ten aanzien van het door burgemeester 
en wethouders van Kampen ingestelde 
beroep, 
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a. met betrekking tot den op den legger 
voorkomenden weg N°. 31: dat, blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten, de hier be
doelde weg, genaamd Wapenvelderweg, wel
ke reeds op den in 1893 vastgestelden ligger 
B van Oldebroek voorkwam, ingevolge arti
kel 4 , Ie lid II der Wegenwet, als een open
bare weg moet worden aangemerkt en mits
dien terecht op den wegenlegger der gemeen
te Oldebroek is ·gebracht; 

dat het door deze appellanten aangevoerde 
geen grond kan opleveren, dezen weg van 
den legger af te voeren; 

b. wat betreft den door burgemeester en 
wethouders genoemden weg N°. 46, den zoo
genaamden Wijnbergerweg : dat deze weg 
reeds op den Jigger van 1894 voorkwam en, 
voorzoover bekend, daartegen door den 
rechthebbende destijds noch later bezwaar 
is gemaakt; 

dat deze weg ook thans nog door het pu
bliek gebruikt wordt, aangezien er een drietal 
landerijen op uitwegen; 

dat uit deze omstandigheden de bestem
ming van openbaren weg door den rechtheb
bende mag worden afgeleid, en dat hier 
dus het in het eerste lid van artikel 4 der 
Wegenwet onder III bedoelde geval aanwezig 
is· 

'dat weliswaar appellanten betoogen, dat 
de weg een onverharde en geheel met gras 
begroeide strook grond is, welke sinds tal 
van jaren afgesloten is door een tweetal 
hekken zonder doorgang ; 

dat evenwel het plaatsen van hekken op 
een gedeelte van den weg en het niet als 
weg onderhouden van de strook tusschen 
die hekken niet tot gevolg kan hebben, dat 
aan den weg op rechtsgeldige wijze het karak
ter van openbaarheid wordt ontnomen; 

dat ook verder niet is gebleken, dat de weg 
overeenkomstig artikel 7 der Wegenwet of 
het vóór die wet geldend recht heeft opge
houden openbaar te zijn; 

dat mitsdien het in deze door appellanten 
aangevoerde geen grond kan opleveren, 
dezen weg van den legger af te voeren; 

0 . ten aanzien van het door A. J . Spronk 
c.s. ingestelde beroep: dat de door deze appel
lanten genoemde weg N°. 40 (zoogenaamde 
Collenhovensweg) ten onrechte op den legger 
voorkomt; 

dat toch, blijkens de ingewonnen ambts
berichten van den dienst van den Rijkswater
staat, aannemelijk is, dat, loopende den in 
artikel 4, 1e lid onder I genoemden termijn, 
gedurende een tijdvak van ten minste één 
jaar door het aanwezig zijn ter plaatse van 
bordjes "Eigen Weg" is kenbaar gemaakt, 
dat de weg slechts ter bede voor een ieder 
toegankelijk was; 

dat de openbaarheid van dezen weg dus 
niet op grond van artikel 4, Ie lid onder I , 
kan worden aangenomen, terwijl evenmin 
van openbaarheid uit anderen hoofde is ge
bleken ; 

O. ten aanzien van het beroep van J. 
Steert: dat deze appellant de openbaarheid 
van den door hem bedoelden Veenweg (N°. 
61\ niet heeft betwist, doch uitsluitend be
zwaar maakt tegen den volgens den legger 
op hem rustenden onderhoudsplicht; 

dat echter dit bezwaar ongegrond moet 
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worden verklaard, aangezien de onderhouds
plicht van dezen weg bij de eigenaren van de 
aanliggende perceelen berustte en overneming 
van dien plicht door de gemeente Oldebroek 
niet heeft plaats gehad ; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging in zooverre van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 7 September 1938, N°. 206, den op 
den bij dit besluit vastgestelden legger onder 
nummer 40 voorkomenden weg van den leg
ger af te voeren, en voor het overige de beroe
pen ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat met 
het rapport van Onzen Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, den 13den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J . W . ALBARDA. 

( Uitgeg. 26 April 1940.) 

MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 519. 
Afd. Waterstaatsrecht. 

's-Gravenhage , den 9 April 1940. 

Aan de Koningin. 
Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer 

Majesteit hierbij voor te leggen het advies 
van den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur, inzake de beroe
pen , door burgemeester en wethouders van 
Kampen, door A. J . Spronk te Wezep, Joh. 
v. d. Sterre te Zoeterwoude en T. A. Spronk 
te Wezep en door J . Steert te Doornspijk 
ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 7 September 1938, 
n°. 206, tot vaststelling van den legger van 
de wegen in de gemeente Oldebroek. 

Het door de Afdeeling bij dat advies voor
gedragen ontwerpbesluit luidde als volgt: 

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

door burgemeeste r en wethouders van Kam
pen, door A. J . Spronk, te Wezep, Joh. v.d. 
Sterre, te Zoeterwoude, en T . A . Spronk, te 
Wezep, en door J . Steert, te Doornspijk, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 7 September 1938, N°. 
206, tot vaststelling van den legger van de 
wegen in de gemeente Oldebroek ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
5 Juli 1939, N°. 366; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten 
van Gelderland bij hun evenvermeld besluit 
een wegenlegger der gemeente Oldebroek, in 
rood gewijzigd overeenkomstig het ontwerp 
der voorgenomen wijzigingen, hebben vast
gesteld; 

dat van dit besluit 1°. burgemeester en 
wethouders van Kampen, 2°. A. J. Spronk, 
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te Wezep, Joh . v. d . Sterre, te Zoeterwoude, 
en T . A. Spronk, te Wezep, en 3°. J. Steert, 
te Doornspijk, bij Ons in beroep zijn ge
komen ; 

dat burgemeester en wethouders van Kam
pen aanvoeren, dat zij in de eerste plaats 
bezwaar maken tegen het op den legger ge
plaatst zijn van den Wapenveldschen Molen
weg (weg N°. 31); dat deze weg, welke dwars 
door het waterleidingterrein der gemeente 
Kampen loopt, voor het verkeer niet de 
minste waarde heeft; dat, voorzoover hij is 
gelegen op het eigendom hunner gemeente, 
hij namelijk niet meer dan een gewone zand
weg is door vroeger gebruik doorkliefd met 
diepe karresporen; dat ten behoeve van het 
verkeer van dit gedeelte dan ook nooit meer 
gebruik wordt gemaakt, vooral niet, nu de 
zoogenaamde Hessenweg eenigen tijd geleden 
behoorlijk verhard is en men, komende uit de 
richting Hattem, langs den laatstgenoemden 
weg op gemakkelijke wijze den Wezep
Heerderweg kan bereiken; dat met het hand
haven van dezen weg dan ook geen enkel 
verkeersbelang meer gediend wordt; dat zij 
een ander bezwaar, dat tegen het voorkomen 
van den Wapenveldschen Molen".{eg op den 
legger der gemeente Oldebroek bij hen bestaat, 
ontleenen aan de omstandigheid, dat deze 
weg dwars gaat door het waterleidingterrein 
der gemeente Kampen, hetwelk tevens aan 
het Rijk (Defensie) verhuurd is als oefen
terrein voor de garnizoenen van Kampen en 
Oldebroek ; dat het met het oog hierop van 
het grootste belang is, dat de eigendommen 
der gemeente een ononderbroken geheel 
blijven vormen en zoo weinig mogelijk door 
wegen worden gesneden; dat hier vooral 
naar moet worden gestreefd, daar reeds niet 
te ontgaan zal zijn, dat de nieuwe Rijksweg 
Zwolle-Apeldoorn straks over het genoemde 
oefenterrein zal gaan; dat, wanneer dit dan 
nog bovendien doorkruist zou worden door 
den op den legger der gemeente Oldebroek 
voorkomenden weg N°. 31, het in drie stuk
ken zou worden verdeeld; dat het terrein 
dan zijn waarde als oefenterrein voor een 
groot deel zou verliezen; dat het wellicht 
als zoodanig onbruikbaar zou worden; dat 
in de tweede plaats het vermelde besluit 
van Gedeputeerde Staten bij hen bezwaar 
ontmoet, aangezien de zoogenaamde Wijn
bergerweg (N°. 46) nog op den daarbij vast
gestelden legger voorkomt; dat deze weg in 
geen enkel opzicht het karakter van een 
openbaren weg bezit; dat het een onver
harde geheel met gras begroeide strook grond 
is, waarop slechts drie belanghebbenden 
uitwegen; dat behalve deze drie niemand van 
dezen weg gebruik maakt; dat aan de zijde 
van het Jan-Boerswegje de genoemde weg 
bovendien doorloopend afgesloten is door een 
hek; dat er huns inziens dan ook geen enkel 
motief is aan te voeren, op grond waarvan 
tot plaatsing van dezen weg op den legger 
kan worden overgegaan ; dat burgemeester 
en wethouders van de gemeente Oldebroek 
blijkbaar deze opvatting deelen, daar zij den 
bedoelden weg van de bij den legger behoo
rende kaart hebben verwijderd; dat echter 
verzuimd is hem van den wegenlegger te 
schrappen; 

dat A. J. Sprank c.s. aanvoeren, dat zij 
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bezwaar hebben tegen het op den legger 
brengen van den Collenhovensweg; dat zij 
dezen weg steeds als particulieren weg heb
ben bewaard, terwijl zij gedurende den bij de 
wet bepaalden tijd een bordje "Eigen Weg" 
hebben geplaatst; dat zij wel voor eenige 
jaren de gemeente Oldebroek de perceelen 
grond, waarover de Collenhovensweg loopt, 
hebben aangeboden, met de voorwaarde, dat 
de gemeente er dan een verharden gemeente
weg van moest maken ; dat het besluit van 
den raad, dat te doen, toen echter door Gede
puteerde Staten van Gelderland niet is goed
gekeurd; dat nu wel de Collenhovensweg 
met Rijkssubsidie en bijdragen van belang
hebbenden behoorlijk is verhard, doch dat 
dit hun door burgemeester en wethouders 
werd aangeboden met belofte, dat zij nu 
verder de volle medewerking hadden van 
burgemeester en wethouders; dat zij dan 
nu ook niet goedvinden, dat de Collenhovens
weg als publieke weg of publiek rijwielpad 
op den legger voorkomt; dat zij geen bezwaar 
tegen het openbaar maken zouden hebben, 
als de gemeente Oldebroek niet alleen voor 
het onderhoud van het rijwielpad, maar voor 
het geheele onderhoud van weg, pad, duikers, 
bermen en de halve bermslooten werd aan
gewezen; dat zij ook dan nog bereid zijn, 
hunne gronden, waarover de Collenhovens
weg loopt, kosteloos aan de gemeente af te 
staan; 

dat J . Steert aanvoert, dat hij tezamen 
met eenige andere personen indertijd den 
hun in eigendom toebehoorenden Veenweg 
in de gemeente Oldebroek aan deze gemeente 
in eigendom hebben afgestaan; dat hij een 
gedeelte van den weg, ter grootte van on
geveer 1200 m 2 heeft afgestaan, zonder hier
voor eenige vergoeding in welken vorm ook 
te hebben ontvangen ; dat hij, hoewel zulks 
niet bedingende bij den afstand, in de stellige 
verwachting verkeerde, dat hij door den 
afstand van zijn onderhoudsplicht zou wor
den ontslagen; dat hij die verwachting kon 
en mocht koesteren, omdat een eigendoms
afstand om niet , zooals in het onderhavige 
geval, slechts beteekenis en zin voor hem 
had, indien het onderhoud van den genoem
den weg, voorzoover het vóór de overdracht 
te zijnen laste kwam, na die overdracht ten 
laste van Oldebroek zou komen; dat de be
doeling, die hij bij de overdracht had, aan de 
gemeente Oldebroek ook bekend moest zijn; 
dat echter ook na de overdracht het onder
houd te zijnen laste bleef, zooals hem bleek 
bij het opmaken van het ontwerp-legger van 
wegen; dat hij bij den genoemden legger is 
aangewezen a ls onderhoudsplichtige voor zijn 
deel ; dat op 27 September 1938 de legger ter 
secretarie der gemeente Oldebroek ter visie 
voor belanghebbenden werd neergelegd; dat 
hij verzoekt, den legger te wijzigen in dier 
voege, dat de onderhoudsplicht ten aanzien 
van den Veenweg, voorzoover het door hem 
afgestane gedeelte betreft, op de gemeente 
Oldebroek komt te rusten; 

0 . ten aanzien van het door burgemeester 
en wethouders van Kampen ingestelde 
beroep, 

a. met betrekking tot den op den legger 
voorkomenden weg N°. 31: dat, blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten de hier bedoelde 
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weg, genaamd Wapenvelderweg, welke reeds 
op den in 1893 vastgestelden, thans vervallen 
ligger B van Oldebroek voorkwam, ingevolge 
artikel 4, Ie lid II der Wegenwet, als een 
openbare weg moet worden aangemerkt en 
mitsdien terecht op den wegenlegger der 
gemeente Oldebroek is gebracht; 

dat het door deze appellanten aangevoerde 
geen grond kan opleveren, dezen weg van 
den legger af te voeren; 

b. wat betreft den door burgemeester en 
wethouders genoemden weg N°. 46, den zoo
genaamden Wijnbergerweg : dat, daargelaten 
of hier van een weg in den zin der Wegenwet 
sprake is, nu, althans wat het gedeelte be
treft tusschen de aansluiting aan weg 45 en 
den op een afstand van 50 à 60 m voorbij 
den in den legger omschreven duiker, geen 
zichtbaar onderscheid bestaat tusschen het 
wr,glichaam en den aangrenzenden grond, 
van deze, naar in het beroepschrift wordt 
medegedeeld, onverharde en geheel met gras 
begroeide strook, welke sinds tal van jaren 
afgesloten is door een tweetal hekken zonder 
doorgang, de openbaarheid, in den zin van 
artikel 4 der Wegenwet, niet is aangetoond; 

dat de onder N°. 46 op den legger voorko
mende weg mitsdien daarvan behoort te 
worden afgevoerd; 

Overwegende ten aanzien van het door 
A. J. Spronk c.s. ingestelde beroep: dat ook 
de door deze appellanten genoemde weg 
N°. 40 (zoogenaamde Collenhovensweg) ten 
onrechte op den legger voorkomt; 

dat toch, blijkens de ingewonnen ambts
berichten van den dienst van den Rijks
waterstaat, aannemelijk is, dat , loopende 
den in étrtikel 4, 1 • lid onder I genoemden 
termijn, gedurende een tijdvak van t en 
minste één jaar door het aanwezig zijn te r 
plaatse van bordjes "Eigen Weg" is kenbaar 
gemaakt, dat de weg slechts ter bede voor 
een ieder toegankelijk was; 

dat de openbaarheid van dezen weg dus 
niet op grond van a rtikel 4, 1• lid onder I, 
kan worden aangenomen, terwijl evenmin 
van openbaarheid uit anderen hoofde is ge
bleken; 

0. ten aanzien van het beroep van J . 
Steert: dat deze appellant de openbaarheid 
van den door hem bedoelden Veenweg 
(N°. 61) n iet heeft betwist, doch uitsluitend 
bezwaar maakt tegen den volgens den legger 
op hem rustenden onderhoudsplicht; 

dat echter dit bezwaar ongegrond moet 
worden verklaard, aangezien, blijkens een 
door den Rijkswaterstaatsdienst bij het Ka
daster ingesteld onderzoek, langs dezen weg 
geen grond aan de gemeente is afgestaan, 
zoodat in den onderhoudsplicht ten deze 
geen verandering is gekomen; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging in zooverre van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 7 September 1938, N°. 206, de op 
den bij dit besluit vastgestelden legger onder 
nummers 46 en 40 voorkomende wegen van 
den legger af te voeren, en voor het overige 
de beroepen ongegrond t e verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

De Minister van Waterstaat," 
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Met mijne bedenkingen tegen dat ontwerp
besluit heb ik de Afdeeling in kennis gesteld. 
De Afdeeling bracht daarop het volgend 
nader advies uit, waarin de dezerzijdsche 
beschouwingen volledig zijn weergegeven: 

"Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 6 September 1939, n°. 491, 
afdeeling Waterstaatsrecht, opnieuw bij den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, ter overweging aanhangig 
gemaakt de beroepen, ingesteld door burge
meester en wethouders van Kampen, door 
A. J . Spronk, te Wezep, Joh. v . d. Sterre, 
te Zoeterwoude, en T. A. Spronk, te Wezep, 
en door J . Steert, te Doornspijk, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 7 September 1938 n°. 206, tot v ast
stelling van den legger der wegen in de 
gemeente Oldebroek. 

De Minister merkt ten aanzien van het 
door de Afdeeling bij haar advies van 5 Juli 
1939, n°. 366, voorgedragen ontwerpbesluit 
op, dat ten aanzien van den Wijnbergerweg 
(n°. 46) onder meer wordt overwogen: ,,dat, 
daargelaten of hier van een weg in den zin 
der Wegenwet sprake is, nu, althans wat 
het gedeelte betreft tusschen de aansluiting 
aan weg 45 en den op een afstand van 50 à 
60 meter voorbij den in den legger omschre
ven duiker , geen zichtbaar onderscheid be
staat tusschen het weglichaam en den aan
grenzenden grond, van deze, naar in het 
beroepschrift wordt medegedeeld, onverharde 
en geheel met gras begroeide strook, welke 
sinds tal van jaren afgesloten is door een 
t weetal hekken zonder doorgang, de open
baarheid , in den zin van artikel 4 der Wegen
wet, niet is aangetoond"; dat het hem voor
komt , dat dit niet juist is; dat blijkens door 
het gemeentebestuur van Oldebroek ver
strekte telefonische inlichtingen de Wijn
bergerweg voorkomt op den ligger van I 894 ; 
dat dus moet worden aangenomen, dat die 
weg toentertij d was een openbare weg; dat 
die openbaarheid slechts op rechtsgeldige 
wijze kan worden .opgeheven; dat hiervan 
niets blijkt, evenmin als van de daartoe, 
zijns inziens noodzakelijke, medewerking 
van de overheid; dat wel wordt aangevoerd, 
dat er gedurende een aantal jaren hekken 
hebben gestaan; dat niet blijkt, wanneer 
deze zijn geplaatst, terwij l de oude ligger, 
voor zoover bekend, te dezen niet gewijzigd 
is; dat de vraag dus is of het niet meer aan
gewezen is dezen weg op den legger te hand
haven, waarna men hem op de wijze, als de 
Wegenwet aangeeft, aan het openbaar ver
keer kan onttrekken; dat ook hetgeen ten 
aanzien van het beroep van J. Steert over
wogen wordt , bij hem eenige bedenking ont
moet; dat hij met de overweging, dat deze 
appellant de openbaarheid van den door 
hem bedoelden Veenweg (n°. 61) niet be
twist, kan instemmen, doch dat de tweede 
overweging hem niet geheel duidelijk is; dat 
h ij van meening is, dat het Kadaster, en 
mitsdien de eigendom, geen definitief uit
sluitsel geeft omtrent den onderhoudsplicht ; 
dat de onderhoudsplicht van den Veenweg 
bij de eigenaren berustte; dat eenige over
neming van dezen plicht niet heeft plaats 
gehad, zoodat deze op de onderhoudsplichti-
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gen is blijven rusten; dat een overweging 
in dezen geest hem juister voorkomt; dat 
hij nog moge opmerken, dat de ligger B van 
Oldebroek opgemaakt is in 1894 en in 1895 
door Gedeputeerde Staten van Gelderland 
vastgesteld; dat hij het meer gewenscht 
acht in de eerste rechtsoverweging ten aan
zien van het door burgemeester en wethou
ders van Kampen ingestelde beroep niet te 
spreken van "thans vervallen" ligger B van 
1893, doch deze woorden uit de bedoelde 
overweging te schrappen; dat aldus in het 
midden wordt gelaten de beantwoording van 
de niet in het geding gebrachte vraag, in 
hoeverre de oude ligger en het daarvoor 
geldende recht al of niet van toepassing blijft 
zoolang op het beroep niet is beslist; dat hij 
voor het overige instemt met het voorgedra
gen ontwerp-besluit. 

De Afdeeling, deze zaak opnieuw overwo
gen hebbende, heeft geen bezwaar in de 
eerste rechtsoverweging van het voorgedra
gen ontwerp-besluit de woorden "thans ver
vallen" te schrappen. 

Evenmin ontmoet het bij haar bedenking, 
de tweede alinea van de laatste overweging 
te wijzigen in den geest, als door den Minister 
aangegeven. 

Voor het overige meent zij echter niet met 
den Minister te moeten meegaan. 

Zijne Excellentie zou den zoogenaamden 
Wijnbergerweg (weg n°. 46) op den legger 
willen handhaven, om hem daarna op 
de wijze, als de Wegenwet aangeeft, aan het 
openbaar verkeer te doen onttrekken. 

Handhaving van dezen weg op den legger 
is echter alleen dan mogelijk, indien vaststaat 
dat er van een openbaren weg, in den zin der 
Wegenwet, sprake is. Dit staat echter aller
minst vast. 

Weliswaar beroept de Minister zich er op, 
dat, blijkens door het gemeentebestuur 
(achteraf) verstrekte telephonische inlich
tingen de Wijnbergerweg voorkomt op den 
ligger van 1894. Maar dit enkele feit (dat 
aan de Afdeeling uit de aan haar overgelegde 
stukken niet bekend was) is haars inziens niet 

· voldoende om tot openbaarheid van den weg 
te concludeeren. Veeleer wijst, naar hare 
meening, de plaatselijke gesteldheid op het 
tegendeel. Het betreft hier immers, blijkens 
de stukken, een geheel met gras begroeide 
strook, welke niet van den aangrenzenden 
grond te onderscheiden is en welke bovendien 
sinds tal van jaren door een tweetal hekken, 
zonder doorgang, afgesloten is. De Minister 
wijst er zelf op, dat niet blijkt, wanneer deze 
hekken ter plaatse zijn aangebracht, zoodat 
het niet uitgesloten is, dat zij reeds ten tijde 
van het vaststellen van den ligger van 1894 
aanwezig zij n geweest. 

Burgemeester en wethouders van Kampen 
hebben er voorts op gewezen, dat het gemeen
tebestuur van Oldebroek den bedoelden weg 
van de bij den legger . behoorende kaart heb
ben verwijderd, doch dat kennelijk verzuimd 
is hem van den wegenlegger te schrappen. 

Wat van dit laatste moge zijn, de Afdeeling 
blijft van oordeel, dat, om de openbaarheid 
van den onderwerpelijken weg aan te nemen, 
sterkere gronden zouden moeten worden aan
gevoerd, dan door den Minister in deze naar 
voren gebracht. 
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Ten aanzien van dit punt meent zij derhal
ve het ontwerp-besluit te moeten handhaven. 

Ten advieze overgaande heeft zij mitsdien 
de eer Uwer Majesteit zeer eerbiedig in over
weging te geven, het ontwerp-besluit, zooals 
het thans is gewijzigd, te bekrachtigen." 

Het door de Afdeeling bij dit advies voor
gedragen nieuwe ontwerp-besluit luidt als 
volgt: 

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

door burgemeester en wethouders van Kam
pen , door A. J. Sprank, te Wezep, Joh. v . d. 
Sterre, te Zoeterwoude, en T. A. Sprank, te 
Wezep, en door J . Steert, te Doornspijk, 
tegen het b esluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland van 7 September 1938, N°. 
206, tot vaststelling van den legger van de 
wegen in de gemeente Old~broek ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 5 Juli 1939, N°. 366, en 13 September 
1939, N° . .366/135 ; 

Op de voordracht van Onzen Mini5ter van 
Waterstaat van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten 
van Gelderland bij hun evenvermeld besluit 
een wegenlegger der gemeente Oldebroek, 
in rood gewijzigd overeenkomstig het ont
werp der voorgenomen wijzigingen, hebben 
vastgesteld; 

dat van dit besluit 1°. burgemeester en 
wethouders van Kampen , 2°. A. J. Sprank, 
te Wezep, Joh . v . d. Sterre, te Z oeterwoude, 
en T . A . Sprank, te Wezep, en 3°. J . Steert, te 
Doornspi_ik, bij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat burgemeester en wethouders van Kam
pen aanvoeren, dat zij in de eerste plaats 
bezwaar maken tegen het op den legger ge
plaatst zijn van den Wapenveldschen Molen
weg (weg N°. 31); dat deze weg, welke dwars 
door het waterleidingterrein der gemeente 
Kampen loopt, voor het verkeer niet de minste 
waarde heeft; dat, voorzoover hij is gelegen 
~? he~ eigendom hunner gemeente, hij name
hJk met meer dan een gewone zandweg is 
door vroeger gebruik doorkliefd met diepe 
karresporen; dat ten behoeve van het ver
keer van dit gedeelte dan ook nooit meer 
gebruik wordt gemaakt, vooral niet, nu de 
zoogenaamde Hessenweg eenigen tijd geleden 
behoorlijk verhard is en men, komende uit 
de richting Hattem, langs den laatstgenoem
den weg op gemakkelijke wijze den Wezep
Heerderweg kan bereiken ; dat met het hand
haven van dezen weg dan ook geen enkel 
verkeersbelang meer gediend wordt · dat 
zij een ander bezwaar, dat tegen het 'voor
komen van den Wapenveldschen Molenweg 
op den legger der gemeente Oldebroek bij 
hen bestaat, ontleenen aan de omstandig
heid, dat deze weg dwars gaat door het water
leidingterrein der gemeente Kampen, het
~elk tevens aan het Rijk (Defensie) verhuurd 
1s als oefenterrein voor de garnizoenen van 
K_ampen en Oldebroek ; dat het met het oog 
h_1erop van het grootste belang is, dat de 
eigendommen der gemeente een ononder
broken geheel blijven vormen en zoo weinig 
mogelijk door wegen worden gesneden; dat 
hier vo<;>ral naar moet worden gestreefd, daar 
reeds met te ontgaan ·zal zijn, dat de nieuwe 

j 
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Rijksweg Zwolle-Apeldoorn straks over 
het genoemde oefenterrein zal gaan ; dat, 
wanneer dit dan nog bovendien doorkruist 
zou worden door den op den legger der ge
meente Oldebroek voorkomenden weg N°. 31, 
het in drie stukken zou worden verdeeld; 
dat het terrein dan zijn waarde als oefen
terrein voor een groot deel zou verliezen; dat 
het wellicht als zoodanig onbruikbaar zou 
worden; dat in de tweede plaats het ver
melde besluit van Gedeputeerde Staten bij 
hen bezwaar ontmoet, aangezien de zoo
genaamde Wijnbergerweg (N°. 46) nog op 
den daarbij vastgestelden legger voorkomt; 
dat deze weg in geen enkel opzicht het 
karakter van een openbaren weg bezit; dat 
het een onverharde, geheel met gras be
groeide strook grond is, waarop slechts drie 
belanghebbenden uitwegen; dat behalve 
deze drie niemand van dezen weg gebruik 
maakt; dat aan de zijde van het Jan-Boers
wegje de genoemde weg bovendien door
loopend afgesloten is door een hek ; dat er 
huns inziens dan ook geen enkel motief is 
aan te voeren, op grond waarvan tot plaat
sing van dezen weg op den legger kan worden 
overgegaan; dat burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oldebroek blijkbaar deze 
opvatting deelen, daar zij den bedoelden 
weg van de bij den legger behoorende kaart 
hebben verwijderd; dat echter verzuimd is 
hem van den wegenlegger te schrappen; 

dat A. J. Spronk c.s. aanvoeren, dat zij 
bezwaar hebben tegen het op den legger 
brengen van den Collenhovensweg; dat zij 
dezen weg steeds als particulieren weg heb
ben bewaard, terwijl zij gedurende den bij 
de wet bepaalden tijd een bordje "Eigen 
Weg" hebben geplaatst; dat zij wel voor 
eenige jaren de gemeente Oldebroek de per
ceelen grond, waarover de Collenhovensweg 
loopt, hebben aangeboden, met de voor
waarde, dat de gemeente er dan een ver
harden gemeenteweg van moest maken; 
dat het besluit van den raad, dat te doen, 
toen echter door Gedeputeerde Staten van 
Gelderland niet is goedgekeurd; dat nu wel 
de Collenhovensweg met Rijkssubsidie en 
bijdragen van belanghebbenden behoorlijk 
is verhard, doch dat dit hun door burge
meester en wethouders werd aangeboden met 
belofte, dat zij nu verder de volle medewer
king hadden van burgemeester en wethou
de rs; dat zij dan nu ook niet goedvinden dat 
de Collenhovensweg als publieke weg of 
publiek rijwielpad op den legger voorkomt; 
dat zij geen bezwaar tegen het openbaar 
maken zouden hebben, als de gemeente 
Oldebroek niet alleen voor het onderhoud van 
het rijwielpad, maar voor het geheele onder
houd van weg, pad, duikers, bermen en de 
halve bermslooten werd aangewezen; dat 
zij ook "dan nog bereid zijn, hunne gronden , 
waarover de Co!lenhovensweg loopt, koste
loos aan de gemeente af te staan ; 

dat J. Steert aanvoert, dat hij tezamen 
met eenige andere personen indertijd den 
hun in eigendom toebehoorenden Veenweg 
in de gemeente Oldebroek aan deze gemeente 
in eigendom hebben afgestaan; dat hij een 
gedeelte van den weg, ter grootte van onge
veer 1200 m 2 heeft afgestaan, zonder hier
voor eenige vergoeding in welken vorm ook 
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te hebben ontvangen; dat hij, hoewel zulks 
niet bedingende bij den afstand, in de stellige 
verwachting verkeerde, dat hij door den 
afstand van zijn onderhoudsplicht zou wor
den ontslagen; dat hij die verwachting kon 
en mocht koesteren, omdat een eigendoms
afstand om niet, zooals in het onderhavige 
geval, slechts beteekenis en zin voor hem 
had, indien het onderhoud van den genoem
den weg, voorzoover het vóór de overdracht 
te zijnen laste kwam, na die overdracht ten 
laste van Oldebroek zou komen; dat de be
doeling, die hij bij de overdracht had, aan de 
gemeente Oldebroek ook bekend moest zijn; 
dat echter ook na de overdracht het onder
houd te zijnen laste bleef, zooals hem bleek 
bij het opmaken van het ontwerp-legger van 
wegen; dat hij bij den genoemden legger is 
aangewezen als onderhoudsplichtige voor 
zijn deel; dat op 27 September 1938 de legger 
ter secretarie der gemeente Oldebroek ter 
visie voor belanghebbenden werd neergelegd; 
dat hij verzoekt, den legger te wijzigen in dier 
voege, dat de onderhoudsplicht ten aanzien 
van den Veenweg, voorzoover het door hem 
afgestane gedeelte betreft, op de gemeente 
Oldebroek komt te rusten ; 

0. ten aanzien van het door burgemeester 
en wethouders van Kampen ingestelde 
beroep, 

a. met betrekking tot den op den legger 
voorkomenden weg N°. 31: dat , blijkens de 
ingewonnen ambtsberichten, de hier bedoelde 
weg, genaamd Wapenvelderweg, welke reeds 
op den in 1893 vastgestelden ligger B van 
Oldebroek voorkwam, ingevolge artikel 4, 
Ie lid II der Wegenwet, als een openbare 
weg moet worden aangemerkt en mitsdien 
terecht op den wegenlegger der gemeente 
Oldebroek is gebracht; 

dat het door deze appellanten aangevoerde 
geen grond kan opleveren, dezen weg van 
den legger af te voeren ; 

b. wat betreft den door burgemeester en 
wethouders genoemden weg N°. 46, den 
zoogenaamden Wijnbergerweg: dat, daarge
laten of hier van een weg in den zin der We
genwet sprake is, nu, althans wat het gedeel
te betreft tusschen de aansluiting aan weg 
45 en den op een afstand van 50 à 60 m 
voorbij den in den legger omschreven duiker, 
geen zichtbaar onderscheid bestaat tusschen 
het weglichaam en den aangrenzenden grond, 
van deze, naar in het beroepschrift wordt 
medegedeeld, onverharde en geheel met gras 
begroeide strook, welke sinds tal van jaren 
afgesloten is door een tweetal hekken zonder 
doorgang, de openbaarheid, in den zin van 
artikel 4 der Wegenwet, niet is aangetoond; 

dat de onder N°. 46 op den legger voorko
mende weg mitsdien daarvan behoort te 
worden afgevoerd; 

0 . ten aanzien van het door A. J. Spronk 
c.s., ingestelde beroep : dat ook de door deze 
appellanten genoemde weg N°. 40 (zooge
naamde Collenhovensweg) ten onrechte op 
den legger voorkomt; 

dat toch, blijkens de ingewonnen ambts
berichten van den dienst van den Rijks
waterstaat, aannemelijk is, dat , loopende 
den in artikel 4, 1e lid onder I genoemden 
termijn gedurende een tijdvak van ten min
ste één jaar door het aanwezig zijn ter plaatse 



199 

van bordjes "Eigen Weg" is kenbaar ge
maakt , dat de weg slechts ter bede voor een 
ieder toegankelijk was; 

dat de openbaarheid van dezen weg dus 
niet op grond van artikel 4 , Ie lid onder I, 
kan worden aangenomen, terwijl evenmin 
van openbaarheid uit anderen hoofde is 
gebleken ; 

0 . ten aanzien van het beroep van J . 
Steert : dat deze appellant de openbaarheid 
van den door hem bedoelden Veenweg (N°. 
61) niet heeft betwist, doch uitsluitend be
zwaar maakt tegen den volgens den legger 
op hem rustenden onderhoudsplicht; 

dat echter dit bezwaar ongegrond moet 
worden verklaard, aangezien de onderhouds
plicht van dezen weg bij de eigenaren van 
de aanliggende perceelen berustte en over
neming van dien plicht door de gemeente 
Oldebroek niet heeft plaats gehad ; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging in zooverre van het bestreden 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 7 September 1938, N°. 206, de op 
den bij dit besluit vastgestelden legger onder 
nummers 46 ep. 40 voorkomende wegen van 
den legger af te voeren, en voor het overige 
de beroepen ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

De Minister van Waterstaat ," 

Blijkens het nader advies heeft de Afdee
ling geen bezwaar in de eerste rechtsover
weging van het voorgedragen ontwerpbesluit 
de woorden "thans vervallen" te schrappen, 
terwijl het evenmin bij haar bedenking ont
moet, de tweede alinea van de laatste over
weging te wijzigen in den geest, als door mij 
aangegeven. 

Met betrek)dng tot den Wijnbergerweg 
(weg No. 46) echter is de Afdeeling van mee
ning, dat deze weg alleen dan op den legger 
gehandhaafd kan worden, indien vaststaat, 
dat er van een openbaren weg, in den zin der 
Wegenwet, sprake is . 

Naar de meening van de Afdeeling is het 
enkele feit, dat de Wijnbergerweg voorkomt 
op den ligger van 1894, niet voldoende om 
tot openbaarheid van den weg te concludee
ren. De Afdeeling meent, dat de plaatselijke 
gesteldheid veeleer op het tegendeel wijst , 
daar het hier, blijkens de stukken, een geheel 
met gras begroeide strook betreft, welke niet 
van den aangrenzenden grond te onderschei
den is en welke bovendien sinds tal van jaren 
door een tweetal hekken, zonder doorgang, 
is afgesloten. 

Daartegenover ben ik van oordeel, dat op 
grond van verschillende aanwijzingen moet 
worden aangenomen, dat de Wijnbergerweg 
een openbare weg is, waarvan de openbaar
heid niet op rechtsgeldige wijze is opgehe
ven. 

Vooreerst komt deze weg voor op den ligger 
van 1894 en is kennelijk daarop gebracht, 
omdat hij toentertijd een openbare weg was. 
Vervolgens wegen er thans nog drie belang
hebbenden op den Wijnbergerweg uit , vol
gens mededeeling van burgemeester en wet
houders van Kampen. 

Bovendien is slechts een gedeelte van den 
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weg door een tweetal hekken afgesloten en 
is voor het gedeelte tusschen de hekken vrij
wel geen onderscheid te maken tusschen 
weglichaam en aangrenzenden grond. 

Het enkele feit van het plaatsen van twee 
hekken en het niet als weg onderhouden van 
de strook tusschen die hekken, heeft niet 
tot gevolg, dat die weg op rechtsgeldige 
wijze aan de openbaarheid is onttrokken. 

Nog moge ik opmerken, dat ten aanzien 
van den Wapenvelderweg (weg N°. 31) ook 
de Afdeeling mede uit het voorkomen van 
dien weg op den ouden ligger tot de openbaar
heid daarvan concludeert. 

Met de beslissing, door de Afdeeling ten 
aanzien van den Wijnbergerweg voorgedra
gen en ook bij haar nader advies aanbevolen, 
dat de onder n°. 46 op den legger voorkomen
de weg daarvan behoort te worden afge
voerd, kan ik mij derhalve niet vereenigen. 

Naar mijne meening zal ook in deze het 
beroep van burgemeester en wethouders van 
Kampen ongegrond moeten worden ver
klaard. 

Voor het overige stem ik met de door de 
Afdeeling voorgedragen beslissingen in. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij mitsdien 
Uwer Majesteit in overweging te geven het 
bijgevoegd , met betrekking tot den Wijnber
gerweg in laatstbedoelden zin- opgemaakte, 
ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

S. S.2800 

De Minister van Waterstaat, 
]. W. ALBARDA. 

29 Juli z940. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van een besluit van den 
raad der gemeente Bergen op Zoom be
treffende dansen. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het D epartement van Sociale 
Zaken; 

Gezien het Koninklijk Besluit van 29 
April 1940, Staatsblad N °. 2801, tot schor
sing van een besluit van den raad der ge
meente Bergen op Zoom van 23 Februari 
1940, houdende aanvulling van de algemeene 
politieverordening dier gemeente met bepa
lingen betreffende dansen; 

Gelet op de verordening van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied van 21 Juni 1940, N °. 23; 

Gezien de Gemeentewet: 
Heeft goedgevonden: 

de schorsing van genoemd besluit van den 
raad der gemeente Bergen op Zoom, welke 
gold tot x Augustus x940, te verlengen tot x 
December 1940. 

Dit besluit zal in het Staatsblad worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, 29 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken, 
SCHOLTENS. 

(Uitgeg. 3z Juli z940.) 
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S. S.554 

z Juli z940 . VIERDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat 
betreffende het vervoer van personen 
en goederen. 

Op grond van § 1 van de verordening No. 
15/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Necier
landsche gebied, bepaal ik: 

§ r. (1) De vergunningen voor autobus
diensten en groepsvervoer zoowel binnen een 
gemeente als in meer dan een gemeente, ver
leend krachtens de Wet Autovervoer Per
sonen, worden met ingang van een nader door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat vast te stellen tijdstip 
tijdelijk ingetrokken. 

(2) Van deze intrekking zijn uitgezon
derd de vergunningen ten aanzien van welke 
de Commissie Vergunningen P ersonenver
voer beslist, dat hun geheele of gedeeltelijke 
instandhouding is geboden tot het behoud 
van noodzakelijke vervoergelegenheid voor 
personen. 

(3) Ter voorziening in de noodzakelijke 
vervoergelegenheid kan de Commissie tijde
lijke vergunningen verleenen. 

§ 2. Toestemming als bedoeld in artikel 
43 van de Wet Autovervoer Personen, voor 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer, kan 
slechts worden verleend door den Rijksin
specteur van het Verkeer, ook in geval van 
vervoer binnen een gemeente, indien niet op 
andere wijze ofwel slechts op onevenredig 
bezwarende wijze in het vervoer kan worden 
voorzien. 

§ 3. (1) Van de beslissingen, ingevolge 
een der voorgaande paragraphen genomen, 
staat binnen 14 dagen na de beslissing schrif
telijk beroep open bij den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat. 

(2) Behandeling van het beroep vindt 
slechts plaats, nadat een bedrag van twee 
gulden en vijftig cent (f 2.50) is bijgeschre
ven op postrekening No. 166620 ten name 
van de Afdeeling Kabinet en Sec,etarie van 
het D epartement van Waterstaat, onder ver
melding: beroep inzake autobusvervoer. 

§ 4. Ten bewijze, dat aan den houder van 
een autobus een toestemming is verleend, 
dient op de voorruit van den autobus een 
door of vanwege den Rijksinspecteur van het 
Verkeer gewaarmerkt herkenningsteeken te 
worden gevoerd, waarvan het model wordt 
vastgesteld door den Inspecteur-Generaal 
van het Verkeer. 

§ 5. Indien het militair gezag zulks noo
dig oordeelt uit een oogpunt van militair 
belang of van luchtbescherming, geschiedt in 
afwijking met het voorgaande het vervoer 
met inachtneming van door dat gezag gestel
de regelen. 

§ 6. Met betrekking tot overtreding van 
het voorschrift, genoemd in § 4 van dit be
sluit, is van toepassing het bepaalde in de 
artikelen 3, 4, 5 en 6 van de Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939. 
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§ 7. Gedurende het tijdvak liggende tus
schen de inwerkingtreding van dit besluit en 
het tijdstip, bedoeld in § r, zal vervoer met 
autobussen slechts zijn toegestaan, indien de 
voertuigen door of vanwege den Inspecteur
Generaal van het Verkeer tot dat doel zijn 
toegelaten en zij voorzien zijn van een her
kenningsteeken als bedoeld in § 4. 

§ 8. Dit uitvoeringsbesluit treedt in wer
king op den dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 

S. S.555 

D . G. W. SPITZEN. 
(Uitgeg . 6 Juli r940.) 

3 Juli r940. VERORDENING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, betreffende de 
registratie van vrachtauto's, tractoren en 
landbouwtractoren. 

Op grond van§ r van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, bepaal ik: 

ARTIKEL r. Als vervoermiddelen, waarop 
deze Verordening betrekking heeft, worden 
aangewezen : 

1) motorrijtuigen, opleggers en aanhang
wagens, geheel of gedeeltelijk ingericht tot 
vracht- of veevervoer; 

2) motorrijtuigen, uitsluitend bestemd 
tot het voortbewegen van opleggers, aan
hangwagens of andere voertuigen ( tracto
ren); 

3) landbouwtractoren. 
ARTIKEL 2. Houders van in artikel 1 ge

noemde vervoermiddelen zijn verplicht van 
dat houderschap binnen 3 (drie) dagen na 
het in werking treden van deze beschikking 
aangifte te doen, ongeacht of de vervoermid
delen al dan niet voor onmiddellijk gebruik 
gereed zijn. 

ARTIKEL 3. Het doen inschrijven ge
schiedt door invulling en onderteekening van 
een inschrijvingsformulier (dat kosteloos ver
krijgbaar is bij de distributiediensten) en 
door opzending van dat formulier aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Bureel 
Verkeer, Oostduinlaan 2, t e 's-Gravenhage. 

ARTIKEL 4. Met betrekking tot overtre
ding van de voorschriften van dit besluit is 
van toepassing het bepaalde in de artikelen 
3, 4, 5 en 6 van de Wet Gebruik Vervoer
middelen 1939. 

ARTIKEL 5. Deze verordening treedt in 
werking op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 6 Ju li r940.) 
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S. S.556 

s Augustus r940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat over het verblijf bui
ten de plaats van hun werkzaamheid 
van vrachtauto's met een laadvermogen 
van grooter dan 1 ton. 

Ingevolge artikel 2, tweede lid, van de 
Wet G ebruik Vervoermiddelen 1939 van 16 
September 1939 (Staatsblad No. 528), en 
in overeenstemming met §§ 2 en 3 der Ver
ordening No. 3/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
wordt bepaald: · 

Art. 1. r. H et is verboden om vracht
auto's met een laadvermogen van grooter 
dan 1 ton, die zich in het bezit van Neder
landsche Staatsburgers bevinden, zonder toe
stemming van de bevoegde Rijksverkeersin
specteurs langer dan vijf dagen buiten de tot 
de normale uitoefening van het bedrijf be
hoorende plaats van werkzaamheid te laten 
verblijven. 

2. De toestemming wo~dt door den Rijks
verkeersinspecteur geweigerd, indien naar 
zijn oordeel in zijn.district te weinig vracht
auto's zouden overblijven. 

2. De Secretaris -Generaal van het De
partement van Waterstaat kan ter uitvoe~ 
ring van dit Besluit nadere voorschriften ge
ven, welke in de Nederlandsche Staatscou
rant worden afgekondigd. 

3 . Dit besluit treedt in werking op den 
dag ziJner afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 7 Aug. r940.) 

S. S.610 

7 Augustus r940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, N ijverheid en Scheep
vaart, van Financiën, van Landbouw 
en Visscherii en van Koloniën betref
fende het betalingsverkeer met Zwit
serland. 

Op grond van de artikelen 4, 19 en 21 der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 
(Staatsblad No. 583) en in overeenstemming 
met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL r. (1) Zwitserland wordt aan
gewezen overeenkomstig artikel 4 der Wet 
Internationaal Betalingsverkeer 1934. 

(2) Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
van het Besluit Internationaal Betalings
verkeer Nederland 1935 (Staatsblad No. 
229) worden, behalve . de in dat artikel ge
noemde betalingen uit hoofde van levering 
van goederen, aangewei>iën: 

betalingen door ingezetenen in den zin 
van artikel 1 der Deviezenverordening 1940 
uit hoofde van schulden wegens nevenkosten 
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van het goederenverkeer, vrachten, diensten 
met inbegrip van verzekering, veredelings
kosten, nevenkosten van het doorvoerver
keer, patentkosten en licenties, auteurs
rechten, ondersteuningen en pensioenen, 
schulden, voortvloeiende uit het kapitaal
verkeer, zoomede betalingen uit anderen 
hoofde, ook wanneer in verband met boven
genoemde betalingen een overmaking niet 
gebruikelijk is. 

ARTIKEL 2 . Het Deviezeninstituut kan 
met machtiging van de Secretarissen- Gene
raal van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën en 
van Landbouw en Visscherij bepalen, dat 
stortingen bij het vereffeningsinstituut we
gens betalingsverplichtingen, als bedoeld in 
artikel 1, of groepen dezer betalingsverplich
tingen slechts kunnen geschieden onder over
legging van een vergunning van het Devie
zeninstituut. 

ARTIKEL 3. In afwijking van het bepaal
de in artikel 5 van het Besluit Internationaal 
Betalingsverkeer Nederland 1935 wordt, in
dien de schuld in een andere geldsoort is uit
gedrukt dan de binnenlandsche, het ver
schuldigde bedrag in binnenlandsche geld
soort omgerekend tegen den door het veref
feningsinstituut laatst gepubliceerden clea
ringkoers, m et dien verstande, dat, indien 
voor de geldsoort geen clearingkoers is ge
publiceerd, de omrekening geschiedt tegen 
den op verzoek door het vereffeningsinsti
tuut m ede te deelen koers. 

ARTIKEL 4. Het vereffeningsinstituut kan 
in door of namens de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, van Financiën en van 
Landbouw en Visscherij aan te wijzen geval
len of groepen van gevallen, al dan niet on
der daarbij te stellen voorwaarden, onthef
fing verleenen van de bij of krachtens het 
Besluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derland 1935 gegeven voorschriften. 

ARTIKEL 5. Ingevolge artikel 21 van de 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 is 
strafbaar met de aldaar genoemde straffen 
hij, die een voorwaarde, gesteld krachtens 
artikel 4, niet, niet tijdig of niet ten volle 
nakomt. 

ARTIKEL 6. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij, 

H. M. HlRSCHFELD. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Koloniën, 
0. E . W . Srx. 
(Uitgeg. IO Aug. r940.) 
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7 Augustus 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën be
treffende het betalingsverkeer met het 
bezette Belgische gebied. 

Op grond van de artikelen 4, I9 en 21 der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer I934 
(Staatsblad No. 583) en in overeenstemming 
met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/I940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. (I) Het bezette Belgische 
gebied wordt aangewezen overeenkomstig 
artikel 4 der Wet Internationaal Betalings
verkeer I934· 

(2) Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
van het Besluit Internationaal Betalingsver
keer Nederland I935 (Staatsblad No. 229), 
worden, behalve de in dat artikel genoemde 
betalingen uit hoofde van levering van goe
deren, aangewezen: 

betalingen door ingezetenen in den zin 
van artikel 1 der D eviezenverordening 1940 
uit hoofde van schulden wegens nevenkos
ten van het goederenverkeer, vrachten, dien
sten met inbegrip van verzekering, verede
lingskosten, nevenkosten van het doorvoer
verkeer, patentkosten en licenties, auteurs
rechten, ondersteuningen en pensioenen, 
schulden, voortvloeiende uit het kapitaal
verkeer, zoomede betalingen uit anderen 
hoofde, ook wanneer in verband met boven
genoemde betalingen een overmaking niet 
gebruikelijk is. 

ARTIKEL 2. Het D eviezeninstituut kan 
met machtiging van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën en 
van Landbouw en Visscherij bepalen, dat 
stortingen bij het vereffeningsinstituut· we
gens betalingsverplichtingen als bedoeld in 
artikel 1 of groepen dezer betalingsverplich
tingen slechts kunnen geschieden onder over
legging van een vergunning van het Devie
zeninsti tuut. 

ARTIKEL 3. In afwijking van het bepaal
de in artikel 5 van het Besluit Internationaal 
Betalingsverkeer Nederland 1935 wordt, in
dien de schuld in een andere geldsoort is uit
gedrukt dan de binnenlandsche, het ver
schuldigde bedrag in binnenlandsche geld
soort omgerekend tegen den door het ver
effeningsinstituut laatst gepubliceerden clea
ringkoers, met dien verstande, dat, indien 
voor de geldsoort geen clearingkoers is ge
publiceerd, de omrekening geschiedt tegen 
den op verzoek door het vereffeningsinsti
tuut mede te deelen koers. 

ARTIKEL 4. Het vereffeningsinstituut kan 
in door of namens de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, van Financiën en van 
Landbouw en Visscherij aan te wijzen ge
vallen of groepen van gevallen, al dan niet 
onder daarbij te stellen voorwaarden, ont
heffing verleenen van de bij of krachtens het 
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Besluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derland 1935 gegeven voorschriften. 

ARTIKEL 5. Ingevolge artikel 2 1 van de 
Wet Internationaal Betalingsverkeer I934 is 
strafbaar met de aldaar genoemde straffen 
hij, die een voorwaarde, gesteld krachtens 
artikel 4, niet, niet tijdig of niet ten volle 
nakomt. 

ARTIKEL 6. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Koloniën, 

0. E. W. S1x. 
(Uitgeg. zo Aug. 1940.) 

S. S.612 

7 Augustus 1940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Handel, N ijverheid en Scheep
vaart, van Financiën, van Landbouw en 
Visscherij en van Koloniën betreffende 
het betalingsverkeer met Zweden. 

Op grond van de artikelen 4, 19 en 21 der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 
(Staatsblad No. 583) en in overeenstemming 
met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/,940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. (1) Het Koninkrijk Zwe
den wordt aangewezen overeenkomstig arti
kel 4 der Wet Internationaal Betalingsver
keer 1934. 

(2) Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
van het Besluit Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935 (Staatsblad No. 229) 
worden, behalve de in dat artikel genoemde 
betalingen uit hoofde van levering van goe
deren, aangewezen: 

betalingen door ingezetenen in den zin 
van artikel :r der Deviezenverordening :r940 
uit hoofde van schulden wegens nevenkos
ten van het goederenverkeer, vrachten, dien
sten met inbegrip van verzekering, verede
lingskosten, nevenkosten van het doorvoer
verkeer, patentkosten en licenties, auteurs
rechten, ondersteuningen en pensioenen, 
schulden voortvloeiende uit het kapitaalver
keer, zoomede betalingen uit anderen hoof
de, ook wanneer in verband met bovenge
noemde betalingen een overmaking niet ge
bruikelijk is. 

ARTIKEL 2. Het Deviezeninstituut kan 
met machtiging van de Secretarissen-Gene
raal van de D epartementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën en 
van Landbouw en Visscherij bepalen, dat 
stortingen bij het vereffeningsinstituut we-



gens betalingsverplichtingen, als bedoeld in 
artikel 1, of groepen dezer betalingsver
plichtingen slechts kunnen geschieden onder 
overlegging van een vergunning van het 
Deviezeninstituut. 

ARTIKEL 3. In afwijking van het bepaal
de in artikel 5 van het Besluit Internationaal 
Betalingsverkeer Nederland 1935 wordt, in
dien de schuld in een andere geldsoort is 
uitgedrukt dan de binnenlandsche, het ver
schuldigde bedrag in binnenlandsche geld
soort omgerekend tegen den door het veref
f eningsinsti tuut laatst gepubliceerden clea
ringkoers, met dien verstande, dat, indien 
voor de geldsoort geen clea ringkoers is ge
publiceerd, de omrekening geschiedt tegen 
den op verzoek door het vereffeningsinsti
tuut mede te deelen koers. 

ARTIKEL 4 . Het vereffeningsinstituut kan 
in door of namens de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, van Financiën en van 
Landbouw en Visscherij aan te wijzen ge
vallen of groepen van gevallen, al dan niet 
onder daarbij te stellen voorwaarden, ont
heffing verleenen van de b ij of krachtens het 
Besluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derland 1935 gegeven voorschriften. 

ARTIKEL 5. Ingevolge artikel 21 van de 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 is 
strafbaar met de aldaar genoemde straffen 
hij , die een voorwaarde, gesteld krachtens 
artikel 4, niet, niet tijdig of niet ten volle 
nakomt. 

ARTIKEL 6. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 
D e , Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Koloniën, 
0. E . W. Six. 
(Uitgeg. 10 Aug. I940.) 

S. S.708 

IS Juli I940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij , gelet op _de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
No. 261) (Koel- of Vrieshuizenbesluit 
1940) . 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en in 
overeenstemming met §§ 2 en 3 van de Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. Voor de toepassing van dit 
besluit en de krachtens dit b esluit gegeven 
bepalingen wordt verstaan onder: 
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1) .,koel- of vrieshuis": elke besloten 
ruimte van ten minste 50 m 3 bruto inhoud, 
welke is ingericht voor machinale koeling; 

2) ,,Centrale": de Nederlandsche Vee
houderijcentrale, gevestigd te 's-Gravenhage. 

ARTIKEL 2. (1) H et voorhanden of in 
voorraad hebben van crisisproducten in den 
zin van artikel 1 , onder 5° , van de Land
bouw-Crisiswet 1933, in koel- of vrieshuizen 
is verboden. 

(2) Het verbod, gesteld in het eerste lid , 
geldt niet ten aanzien van hem, die als ge
organiseerde is aangesloten bij de Centrale, 
als zoodanig is ingedeeld in de groep "hou
ders van koel- of vrieshuizen" en een be
drijfsvergunning heeft ontvangen, echter met 
dien verstande, dat het voorhanden of in 
voorraad hebben moet zijn gedekt door een 
machtiging. 

(3) Het verbod, gesteld in het eerste lid, 
geldt evenmin, indien en voor zoover daar
van door de Centrale ontheffing is verleend 
en indien de, zoo noodig, aan deze ontheffing 
te verbinden voorwaarden zijn nagekomen. 

(4) De machtiging, b edoeld in lid 2, is 
niet vereischt , indien d e betreffende houder 
van het koel- of vrieshuis kan aantoonen, 
dat de van één rechthebbende in opslag ge
nomen producten, van welken aard ook, ge
zamenlijk een gewicht van 1 50 kg niet over
schrijden. 

ARTIKEL 3. (1) E en b edrijfsvergunning, 
als bedoeld in het tweede lid van artikel 2, 

wordt verleend door de C entrale. 
(2) De Centrale is bevoegd aan de be

drijfsvergunning voorwaarden te verbinden. 
(3) Een bedrijfsvergunning zal niet worden 

verleend, dan nadat de hetreffende georgani
seerde zich tegenover de Centrale schrifte
lijk heeft verbonden zonder machtiging van 
de Centrale geen producten van welken aard 
ook in koel- of vrieshuizen voorhanden of in 
voorraad te zullen hebben. 

ARTIKEL 4. (1) Een machtiging, als be
doeld in het tweede lid van artikel 2, wordt 
schriftelijk verleend door de Centrale. 

(i) De Centrale is bevoegd, aan de 
machtiging voorwaarden te verbinden. 

(3) De m achtiging geldt voor den tijds
duur, waarvoor zij is verleend, met dien ver
stande, dat de Centrale bevoegd is deze te 
allen tijde in te trekken , mits met inachtne
ming van den in de machtiging vermelden 
termijn. 

ARTIKEL 5. Tot de in artikel 2 genoemde 
groep "houders van koel- of vrieshuizen" 
kunnen door de C entrale slechts worden toe
gelaten zij, die beschikken over een koel- of 
vrieshuis. 

ARTIKEL 6. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging en eindigt met 
ingang van 1 Januari 1941. Het kan worden 
aangehaald als "Koel- of vrieshuizenbesluit 
1940". 

's-Gravenhage, 15 Juli 1940. / 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. I Aug. I940.) 
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s. 19 

, April z940. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
Verklaring van de Britsche Regeering 
dd. 6 October 1938 in zake de aanne
ming door alle contracteerende Regee
ringen van het advies van de Interna
tionale Rubberregelingscommissie van 
29 Maart 1938 betreffende de voortzet
ting en wijziging van de op 7 Mei 1934 
te Londen gesloten internationale over
eenkomst tot beperking van de produc
tie en van den uitvoer van rubber, zooals 
deze reeds was gewijzigd bij de proto
collen van Londen van 27 Juni 1935, 22 
Mei 1936 en 5 Februari 193 7 (Staats
blad 1934, n ° . 436, 19.36, n ° . 96 en 1937, 
n °. 22), alsmede van genoemd advies en 
van den herzienen tekst van vermelde 
overeenkomst. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 28sten Maart 
1940, Directie van het Protocol, n ° . 12425; 

Gezien de Verklaring van de Britsche Re
geering dd. 6 October 1938 in zake de aan
neming door alle contracteerende Regeerin
gen van het advies van de Internationale 
Rubberregelingscommissie van 29 Maart 
1938 betreffende de voortzetting en wijzi
ging van de op 7 Mei 1934 te Londen geslo
ten internationale overeenkomst tot beper
king van de productie en van den uitvoer 
van rubber, zooals deze reeds was gewijzigd 
bij de protocollen van Londen van 27 Juni 
1935, 22 Mei 1936 en 5 Februari 1937 
(Staatsblad 1934, n ° . 436, 1936, n °. 96 en 
1937, n° . 22) , alsmede genoemd advies en 
den herzienen tekst van vermelde overeen
komst, van welke stukken een afdruk en eene 
vertaling bij dit B esluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd advies is aan
genomen door de Nederlandsche Regeering; 

Overwegende mede, dat bovenbedoelde re
geling op 1 Januari 1939 is in werking ge
treden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

bovengenoemde Verklaring met het advies 
van de Internationale Rubberregelingscom
missie en den herzienen tekst van vermelde 
overeenkomst, alsmede de v erta ling dier 
stukken, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

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

's-Gravenhage, den 1sten April 1940. 

WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
E. N. VAN KLEFFENS. 
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Aangezien lid b, c, d en e van Artikel 3 
van de Overeenkomst ter regeling van de 
productie en van den export van rubber, ge
teekend te Londen op 7 Mei 1934 en gewij
zigd bij de protocollen, geteekend te Londen 
op 27 Juni 1935, 22 Mei 1936 en 5 Februari 
1937 als volgt bepalen: 

b. Genoemde regeling zal in werking tre
den op den eersten dag van Juni 1934 en zal 
als minimum tij dsduur van kracht blijven 
tot den 31sten December 1938. 

c. Niet meer dan 12 kalendermaanden en 
niet minder dan 9 kalendermaanden vóór den 
31sten December 1938 zal de Internationale 
Rubber Regelingscommissie een advies uit
brengen aan de contracteerende Regeeringen 
betreffende de voortzetting of anderszins van 
de regeling. Het advies mag, indien het luidt 
ten gunste van voortzetting der regeling, wij
zigingen hierop voorstellen en voorstellen 
doen betreffende de overige voorzieningen 
van deze Overeenkomst. 

d. Elke contracteerende Regeering zal de 
Internationale Rubber Regelingscommissie 
en de overige contracteerende Regeeringen 
in kennis stellen of zij het advies, bedoeld in 
het hieraan onmiddellijk voorafgaand lid, 
aanneemt dan wel verwerpt, en wel binnen 
drie maanden, nadat een dergelijk advies te 
harer kennis is gebracht. 

e . Indien het genoemd advies wordt aan
genomen door alle contracteerende Regee
ringen, verplichten deze zich zoodanige 
maatregelen te nemen als noodig blijken om 
genoemd advies uit te voeren. De Regeering 
van het Vereenigd Koninkrijk zal in dit ge
val een verklaring ontwerpen en doen toe
komen aan de andere contracteerende Re
geeringen, inhoudende de v oorwaarden van 
genoemd advies en de aanneming daarvan 
door alle contracteerende Regeeringen. 

En aangezien de Internationale Rubber 
Regelings Commissie in habr vergadering te 
Londen op 29 Maart 1928, overeenkomstig 
lid c een advies heeft uitgebracht; 

En aangezien alle Regeeringen, welke par
tij zijn bij genoemde Overeenkomst - te we
ten, de Regeeringen van de Fransche Repu
bliek, het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland, Britsch-Indië 
(India), Nederland en Siam - hebben ken
nis gegeven van haar aanvaarding van het 
advies ; 

Verklaar ik, ondergeteekende, Minister van 
Buitenlandsche Zaken van Zijne Majesteit 
den Koning van Groot-Britannië, Ierland en 
de Britsche Overzeesche Gebiedsdeelen , Kei
zer van Indië, nu daarom hierbij, overeen
komstig de bepalingen van lid e van Artikel 
3 van genoemde Overeenkomst, dat de be
woordingen van genoemd advies die zijn , 
welke zijn uiteengezet in de hierbij gevoegde 
Bijlage en verklaar, dat het advies door alle 
contracteerende Regeeringen is aanvaard. 

Door mij geteekend den 6en October 1938. 

Gedaan op het Departement van Buiten
landsche Zaken, Londen. 

HALIFAX. 
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Eind-Advies van de I nternationale Rubber 
Regelings-Commissie betreffende de Voort

zetting of anderszins van de Regeling. 

Aangezien lid b, c, d, e, f en g van Artikel 
3 van de Overeenkomst ter regeling van de 
productie en van den export van rubber, ge
t e!!kend te Londen op 7 Mei 1934 en gewij
zigd bij de Protocollen, geteekend te Londen 
op 27 Juni 1935, 22 Mei 1936 en 5 Februari 
193 7 als volgt bepalen: 

"b. Genoemde Regeling zal in werking 
treden op den eersten dag van Juni 1934 en 
zal als minimum periode van kracht blijven 
tot den 31sten December 1938. 

c . Niet meer dan 12 kalendermaanàen en 
niet minder dan 9 kalendermaanden vóór den 
31sten D ecember 1Q38 zal de Internationale 
Rubber Regelingscommissie een advies uit
brengen aan de contracteerende Regeeringen 
betreffende de voortzetting of anderszins van 
de Regeling. Het advies mag, indien het luidt 
ten gunste van voortzetting der Regeling, 
amendementen hierop voorstellen en: voor
stellen doen betreffende de overige voorzie
ningen van deze Overeenkomst. 

d. Elke contracteerende Regeering zal de 
Internationale Rubber Regelingscommissie 
en de overige contracteerende Fegeeringen in 
kennis stellen of zij het advies, bedoeld in 
het hieraan onmiddellijk voorafgaande lid, 
aanneemt dan wel verwerpt, en wel binnen 
drie maanden, nadat een dergelijk advies te 
harer kennis is gebracht. 

e. Indien het genoemd advies wordt aan
genomen door alle contracteërende Regee
ringen, verplichten deze Zich zoodanige 
maatregelen te nemen als noodig blijken om 
genoemd advies uit te voeren. De Regeering 
van het Vereenigd Koninkrijk zal in dit ge
val een verklaring ontwerpen en doen toe
komen aan de andere contracteerende Re
geeringen, inhoudende de bewoordingen van 
genoemd advies en de aanneming daarvan 
door alle contracteerende Regeeringen. 

f. Indien genoemd advies niet door alle 
contracteerende Regeeringen wordt geaccep
teerd, kan de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk uit eigen beweging een bijeen
komst van de contracteerende Regeeringen 
bijeenroepen teneinde den toestand te over
wegen. De Regeering van dit Vereenigd Ko
ninkrijk moet deze conferentie bijeenroepen, 
indien dit verzocht wordt door eenige andere 
contracteerende Regeering. 

g. Tenzij een advies tot voortzetting der 
Regeling wordt aangenomen krachtens lid d 
en e bovengenoemd, of tenzij een overeen
komst tot voortzetting wordt gesloten tus
schen de contracteerende Regeeringen op de 
in lid f bedoelde conferentie, zullen de rege
ling en al de verplichtingen, uit deze over
eenkomst voortvloeiende, eindigen op den 
31sten December 1938. Indien op de in lid f 
hierboven bedoelde conferentie een overeen
komst tot voortzetting wordt gesloten tus
schen eenige doch niet alle contracteerende 
Regeeringen, zullen de regeling en a l de ver
plichtingen, uit deze overeenkomst voort
vloeiende, eindigen op den 31sten December 
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1938 voor iedere contracteerende Regeering, 
welke geen deel uitmaakt van de overeen
komst tot voortzetting," 

en : 
Aangezien het gewenscht is, dat de Inter

nationale Rubber Regelingscommissie een 
advies geeft aan de Regeeringen, welke par
tij zijn bij genoemde Overeenkomst, zooals 
bepaald in lid c van genoemd Artikel: 

Neemt genoemde Commissie in haar ver
gadering te Londen op 29 Maart 1938 de 
volgende resoluties: 

r. De Commissie beveelt aan, dat de re
geling zal worden voortgezet tot 31 Decem
ber 1943, als een minimum tijdsduur. 

2. Bij het geven van dit advies stelt de 
Commissie de wijzigingen van de regeling 
voor en doet Zij de v oorstellen betreffende 
de overige bepalingen van de Overeenkomst, 
die zijn vervat in Bijlage I 1 van deze resolu
tie en beveelt aan, dat zij van kracht zullen 
worden op 1 Januari 1939. Een afschrift van 
de Overeenkomst, zooals gewijzigd overeen
komstig de wijzigingen en voorstellen vervat 
in Bij lage I , is vervat in B ijlage Il. 

3. De Commissie legt dit advies, mede 
omvattende de wijzigingen en voorstellen als 
vervat in de bijlagen van deze resolutie, voor 
aan elk der contracteerende Regeeringen met 
het verzoek om, overeenkomstig lid d van 
Artikel 3 van de Overeenkomst binnen 3 
kalendermaanden na ontvangst van dit ad
v ies aan de Commissie en aan de andere 
contracteerende Regeeringen kennis te geven 
van haar aanvaarding of verwerping van dit 
advies. 

4. De Commi~sie verzoekt voorts de Re
geering van het Vereenigd Koninkrijk om te 
handelen, zooals is voorgeschreven in lid e 
of f van Artikel 3 van de Overeenkomst, 
overeenkomstig de omstandigheden. 

5. Met het oog op het feit, dat het nood
zakelijk is , indien een conferentie moet wor 
den bijeengeroepen overeenkomstig lid f, dat 
vorengenoemde conferentie zonder uitstel 
bijeenkomt, verzoekt de Commissie der Re
geering van het Vereenigd Koninkrijk deze 
conferentie zoo spoedig mogelijk bijeen te 
roepen na afloop van de 3 maanden, bedoeld 
in lid d en de Commissie verzoekt alle con
tracteerende Regeeringen de noodige stappen 
te doen, teneinde het h aar gevolmachtigden 
mogelijk te maken een op korten termijn bij
eengeroepen conferentie bij te wonen. 

Bijlage I van het Advies van de Interna
tionale Rubber Regelingscommissie 

van 29 Maart 1938. 
[Niet afgedrukt.] 

Bijlage Il van het Advies van de I nterna
tiona/e Rubber Regelingscommissie 

van 29 Maart 1938. 
Herziene Tekst, zooals deze werd aanbe

volen door de Internationale Rubber Rege
lingscommissie, van de Overeenkomst tus
schen de Regeeringen van Frankrijk, het 

1 Niet afgedrukt. 
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Vereenig::I Koninkrijk, Britsch-Indië (India) , 
Nederland en Siam ter Regeling van de 
Productie en van den Export van Rubber. 

Geteekend te Londen, 7 Mei 1934, zooals 
gewijzigd bij de Protocollen van 27 Juni 1935, 
22 Mei 1936 en 5 Februari 1937. 

De Regeeringen van de Fransche Repu
bliek, het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland (verder ge
noemd : de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk) , Britsch-Indië (India), het Ko
ninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk 
Siam; 

Overwegende, dat het noodzakelijk en 
wenschelijk is, dat stappen worden gedaan 
ter regeling van de productie en den export 
van rubber in en van rubberproduceerende 
landen met het doel de wereldvoorraden op 
een normaal peil te houden 1, het aanbod 
stelselmatig aan de vraag te doen aanpassen, 
in dien zin, dat de noodige rubber beschik
baar zal zijn, en een redelijken prijs te hand
haven, loonend voor doelmatig werkende 
producenten, en wenschend een overeen
komst tot dit doel te sluiten; 

Zijn dienovereenkomstig het volgende 
overeengekomen : 

Art. 1. De verplichtingen, vallende onder 
deze Overeenkomst voor de Regeering van 
de Fransche Republiek, hebben betrekking 
op Fransch -Indo-China; die van de Regee
ring van het Vereenigd Koninkrijk op Bur
ma, Ceylon, de Gefedereerde Maleische Sta
ten, de Ongefedereerde Maleische Staten, de 
Straits Settlements, den Staat van Noord
Borneo, Broenei er. Serawak; die van de 
Regeering van Britsch-Indië (India) op 
Britsch-Indië (India); die van de Regeering 
van het Koninkrijk der Nederlanden op Ne
derlandsch-Indië en die van de Regeering 
van het Koninkrijk Siam op Siam. 

Art. 2. In deze Overeenkomst wordt ver
staan onder -

a. ,,Grondslag": de cijfers, waarnaar 
wordt verwezen in Artikel 4 a. 

b. ,,Internationale Rubber Regelings
commissie": de Commissie genoemd in Ar
tikel 15. 

c. ,,Restrictie jaar": eenig kalenderjaar 
tijdens den duur van deze Overeenkomst of 
wat betreft het jaar 1934, dat gedeelte van 
,934, hetwelk ligt tusschen d e n datum van 
inwerkingtreding der Overeenkomst onder 
Artikel 3 b en den 31sten December ,934. 

d. ,,Rubberplant": planten, hoornen, 
heesters of klimplanten zoomede hunne bla
deren, bloemen, zaden, entrijs, takken, wor
tels of eenige levende deelen, welke zouden 
kunnen worden gebruikt voor de voortplan
ting van: 

A. Hevea Braziliensis (Para Rubber). 
B. Manihot Glaziovii (Ceara Rubber). 
C. Castilloa elastica. 
D . Ficus elastica (Ramboeng). 
E . Elke andere plant, boom, heester of 

klimplant, waaromtrent de Internationale 

1 De aanbevolen wijzigingen en toevoe
gingen zijn cursief gedrukt. 
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Rubber Regelingscommissie zou besluiten, 
dat het een rubberplant is met betrekking 
tot deze Regeling. 

e. ,,Rubber": I. ruwe rubber, d .w.z. rub
ber bereid uit de bladeren, de n bast of de 
latex van eenige rubberplant en de latex van 
eenige rubberplant , hetzij vloeibaar het_zij 
gecoaguleerd, in elk stadium van de bewer
king, waaraan zij is onderworpen gedurende 
het omzettingsproces in rubber en latex in 
eiken graad van concentratie; 2. in verband 
met het bepaalde in lid i. van dit Artikel er1 
in de Artikelen 4, 5 en 6 de hoeveelheid rub
ber, verwerkt in alle artikelen en voorwerpen 
geheel of gedeeltel ijk van ruwe rubber ver
vaardigd binnen een gebied, waarop deze 
Overeenkomst betrekking heeft, voor zoover 
deze artikelen en voorwerpen niet van te 
voren waren geïmporteerd. 

f . ,,H et aanleggen van nieuwe rubber 
aanplantingen": het planten gedurende den 
duur van deze Overeenkomst van rubber
zaden of -planten op gronden, welke sinds 7 
Mei 1934 niet met rubber waren beplant. In
dien op een areaal, waarop reeds twee of 
meer andere gewassen voorkomen, waaron
der rubberplanten, terwijl de andere gewas
sen geheel of gedeeltelijk worden vervangen 
door rubberplanten, dan zal dit vervangen 
eveneens worden beschouwd als het aan/eg
gen van nieuwe rubberaanplantingen. 

g. ,,Herplanten" : het planten gedurende 
den duur van deze Overeenkomst van meer 
dan 30 rubberplanten op eenige acre (of van 
meer dan 75 rubberplanten op eenige hec
tare) van eenig areaal, hetwelk met rubber
planten was beplant op den 7den Mei 1934, 
voor zoover een dergelijk planten niet kan 
worden beschouwd als het aanleggen van 
nieuwe rubberaanplantingen, als bedoeld 
onder f. van dit Artikel. 

h. ,,Inboeten": het gedurende de restric
tieperiode planten van ten hoogste 30 rub
berplanten op eenige acre dan wel ten hoog
ste 75 rubberplanten op eenige hectare in 
eenige, op den 7den Mei 1934 reeds bestaan
de rubberaanplanting, voor zoover een der
gelijk planten niet moet worden beschouwd 
als het aanleggen van nieuwe rubberaanplan
tingen zooals bedoeld onder f. van dit Arti
kel. 

i. ,,Netto-uitvoer": het verschil tusschen 
den totalen uitvoer van rubber uit eenig ge
bied gedurende een zekere periode en het 
totaal van de in dat gebied geïmporteerde 
ruwe rubber gedurende dezelfde periode. 

j. ,,Eigenaar": de eigenaar, de bezitter of 
eenig persoon in het bezit van of belast met 
het beheer van een onderneming en/of bevol
kingsaanplant, dan wel hij, die n aar de mee
ning van de desbetreffende Regeerin g de 
Administrateur of de Agent of de Gemach
tigde is van bovenbedoelden "Eigenaar". 

k. ,,Onderneming" en /of "bevolkingsaan
plant": grond, waarop rubberplanten groeien, 
welke in het bezit is van, wordt geoccupeerd 
door, in exploitatie is bij dan wel onder "con
tröle" staat van den eigenaar. 

1. ,,Persoon" omvat, tenzij uit het zins
verband anders blijkt, ook een maatschappij, 
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vereeniging, maatschap, of ander lichaam, 
hetzij rechtspersoon of niet. 

m. ,,Standaardproductie" : de hoeveel
heid rubber, vastgesteld door de Regeering 
van elk gebied of groep van gebieden als 
standaardproductie van een onderneming in 
eenig restrictiejaar. 

Art. 3. a. De contracteerende Regee
ringen verbinden zich zoodanige maatrege
len te nemen als noodig mogen blijken ter 
handhaving en dwingende uitvoering in Ha
re gebieden, zooals bepaald in Artikel 1, van 
de regeling en controle op productie, export 
en import van rubber, zooals is neergelegd in 
de Artikelen 4, 5, 6, 8, 9, 10, II , 12 en 13 van 
deze Overeenkomst, hierna genoemd "de Re
geling". 

b. Genoemde Regeling zal in werking 
treden op den eersten dag van Juni 1934 en 
zal als minimum periode van kracht blijven 
tot den 31sten December z943. 

c. Minstens ,2 kalendermaanden vóór 
den 31sten December 1943 zal de Interna
tionale Rubber Regelingscommissie een ad
vies uitbrengen aan de contracteerende Re
geeringen betreffende de voortzetting of an
derszins van de Regeling. Het advies mag, 
indien het luidt ten gunste van voortzetting 
der Regeling, amendementen hierop voor
stellen en voorstellen doen betreffende de 
overige voorzieningen van deze Overeen
komst. 

d. Elke contracteerende Regeering zal de 
Internationale Rubber Regelingscommissie 
in kennis stellen, of Zij het advies, bedoeld 
in het hieraan onmiddellijk voorafgaande lid, 
aanneemt dan wel verwerpt, en wel binnen 
drie maanden, nadat een dergelijk advies te 
Harer kennis is gebracht. 

e. Indien het genoemd advies wordt aan
genomen door alle contracteerende Regeerin
gen, verplichten deze zich zoodanige maat
regelen te nemen als noodig blijken om ~e
noemd advies uit te voeren. De Internatio
nale Rubber Regelingscommissie zal de Re
geering van het Vereenigd Koninkrijk hier
mede in kennis stellen, welke een verklaring 
zal ontwerpen , bevattende den inhoud van 
genoemd advies en de dagvaarding daarvan 
door alle contracteerende Regeeringen en de 
huidige Overeenkomst zal geacht worden ge
wijzigd te zijn overeenkomstig deze ve,·k/a
ring vanaf den daarin genoemden datum. 
Eén gewaarmerkt afschrift van de verkla
ring, tezamen met een gewaarmerkt afschrift 
van de Overeenkomst, zooa/s deze werd ge
wijzigd, zal worden toegezonden aan alle an
dere contracteerende Regeeringen. 

f. Indien bovenbedoeld advies nie t door 
alle contracteerende Reg,eeringen wordt aan
vaard, zal de Internationale Rubber Rege
lingscommissie zoo spoedig mogelijk beslis
sen of zij het wensche/ij k acht een gewiizigd 
adv ies aan de contracteerende Regeeringen 
voor te leggen . Indien de Internationale Rub
ber Regelingscommissie een gewijzigd ad
vies voorlegt, dan zal elk der contracteeren
de R egeeringen binnen één maand na de 
ontvangst daarvan aan de Internationale 
Rubber Regelingscommissie mededeelen, of 
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Zij dit gewijzigd advies aanvaardt dan wel 
verwerpt. Indien het gewij zigd advies door 
alle contracteerende Regeeringen wordt aan
vaard, zullen de bepalingen neergelegd in lid 
e. van dit Artikel van toepassing worden. 

g. Indien de Internationale Rubber Re
gelingscommissie besluit, dat geen gewijzigd 
advies zal worden aangeboden, of indien dat 
gewijzigd advies niet door alle contractee
rende Regeel'Îngen wordt aanvaard, zal de 
Internationale Rubber Regelingscommissie 
daarvan mededeeling doen aan de Regeering 
van het Vereenigd Koninkrijk. Laatstge
noemde Regeering kan eigener beweging, 
dan wel op verzoek van eenig andere con
tracteerende Regeering een vergadering van 
de contracteerende Regeeringen bijeenroe
pen, ten einde den toestand in beschouwing 
te nemen. 

h . Tenzij een advies tot voortzetting der 
Regeling wordt aanvaard onder lid d., e. en f. 
bovengenoemd, of tenzij een overeenkomst 
tot voortzetting wordt gesloten tusschen de 
contracteerende Regeeringen op de onder 
lid g. bedoelde vergadering, zullen de Re
geling en alle uit deze Overeenkomst voort
vloeiende verplichtingen eindigen op den 
31sten December z943 . Indien op de in lid g. 
van dit Artikel b edoelde vergadering een 
overeenkomst tot voortzetting wordt geslo
ten tusschen eenige , doch niet alle contrac
teerende Regeeringen, zullen de Regeling en 
a lle uit deze Overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen eindigen op den 31sten De
cember 1943 voor iedere contracteerende Re
geering, welke geen deel uitmaakt van de 
overeenkomst tot voortzetting. 

i. Onverminderd de bepalingen in Jid c. 
van dit Artikel kan de Internationale Rub
ber Regelingscommissie ten allen tijde een 
advies doen uitgaan aan de contracteerende 
Regeeringen tof wijziging van eenig deel van 
de Regeling of een van de andere bepalingen 
van de huidige Overeenkomst, behoudens de 
bepalingen bedoeld in Artikel 4 en 6 en in 
lid/. of n . van Artikel r5. In de adviezen van 
de Commissie krachten s dit lid kan begre
pen zijn een advies om de huidige Overeen
komst open te stellen voor een nog niet daar
bij aangesloten Regeering benevens voor
stellen voor zoodanip,e aanv ullingen en wij
zigingen van de huidié,e Overeenkomst ( met 
inbegrip van aanvullingen van Artikel 4 en 
lid /. of n. van Artikel ,,,;) als noodzakelijk 
zouden kunnen zijn ter bepaling van de voor
waarden voor de deelneming van die Regee
ring. De voorzieninger;, neergelegd in Jid d. 
en e. van dit Artikel, zijn toepasselijk op elk 
krachtens de bepalingen van dit Jid uitge
bracht advies. Indien adviezen , bedoeld in 
dit lid, niet worden aanvaard en in werking 
gesteld ingevolge het bepaalde in Jid d . en 
e. , zullen deze adviezen verv allen, onver
minderd evenwel Je bevoegdheid van de In
ternationale Rubber Regelingscommissie om 
al deze adviezen dan wel eenige daarvan 
overeenkomstig het be paalde in lid c. te ge
legener tijd wederom in te dienen. 

Art. 4. T en aanzien v an de Straits Settle
m ents, de Gefedereerde Maleische Staten en 
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de Ongefedereerde Maleische Staten en eenstemming met de volgende bepalingen: 
Broenei (die voor dit doel geacht zullen wor- a. De volgende jaarlijksche hoeveelheden 
den één groep te vormen) en van Neder- in tonnen van 2,24.0 Engelsche ponden dro-
landsch-Indië, Ceylon, Britsch-Indië (In- ge rubber zullen worden aangenomen als 
dia), Burma, den Staat van Noord-Borneo, grondslagen voor elk gebied of elke groep 
Serawak en Siam, zullen de rubberexporten van gebieden voor de volgende restrictieja-
uit deze gebieden worden geregeld in over- ren: 

Staat van de grondslagen (in tons van 2,240 Engelsche ponden) 
1934-1938. 

1934 1935 1936 1937 1938 

7/12de 
Straits Settlements, Gefedereerde Ma- van 

leische Staten, Ongefedereerde Ma-
leische Staten en Broenei 504,000 538,000 569,000 589,000 602,000 

N ederlandsch-Indië 352,000 400,000 500,000 520,000 540,000 
Ceylon .. .. . . 77,500 79,000 80,000 81,000 82,500 
Britsch-Indië (India) 6,850 12,500 12,500 12,500 13,000 
Burma .. . . ... . 5,150 8,000 8,500 9,000 9,250 
Staat van Noord-Borneo 12,000 13,000 14,000 15,500 16,500 
Serawak 24,000 28,000 30,000 31,500 32,000 
Siam 15,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

Totaal 996,500 l,l 18,500 1,254,000 1,298,500 1,335,250 . 

Staat van de grondslagen (in tons van 2.240 Engelsche ponden) 
1939-1943. 

1939 

Straits Settlements, Gefedereerde Ma-
leische Staten, Ongefedereerde Ma-
leische Staten en Broenei 632,000 

N ederlandsch- I ndië 631,500 
Ceylon .. .... 106,000 
Britsch-Indië (India) 17,500 
Burma .... . ... 13,500 
Staat van Noord-Borneo 21,000 
Serawak. 43,000 
Siam. 54,500 

Totaal 1,519,000 

b. Het zal aan Burma zijn toegestaan 
rubber te exporteeren naar Britsch-Indië 
(India) zonder dat deze export zal ten Jaste 
worden gebracht van haar "exportquotum", 
als bedoeld in lid d . van dit Artikel en in lid 
z. en 2. van Artikel 5, zoolang deze exporten 
door de Regeeringen van Britsc h-Indië (In
dia) en Burma zijn toegelaten. In geval deze 
export geheel verboden wordt, zal een toe
slag van 3.000 ton per jaar worden verleend 
op den grondslag, toegekend aan Burma in 
lid a. van dit Artikel. Indien bovenbedoelde 
exporten worden beperkt tot minder dan 
3.000 ton per jaar zal een toeslag worden 
verleend op den grondslag voor Burma tot 
een bedrag per jaar gelijk aan het verschil 
tusschen den toegestanen jaarlijkschen ex
port en 3.000 ton; indien de toegestane éx
port gelijk is aan of grooter is dan 3.000 ton 
zal geen toeslag op den grondslag worden 
verleend. Een toeslag op den grondslag, ver
leend ingevolge de bepalingen van dit lid op 
eenig tijdstip in den loop van een restrictie
jaar zal in dezelfde verhouding staan tot 

1940 1941 1942 1943 

642,500 648,000 651,000 651,500 
640,000 645,500 650,000 651,000 
107,500 109,000 109,500 II0,000 

17,750 17,750 17,750 17,750 
13,750 13,750 13,750 13,750 
21,000 21,000 21,000 21 ,000 
43,750 44,000 44,000 44,000 
55,300 55,700 56,000 60,000 

1,541,550 1,554,700 1,563,000 1,569,000 

den toeslag verleend voor een vol jaar, als 
waarin het overblijvende gedeelte van het 
restrictiejaar, gerekend vanaf den datum, 
waarop het verbod of beperking van den uit
voer van kracht werd, staat tot het geheele 
restrictiejaar. De bovenbedoelde hoeveel
heden rubber, vanuit Burma in Britsch-ln
dië (India) geïmporteerd, zullen met be
trekking tot het bepaalde in Artikel 2 i. ge
acht worden niet te behooren tot den "to
talen import van ruwe rubber" in Britsch
Indië (India) en "den totalen export van 
rubber" uit Burma. 

c. De Internationale Rubber Regelings
commissie zal van tijd tot tijd voor elk ge
bied of elke groep van gebieden een percen
tage van den grondslag vaststellen. Dit per
centage zal voor elk gebied of elke groep 
van gebieden hetzelfde zijn. Voor Siam zal 
het percentage van den grondslag voor dat 
gebied niet minder zijn dan 50 procent voor 
het jaar 1934, dan 75 percent voor 1935, 85 
percent voor 1936, go percent voor 1937 en 
100 percent voor 1938. 
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d. In ieder restrictiejaar zal de hoeveel
heid rubber, die gelijk is aan het vastgestel
de percentage van den grondslag van elk ge
bied of elke groep van gebieden, het toege
stane exportquotum voor dat gebied of 
groep van gebieden vormen. Hierbij zij voor
opgesteld, dat, voor zoover Siam betreft, het 
aldus voor dat land vastgestelde exportquo
tum in geen der restrictiejaren z939 tot en 
met z943 minder zal zijn dan 4z.ooo ton (van 
2.240 Engelsche ponden). 

Art. 5. De netto-rubberuitvoeren uit elk 
gebied of elke groep van gebieden dienen te 
worden beperkt tot het toegestane export
quotum, met dien verstande, dat: 

r. in eenig restrictiejaar de netto-expor
ten het toegestane exportquotum mogen 
overschrijden met een hoeveelheid niet 
grooter dan 5 percent van dat quotum, maar 
indien het toegestane exportquotum in eenig 
jaar inderdaad is overschreden, zullen de 
netto-exporten voor het onmiddellijk volgen
de restrictiejaar worden beperkt tot het toe
gestane exportquotum voor dat jaar, ver
minderd met het teveel van het voorafgaande 
jaar; 

2. indien eenig gebied of eenige groep 
van gebieden in eenig restrictiejaar minder 
heeft geëxporteerd dan het toegestane ex
portquotum, mogen de netto-exporten van 
deze gebieden voor het onmiddellijk volgen
de jaar het toegestane exportquotum voor 
dat jaar te boven gaan met een hoeveelheid, 
die gelijk is aan het tekort van het vooraf
gaande jaar, indien dit tekort niet meer be-
draagt dan 10 percent van het toegestane 
exportquotum. Indien het tekort meer be
draagt dan 10 percent van het toegestane 
exportquotum, wordt slechts een vermeer
dering voor het volgende jaar met zo per
cent toegestaan; 

3. ten aanzien van de groep van gebie
den omvattende de Straits Settlements, de 
Gefedereerde Maleische Staten en de Onge
federeerde Maleische Staten en Broenei de 
verplichtingen, voortvloeiende uit dit Arti
kel, als volgt worden nagekomen: 

a. door controle op de werkelijke rubber
productie op de eilanden Singapore en Pe
nang (deel uitmakend van de Straits Settle
ments) en 

b. door controle op de exporten van de 
overige deelen dezer groep van gebieden op 
dusdanige wijze, dat de totale rubberproduc
tie gedurende het betreffende restrictiejaar 
in Singapore en Penang tezamen met de 
netto-rubberexporten gedurende genoemd 
jaar uit de overige deelen dezer groep van 
gebieden niet het toegestane exportquotum 
voor de geheele groep van gebieden zal te 
boven gaan; 

4. ten aanzien van de voorgaande bepa
ling en van de voorzieningen getroffen in de 
artikelen 9, 10 en 13, zal het binnenkomen 
van rubber uit de overige deelen dezer groep 
in Singapore of P enang, of in die rubber
opslagplaatsen binnen de overige deelen van 
de groep, welke op eenill tijdstip door de 
Internationale Rubber Regelingscommissie 
als zoodanig zijn erkend, of vice-versa wor-

L . en S. 1940. 
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den beschouwd hetzij als export, hetzij als 
import. 

Art. 6. Ten aanzien van Fransch-Indo
China zal het Bestuur r. volledige aantee
kening houden van alle rubber, die dit ge
bied verlaat; voorts zal het een zoodanig 
toezicht uitoefenen als tot dit doel noodig 
mocht blijken, en 2. in de onder lid a van dit 
Artikel genoemde gevallen, er voor zorgen, 
dat de hoeveelheden rubber, als in dit lid 
bedoeld, worden. geleverd aan de Interna
tionale Rubber Regelingscommissie in over
eenstemming met de bepalingen van lid b; 

a. Indien in eenig restrictiejaar de totale 
hoeveelheid rubber, welke Fransch-Indo
China verlaat, met bestemming naar eenig 
deel van de wereld, grooter is dan 60,000 
ton (van 2 ,240 Engelsche ponden) en indien 
de toegestane exportquota voor de gebieden 
vermeld in Artikel 4 lager zijn, dan de grond
slagen, zal een hoeveelheid rubber worden 
geleverd gelijk aan een zeker percentage 
van de hoeveelheid, waarmede de totale 
hoeveelheid rubber, welke Fransch-lndo
China heeft verlaten, de 60 .000 ton heelt 
overschreden. Bedoeld percentage zal zijn 
het gemiddelde restrictiepercentage, het
welk in dat jaar van toepassing is geweest in 
de gebieden genoemd in Artikel 4. 

b. Aan de Internationale Rubber Rege
lingscommissie wordt medegedeeld hoe 
groot de hoeveelheden als bedoeld in lid a 
zijn; nadat die Commissie hiermede accoord 
is gegaan, zal de rubber vrij van alle kosten 
en lasten aan de order van die Commissie 
worden afgeleverd in pakhuizen in het Ver
eenigd Koninkrijk of in Frankrijk in den 
vorm van London-standard-quality-sheet of 
London-standard-quality-crêpe binnen zes 
maanden na beëindiging van het betrekke
lijk restrictie.jaar. 

Art. 7. De Internationale Rubber Rege
lingscommissie kan over a lle rubber, gele
verd in overeenstemming met de bepalingen 
van het voorgaande Artikel, op zoodanige 
wijze beschikken, a ls het meest gunstig moet 
worden geacht voor de doelstellingen van 
deze Overeenkomst. 

Art. 8. De bepalingen van de Artikelen 
9, 10, 11, 12 , 13 en 14 van deze Overeen
komst zijn van toepassing op alle gebieden, 
die in Artikel 1 zi.in opgenoemd, tenzij het 
tegendeel uitdrukkelijk wordt vermeld. 

Art. g. De rubberexport uit een gebied of 
een groep van gebieden zal onder bedreiging 
met zware straffen worden verboden, tenzij 
deze rubber wordt ver~ezeld van een certi
ficaat van herkomst, gewaarmerkt door een 
ambtenaar, die door het Bestuur van het er 
bij betrokken gebied is gemachtigd om een 
dergelijk document af te geven. De straffen, 
die bij overtreding kunnen worden opge
legd, zullen omvatten a. vernietiging en b. 
confiscatie van de rubber. Dit Artikel heeft 
geen betrekking op de eilanden Singapore en 
Penang of op rubberopslagplaatsen, welke 
als zoodanig door de Internationale Rubber 
Regelingscommissie ingevolge Artikel 5 zijn 
erkend. 

Art. 10. De rubberinvoer in een gebied 
14 
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of groep van gebieden zal onder bedreiging 
met zware straffen worden verboden, tenzij 
deze rubber wordt vergezeld van een certi
ficaat van herkomst, gewaarmerkt door een 
ambtenaar, die door het Bestuur van het e r 
bij betrokken gebied is gemachtigd om een 
dergelijk document af te geven. De straffen. 
die kunnen worden opgelegd bij overtreding, 
zullen omvatten a. vernietiging en b. con
fiscatie van de rubber. 

Art. 11. a. Aan iederen eigenaar van een 
rubberonderneming, welke minstens zoo 
acres ,groot is, zal onder bedreiging met 
zware straffen worden verboden het te eeni
,ger tijd in bezit hebben van rubbervoor
raden, welke ,grooter zijn dan een vierde ,ge
deelte van de standaardproductie van die 
onderneming voor het voorafgaande restric
tiejaar. 

b . Voor zoover het betreft ondernemin
gen kleiner dan roo acres en bevolkin,gsrub
beraanplantingen, zullen de Re,geeringen van 
elk ,gebied of elke groep van gebieden maat
regelen nemen, ten einde te verzekeren, dat 
de totale voorraad, aangehouden door de 
eigenaren van deze ondernemingen en be
volkin,gsrubberaanplantin,gen, binnen nor
male ,grenzen zal worden gehouden. 

c. Alle andere voorraden in het gebied 
tezamen zullen worden beperkt tot een hoe
veelheid, welke niet grooter is dan 12½ per
cent van het aan dit gebied toegestane ex
portquotum voor het voorafgaande restric
tiejaar. 

d. De voorgaande bepalingen van dit 
Artikel gelden niet voor Britsch-Indië, Bur
ma, de eilanden Singapore of Penang, Siam 
of voor de rubberopslagplaatsen, als zooda
nig door de Internationale Rubber Rege
lingscommissie erkend ingevolge Artikel 5 
lid 4. In Britsch-Indië, Burma en Siam zul
len de rubbervoorraden worden beperkt tot 
normale hoeveelheden, in aanmerking geno
men de in het binnenland verbruikte hoe
veelheden rubber. 

Art. 12. a. Uitgezonderd in de gevallen , 
bedoeld in de volgende leden van dit Arti
kel, zal het planten van rubberplanten tij
dens den duur van de Regeling met zware 
straffen worden verboden , terwijl bedoelde 
straffen mede zullen omvatten de gedwon
gen rooiing en vernietiging der planten op 
kosten van den eigenaar daa rvan. 

b. Het zal gedurende de periode van z 
Januari ,939 tot 3, December ,940 in elk 
gebied of elke ,groep van gebieden zijn toe
gestaan nieuwe rubberaanplantingen aan te 
leggen tot een uitgestrektheid van ten hoog
ste 5 % van het geheele met rubber beplan
te areaal van dat gebied of die groep van 
,gebieden, als in Jid e. van dit Artikel ver
meld. De Internationale Rubber Regelings
commissie zal de bevoegdheid hebben om ge
durende bovengenoemde periode bovendien 
nog den verderen aanleg van nieuwe aan
plantingen toe te staan tot een maximum 
van , % van het geheele beplante areaal 
van alle gebieden genoemd in lid e . van dit 
Artikel. De Commissie h ee ft het recht om 
dit geheele extra-areaal dan wel een gedeelte 
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daarvan toe te wijzen aan een of meer van 
de gebieden of ,groepen van ,gebieden ge
noemd in lid e . van dit Artikel, op de wijze 
als haar ,goeddunkt . 

c. r. Na 3 I December I 940 zal het zijn 
,geoorloofd nieuwe aanplantingen aan te leg
gen in elk gebied of elke ,groep van gebie
den tot een uitgestrektheid van ten hoogste 
het percentage van het ,geheele met rubber 
beplante areaal van dat gebied of die ,groep 
van ,gebieden, welk de Internationale Rub
ber Regelingscommissie van tijd tot tijd 
voor een door haar nader te bepalen tijd
vak zal vaststellen. 

2 . De Commissie is bevoegd om het aan
leggen van verdere nieuwe aanplantingen 
toe te staan gedurende de periode van I Ja
nuari z94r tot 31 December z943 tot een 
uitgestrektheid van ten hoogste z! 5 gedeelte 
van het toegestane areaal, bedoeld in sub z 
van dit lid. De Commissie zal het recht heb
ben dit ,geheele extra-areaal dan wel een ,ge
deelte daarvan toe te wijzen aan een of meer 
van de gebieden of ,groepen van ,gebieden, 
,genoemd in Jid e. van dit Artikel op de wijze 
als haar goeddunkt. 

d. De bepalingen neergelegd in lid b. en 
c. van dit Artikel gelden niet voor Siam. In 
Siam zal het gedurende de periode I Janu
ari z939 tot 3z December z943 zijn geoor
loofd nieuwe aanplantingen aan te /eggen 
tot een uitgestrektheid gelijk aan een zeker 
percentage van het geheel beplante areaal 
als vermeld in lid e. van dit Artikel; dit 
percentage zal gelijk zijn aan het hoo,gste 
percentage, dat ingevolge Jid b . of c. van dit 
Artikel kan worden toegestaan aan een van 
de andere ,gebieden of groepen van gebieden. 
De ,geheele uitgestrektheid van de aan te 
leggen nieuwe aanplantingen zal voor Siam 
minstens 3z,ooo acres mogen bedragen. 

e. De totale beplante oppervlakten van 
de gebieden, waarop deze Overeenkomst be
trekking heeft, zullen t. a. v. dit Artikel wor
den beschouwd te zijn als volgt: 

Totale beplante oppervlakte 
(in acres) 

Straits Settlements, Gefedereerde 
Maleische Staten, Ongefedereer-
de M aleische Staten en Broenei 

Nederlandsch-Indië . .. . .. . . .. . . . . . .. . 
Ceylon . ....... . ... . . ... ... . . ...... . 
Fransch-Indo-China . ..... . . ...... . 
Brit,sch-Indië (India) ... .. . . .. . . . . . . 
Burma .. . ... .. .... . ..... . ........ .. . .. . 
Staat van Noord-Borneo . . .. .. . . . . . . 
Serawak ... . .. ... . . . . . ... . .... ... .. .. . 
Siam ........ .. . . . .. . . . . . . .. . ...... . . .. . . 

3,273,zoo 
3,2,4,900 

605 ,200 

3,4,200 
, 28,000 
,04,400 
z26,600 
228,000 
312,000 

f; Voor zoover van het recht tot het aan
leggen van nieuwe aanplantingen geen ge
bruik zal zijn ,gemaakt gedurende de periode, 
genoemd in lid b . van dit Artikel, dan wel 
in een van de periodes, vastgesteld door de 
Internationale Rubber Regelingscommissie 
ingevolge lid c. van dit Artikel, zal dit recht 
automatisch vervallen. 

g. Herplanten is onvoorwaardelijk toege
staan; de Commissie zal echter, indien zij dit 
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wenschelijk acht, het recht hebben na den 
31en December 1940 de herplantingsrege/ing 
te herzien en het herplanten te beperken. 

h. Inboeten is onvoorwaardelijk toege
staan. 

i. De contracteerende Regeeringen ne
men op zich om uiterlijk den ren Mei van 
elk restrictiejaar aan de Internationale Rub
ber Regelingscommissie te doen toekomen 
nauwkeurige statistieken, waarin afzonder
lijk zijn opgenomen het totaal van de herbe
p/ante en nieuw geplante oppervlakten ge
durende het voorafgaande restrictiejaar, ver
deeld in oppervlakten beplant met oculaties, 
hoogwaardige cloonen en zaailingen. 

Art. 13. a. De export uit een gebied of 
een groep van gebieden van rubberplanten 
zal onder bedreiging met zware straffen 
worden verboden, met uitzondering van den 
export naar een van de gebieden of groe
pen van gebieden, welke bij deze Overeen
komst zijn aangesloten. Export vanuit een · 
bij de Overeenkomst aangesloten gebied of 
groep van gebieden naar een ander zooda
nig gebied of groep van gebieden zal zijn 
toegestaan, tenzij dit uit handels- dan wel 
uit bestuursoverwegingen in het gebied van 
herkomst niet wenschelijk moet worden ge
acht. 

b. Indien export" als bedoeld in deze 
Overeenkomst, heeft plaats gevonden zal 
door het Bestuur zoowel van het exportee
rende als van het importeerende gebied bij 
de Internationale Rubber Regelingscommis
sie aan het eind van elk restrictiejaar een 
opgave worden ingediend, inhoudende het 
bedrag van de geëxporteerde of geïmpor
teerde rubberplanten en de landen waarheen 
of waarvan de rubberplanten werden ge
exporteerd dan wel geïmporteerd gedurende 
dat restrictiejaar. 

Art. 14. De contracteerende Regeerin
gen en de Besturen van de gebieden of groe
pen van gebieden, waarop deze Overeen
komst betrekking heeft, zullen met elkan
der samen werken, ten einde smokkelen en 
andere misbruiken, welke inbreuk maken op 
de Regeling, te voorkomen. 

Art. 15. a. Een Internationale Commis
sie, te noemen "De I nternationale Rubber 
Regelingscommissie", zal zoo spoedig moge
-lijk worden in het leven geroepen. 

b. Bedoelde Commissie zal worden sa
mengesteld uit de delegaties, die de gebie
den of groepen van gebieden, waarop deze 
Overeenkomst betrekking heeft, zullen ver
tegenwoordigen, terwijl het aantal leden van 
de verschillende delegaties en het aantal 
plaatsvervangers van de leden dezer delega
ties als volgt wordt vastgesteld: 

I. 

2. 

3. 

Leden. Plaatsver-· 
vangers. 

Straits Settlements, 
Gefedereerde Malei-

. sche Staten, Ongefe
dereerde Maleische 
Staten, Broenei ..... . 
Nederlandsch-Indië 
Ceylon . ............. ... . 

4 
4 
2 

2 

2 

l 
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L eden. Plaatsver
vangers. 

4. Fransch Indo-China . 2 

5. Britsch-Indië 1 

6. Burma ........ . . ........ r 
7. Staat van Noord-Bor-

neo .. .. .. ...... ... ...... 1 

8. Sera wak .. . .. . . . . . . . .. . 1 

9. Siam ................ . .... 1 

I 

l 

I 

c . De Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk zal zoo spoedig mogelijk door de 
andere contracteerende Regeeringen op de 
hoogte worden gesteld van de personen, die 
zijn aangewezen als lid van de delegaties der 
verschillende gebieden, welke ûi zullen moe
ten vertegenwoordigen. Van alle mutaties 
in de samenstelling der delegaties dient ken
nis te worden gegeven aan den Voorzitter 
van de Commissie. 

d. De R egeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk zal zoo spoedig mogelijk de eerste 
Vergadering van de Commissie bijeenroepen 
en kan daartoe overgaan, zoodra de leden 
van zes delegaties zijn benoemd. 

e. Het hoofdkantoor van de Commissie 
zal te Londen zijn gevestigd. De Commissie 
zal de noodzakelijke regelingen voor de in
richting van het kantoor dienen te treffen 
en mag het noodige personeel aanstellen en 
bekostigen. De schadeloosstellingen en on
kosten van de leden der delegaties zullen 
worden betaald door de Regeeringen, welke 
hen hebben aangesteld. 

f. Op de vergaderingen der Commissie 
zal het Engelsch als voertaal worden gebe
zigd. 

g. De Commissie zal op de eerste ver
gadering een Voorzitter en een Vice-Voor
zitter benoemen. 

h . De Voorzitter en de Vice-Voorzitter 
zullen geen leden zijn van dezelfde delega
tie. 

i. Vergaderingen zullen worden bijeenge
roepen door den Voorzitter of bij diens ont
stentenis door den Vice-Voorzitter. Er zul
len niet meer dan drie kalendermaanden 
verstrijken tusschen twee opeenvolgende 
vergaderingen. E en buitengewone vergade
ring zal binnen veertien dagen, nadat een 
verzoek daartoe van een delegatie bij den 
Voorzitter zal zijn ontvangen, dienen te wor
den bijeengeroepen. 

j. De Commissie zal de functies , welke 
haar zijn toevertrouwd bij de volgende le
den van dit Artikel en de Artikelen 3c., e., 
f. , g. en i. , 4c. , 5 (4) , 6, 7, 12c., 17, 18 en 19 
van deze Overeenkomst uitoefenen en zal 
bovendien statistische gegevens verzamelen 
en publiceeren, alsmede zoodanige voorstel
len hi de Regeeringen indienen, betrekking 
hebbende op deze Overeenkomst, als zij wen
schelijk oordeelt, in het bijzonder met be
trekking tot de beschikking over rubber, 
welke in het bezit van eenige Regeering 
mocht komen als gevolg van de uitvoering 
van de Artikelen g en 10 van deze Overeen
komst. De Commissie zal alle andere wet
tige handelingen verrichten, welke inciden
teel of bij voortduring noodig zullen zijn voor 
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de uitoefening van haar functies en zal voorts 
ee·n zoodanige publiciteit aan haar hande
lingen geven als noodig of wenschelijk wordt 
geacht. 

k . Iedere delegatie zal stemmen als één 
geheel. Ingeval de delegatie uit meer dan 
één lid bestaat, zal de naam van het lid, dat 
is gemachtigd te stemmen, worden medege
deeld aan de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk, voor zoover het de eerste ver
gadering van de Commissie betreft, terwij l 
voor latere vergaderingen deze m ededeeling 
zal plaatsvinden aan den Voorzitter van de 
Commissie. Het stemgerechtigde lid mag in
geval van ontstentenis een ander lid machti
gen voor hem te handelen, waarvan mede
deeling behoort te worden gedaan aan den 
Voorzitter. 

1. Elke delegatie beschikt over een zoo
danig aantal stemmen, als zal worden be
rekend op basis van één stem voor elke 1000 
ton van de grondslagen van elk land voor 
het onderhavige restrictiejaar; ter bepaling 
van het aantal stemmen van Fransch-lndo
China zal dit land worden geacht een grond
slag te hebben verkregen van 80,000 ton 
voor elk van de restrictiejaren z939-z943. 

m. De aanwezigheid van de stemgerech
tigde leden van ten minste vier delegaties 
zal noodig zijn om een quorum in een ver
gadering te vormen met dien verstande, dat, 
indien binnen een uur na het tijdstip, vast
gesteld voor een vergadering, een quorum, 
zooals boven omschreven. niet aanwezig is, 
de vergadering door den Voorzitter kan wor
den uitgesteld tot de volgende week, op den
zelfden dag, hetzelfde uur en dezelfde plaats; 
indien ook op zulk een uitgestelde vergade
ring een quorum, als boven omschreven, niet 
aanwezig mocht zijn, zullen de alsdan aan
wezige delegaties het quorum vormen. 

n . Beslissingen zullen worden genomen 
bij meerderheid van het aantal uitgebrachte 
stemmen, met dien verstande, dat: 

r. voor een besEssing, inhoudende een 
wijziging van d e huidige Overeenkomst ZOO·· 

als bedoeld in lid i . van ArtÏkel 3, houdende 
de vaststelling of wijziging van het toege
stane exportpercentage · vaP.. de grondslagen 
zooals bedoeld bij Artikel 4 , dan wel houden
de vaststelling van het percentage van hèt 
toe te stane nieuw te beplanten areaal, of 
houdende beperkin{}. van de herplanting als 
bedoeld bij Artikel z2, dan wel houdende 
wijzi{}.ing van den uni formen cijns bedoeld in 
Artikel z9, dan wel het maken of wijzigen 
of intrekken van regels voor de wijze van 
werken, een meerderheid van 3/4 van het 
totale aantal stemmen, dat zou kunnen wor
den uitgebracht door alle stemgerechtigde 
leden van delegaties, aanwezig of niet, noo
dig zal zijn; 

2 . de delegatie, die Fransch-Indo-China 
vertegenwoordigt, alleen gerechtigd zal zijn 
deel te nemen aan discussies of stemmingen 
in zake het toegestane exportpercentage van 
de grondslagen, voor den tijd en zoolang de 
uitvoer uit dat land in één restrictiejaar de 
60,000 ton (van 2,240 Engelsche ponden) 
overschrijdt. 
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o. Aan het begin van elk restrictiejaar 
zal de Commissie een begrooting voor het 
aanstaande jaar opmaken. De begrooting zal 
onder daartoe geëigende hoofden en voldoen
de gedetailleerd aantoonen, welke uitgaven 
de Commissie voor dat jaar noodig acht. Van 
de begrooting zal mededeeling worden ge
daan aan de contracteerende Regeeringen 
en aan de Besturen van de gebieden of groe
pen van gebieden, waarop deze Overeen
komst betrekking heeft onder vermelding 
van het gedeelte der uitgaven, dat ten laste 
komt van elk gebied of elke groep van ge
bieden volgens de bepalingen van Artikel 16. 

Na beëindiging van elk restrictiejaar zal 
de Commissie zoo spoedig mogelijk een re
kening en verantwoording opmaken, geveri
fieerd door een daartoe aangewezen accoun
tant, waaruit de ontvangsten en de uitgaven 
gedurende dat jaar blijken. De rekening en 
verantwoording zal worden bekend gemaakt 
aan alle contracteerende Regeeringen en aan 
de Besturen van alle gebieden of groepen. 
van gebieden, waarop deze Overeenkomst 
betrekking heeft. 

p . De regelingen betreffende de door de 
Commissie te volgen gedragslijn en werk
wijze worden door haar ontworpen, in wer
king gesteld, gewijzigd of ingetrokken, al 
naar dit te eeniger tijd noodig mocht blij
ken, met dien verstande, dat bedoelde re
gelingen te allen tijde in overeenstemming 
moeten zijn met vorengaande bepalingen 
van dit Artikel. 

Art. 16. De uitgaven van de Internatio
nale Rubber Regelingscommissie zullen wor
den bekostigd door de Besturen van alle ge
bieden of groepen van gebieden, waarop de 
huidige Overeenkomst betrekking heeft. De 
helft van de jaarlijksche bijdrage voor elk 
gebied of elke groep van gebieden, als neer
gelegd in de begrooting, die door de Com
missie is ontworpen, moet onmiddellijk na 
ontvangst van deze begrooting door de con
tracteerende Regeeringen worden voldaan, 
terwijl het resteerende deel van deze bijdrage 
niet later dan na 6 maanden dient te volgen. 
De bijdrage van elk gebied of elke groep van 
gebieden zal evenredig zijn aan de grondsla
gen, die voor hen zijn vastgesteld voor het 
restrictiejaar, waarop de begrooting betrek
king heeft. Als grondslagen voor Fransch- · 
Indo-China zullen daarbij worden aangeno
men de in Artikel 15 I . genoemde hoeveel
heden. 

Art. 1 T· a. Het B estuur van elk gebied 
of elke groep van gebieden, waarop de hui
dige Overeenkomst betrekking heeft, dient 
u iterlijk qp den 1sten Januari 1935 bij de 
Internationale Rubber Regelingscommissie 
een opgave in van het op 1 Juni 1934 totale 
met rubber beplante areaal in dat gebied of 
die groep van gebieden. 

Q. Elk Bestuur zal de Internationale Rub
ber Regelingscommissie alle redeliike hulp 
dienen te verschaffen, ten einde de Commis
sie in staat te stellen haar taak op behoor
J;;ke en doeltreffende wijze te verrichten. 
Deze hulp zal omvatten het overleggen van 
jaarlijksche rapporten over de werking der 
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restrictie in het betreffende gebied of de be
treffende groep van gebieden en het indienen 
van alle noodzakelijke statistische gegevens, 
daarbij inbegrepen inlichtingen betreffende 
de productiekosten, verzameld door de ge
organiseerde vereenigingen van rubber pro
ducenten. Ieder Bestuur zal alle hulp ver
schaffen aan de door de Commissie aange
wezen agenten, die zijn belast met het on
derzoek betreffende de wijze, waarop de 
Regeling in het betreffende gebied wordt 
uitgevoerd. 

Art. 18. De Internationale Rubber Re
gelingscommissie is gemachtigd om binnen 
een maand na haar eerste vergadering maat
regelen te treffen voor de benoeming van vier 
vertegenwoordigers van de rubberverbrui
kers, van wie twee vertegenwoordigers zul
len zijn van de verbruikers in Amerika, deze 
vertegenwoordigers zullen een instantie vor
men, die kan worden uitgenoodigd om van 
tijd tot tijd de Internationale Rubber Re
gelingscommissie van advies te dienen be
treffende de wereldvoorraden , de vaststel
ling en wijziging van het exportpercentage 
van de grondslagen, het aanleggen van nieu
we aanplantingen, het herplanten en aanver
wante aangelegenheden, verband houdende 
m et de belangen van de rubberverbruikers. 

Art. 19. 1. Gerekend vanaf r October 
1936 zal een uniforme cijns worden geheven 
en geïnd door de betreffende Regeeringen 
op basis van de netto-uitvoeren uit elk van 
de gebieden of groepen van gebieden, waar
op deze Overeenkomst betrekking heeft, wel
ke cijns zal bedragen ongeveer 1 d per 100 

Engelsche ponden of een zooveel hooger be
drag als door de betreffende Regeeringen 
op aanbeveling van de Internationale Rub
ber Regelingscommissie van tijd tot tijd kan 
worden vastgesteld, waarbij het volgende in 
acht zal worden genomen: 

a. voor wat betreft Singapore en Penang 
vindt bovengenoemde bepaling toepassing 
t . a. v. rubber, voortgebracht in deze gebie
den en vallende binnen het toegestane ex
portquotum als bedoeld in Jid 3. van Arti
lcel , ; 

b . deze bepaling is niet van toepassing 
t. a. v. rubber vóór 1 Januari 1939 uit Se
rawak uitgevoerd; 

c. voor Siam is dez.e bepaling niet bin
dend, doch dit land kan de naleving daarvan 
te allen tijde zonder terugwerkende kracht 
op zich nemen. 

2. Dat gedeelte van de door de helling 
van bovengenoemde cijns verkregen gelden, 
hetwelk afkomstig is van Britsche ( met in
begrip van Britsch-I ndië), Neder/andsche 
en Fransche gebieden zal respectievelijk wor
den overgemaakt aan onderscheiden/ijk de 
" British Rubber Research Board'', de Crisis 
Rubber Centrale en bij wijze van bijdrage 
aan het " Institut Français du Caoutchouc"; 
bedoelde gelden zullen worden bestemd voor 
onderzoekingen op het gebied van de ont
wikkelin g van nieuwe toepassingsmogelijk
heden van rubber en voor propaganda voor 
uitbreiding van het rubberverbruik, welke 
door nationale propaganda-instellingen kan 
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worden geleid. 
Indien de Regeering van Siam besluit tot 

het heffen van meergenoemden cijns, zal Zij 
de grootte van dien cijns e n de verdeeling 
van de met die heffing verkregen gelden 
naar eigen verkiezing kunnen vaststellen. 

3. De Regeeringen yan de Fransche Re
publiek, het Vereenigd Koninkrijk en het 
Koninkrijk der Nederlanden komen overeen, 
dat de nationale instellingen voor rubberon
derzoek zullen samenwerken met betrekking 
tot de oprichting en het in stand houden van 
een Internationalen Raad voor Rubberon
derzoek en een Internationale Propaganda 
Commissie, ten einde het onderzoeking.s- en 
propaganda-werk v an de drie nationale in
stellingen voor onderzoek en propaganda te 
co-ordineeren. 

Art. 20 . a. Indien als gevolg van een ad
vies van de Internationale Rubber Rege
lingscommissie, bedoeld in lid c. of i . van Ar
tikel 3, en de aanvaarding van dat advies 
door de contracteerende Regeeringen, zooals 
bedoeld in Jid d. of f. van dat Artikel, een 
niet-aangesloten Regeering wordt uitgenoo
digd toe te treden tot de huidige Overeen
komst, zal de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk aan de Regeering, welke is uit
genoodigd om toe te treden, een afschrift 
doen toekomen van deze O vereenkomst, zoo
als tot op dat oogenblik gewijzigd overeen
komstig alle ingevolge lid e. van Artikel " 
opgemaakte verklaringen. 

b. De Regeering, welke op bovenom
schreven wijze werd uitgenoodigd, kan ver
volgens toetreden door aan de Regeering 
van het Vereenigde Koninkrijk een acte van 
toetreding toe te zenden, inhoudende de aan
vaarding van deze Overeenkomst, zooa/s de
ze is neergelegd in het afschrift daarvan, 
hetwelk door de Regeering van het Veree
nigd Koninkrijk werd verstrekt. 

c. De Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk zal aan de andere contracteerende 
Regeeringen en aan de Internationale Rub
ber Regelingscommissie afschriften van de 
acte van toetredin,5; doen toekomen. 

Art. 21. a. Iedere contrac teerende Re
geering kan te allen tijde, indien naar Haar 
meening Haar nationale veiligheid wordt be
dreigd en het voortduren van Hare uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen 
onvereenigbaar zou zijn met de eischen ,,an 
Hare nationale veiligheid, kennis geven aan 
de Regeering van het Vereenigde Konink
rijk, dat Zij, zoolang de noodtoestand voort
duurt, schorsing wenscht van al Haar rech
ten en verplichtingen, voortvloeiende uit de
ze Overeenkomst ( met uitzondering van de 
rechten en verplichtingen omschreven in de 
Artikelen r2 en 13, betrekking hebbende on
derscheidenlijk op het aanleggen van nieuwe 
aanplantingen en den uit,,oer van plantma
teriaal); alle eerstgenoemde rechten en ver
plichtingen zullen dienvolgens worden ge
schorst, totdat de Regeering, welke boven
bedoelde kennisgeving heelt ingezonden, aan 
de Regeering van het Vereenigd Koninkrijk 
mededeelt, dat de noodtoestand heeft opge
houden te bestaaR. 
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b. De Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk zal na ontvangst van een kennisge
ving van schorsing, als bedoeld in het eer
ste lid van dit Artikel, de andere contrac
teerende Regeeringen hiervan onmiddellijk 
mededee/ing doen en elk der andere contrac
teerende Regeeringen zal het recht hebben 
om binnen een maand na ontvangst van die 
mededeeling de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk er van in kennis te stellen, dat 
Zij in de gegeven omstandigheden eveneens 
schorsing wenscht van Hare rechten en ver
plichtingen ( met uitzondering van die, ver
meld in de Artikelen 12 en 13). 

c. Indien kennisgevingen van schorsing, 
als bedoeld in lid b. , worden ontvangen van 
twee of meer contracteerende Regeeringen, 
zal de werking van de Overeenkomst worden 
geschorst ( met uitzondering van de Artike
len 12 en 13) ten aanzien van alle contrac
teerende Regeeringen totdat de schorsing 
wordt opgeheven door de Regeering, welke 
het eerst een kennisgeving inzond, als be
doeld in lid a. In alle andere gevallen zal de 
Overeenkomst ten volle van kracht blijven 
tusschen de contracteerende Regeeringen, 
welke geen kennisgeving van schorsing in
zonden. 

Art. 22 . Alle verklaringen, opgesteld 
door de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk, voor het waarmerken van den in
houd van een advies, als bedoeld in Artikel 
3 c. en alle afschriften van de huidige Over
eenkomst, ingevolge het bepaalde bij artikel 
20 a. door de Reg,eering van het Vereenigd 
Koninkrijk verzonden, zullen in het Enge/sch 
en in het Fransch worden gesteld. Beide teks
ten zullen authentiek zijn. 

s. 2 0 

5 April 1940. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
Verdrag van Genève betreffende de sta
tistieken van loon en arbeidsduur in de 
voornaamste takken van het mijnbedrijf 
en andere industrieën, met inbegrip van 
het bouwbedrijf, het uitvoeren van wa
ter- , spoorweg- en wegenbouwkundige 
werken, en in den landbouw, dat op 20 
Juni 1,n8 door d e Algemeene Confe
rentie van de Internationale Organisa
tie van den Arbeid in haar 24ste zitting 
als ontwerp-verdrag werd aangenomen. 

Wij WILHELM[NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van den 2den April 
1940, Directie van het Protocol, nr. no67; 

Gezien de Wet van 16 November r939 
(Staatsblad nr. 33) tot goedkeuring van het 
ontwerp-verdrag betreffende de statistieken 
van loon en arbeidsduur in de voornaamste 
takken van het mijnbedrijf en andere in
dustrieën, met inbegrip van het bouwbedrijf, 
het uitvoeren van water-, spoorweg- en we
genbouwkundige werken, en in den land
bouw (Genève 1938), van welk verdrag een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

214 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 
25 aan den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond is medegedeeld en door hem op 9 
Maart 1940 is ingeschreven; 

Overwegende mede, dat Australië, Dene
marken, Nieuw-Zeeland, de Unie van Zuid
Afrika en Zweden reeds tevoren hunne be
krachtigingen aan den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond hebben medegedeeld; 

Overwegende wijders, dat het Verdrag 
overeenkomstig artikel 26 op 9 Maart 1941 
voor Nederland zal in werking treden en dat, 
voor zoover Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao betreft, in overeenstemming met 
artikel 421, Deel XIII (Arbeid) van het 
Vredesverdrag van Versai/les van 28 Juni 
1919 (Staatsblad 1920, nr. 12 7) is beslist, 
dat de toepassing van het Verdrag in de 
overzeesche gebiedsdeelen voorshands niet 
mogelijk is; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd Verdrag, alsmede de verta

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

E ene opgave van de data, waarop de be
krachtigingen van het hiervoren vermelde 
ontwerp-verdrag zijn ingeschreven en van 
de bij die bekrachtigingen gemaakte voorbe
houden is mede bij dit Besluit gevoegd. 

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

's-Gravenhage, den 5den April 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buiten/andsche Zaken, 

E. N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. 16 April 1940.) 

INTERNATIONALE ARBEIDSCON
FERENTIE. 

VERDRAG betreffende de s_tatistieken van 
loon en arbeidsduur in de voornaamste 
takken van het miinbedrijf en de andere 
industrieën, met inbegrip van het bouw
bedrijf, het uitvoeren van water-, spoor
weg- en wegenbouwkundige werken, en 
in den landbouw. 

De Algemeene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid, door 
den Raad van Beheer van het Internatio
naal Arbeidsbureau bijeengeroepen te Ge
nève en aldaar bijeengekomen op 2 Juni 
1938 in haar 24ste zitting; 

besloten hebbende verschillende· voorstel
len aan te nemen betreffende de 8tatistieken 
van loon en arbeidsduur in de voornaamste 
takken van het mijnbedrijf en de andere in
dustrieën, met inbegrip van het bouwbe
drijf, het uitvoeren van wat<;r-, spoorweg
en wegenbouwkundige werken en in den 
landbouw, welk onderwerp het zesde punt 
van de agenda der zitting is; 

besloten hebbende, dat deze voorstellen 
den vorm zullen aannemen van een interna
tionaal ontwerp-verdrag; 



215 

besloten hebbende, dat, al is het wensche
lijk, dat alle Leden der Organisatie statistie
ken van de gemiddeld verdiende loonen en 
den werkelijken arbeidsduur overeenkomstig 
de voorschriften van deel II van dit verdrag 
samenstellen, het t:ich doelmatig is, dat het 
verdrag voor bekrachtiging openstaat voor 
de L eden, die niet in staat zijn, de voor
schriften van dat deel na te komen ; 

neemt heden, den 2osten Juni 1938 het 
volgende ontwerp-verdrag aan, dat genoemd 
zal worden : ,,Verdrag betreffende de statis
tieken van loonen en arbeidsduur, 1938.". 

DEEL I. 

Algemeene bepalingen. 

Art. 1. Ieder Lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich: 

a. volgens de bepalingen van dit verdrag 
statistieken samen te stellen betreffende de 
loonen en arbeidsuren; 

b . zoo spoedig mogelijk de gegevens, 
krachtens dit verdrag samengesteld, te pu
bliceeren, daarbij er naar strevend, de ge
gevens, welke driemaandelijks of m et kor
tere tusschenpoozen verzameld worden, in 
den loop van het volgende kwartaal en de 
gegevens, welke halfjaarlijks of jaarlijks ver
zameld worden, onderscheidenlijk in den 
loop van het volgende halfjaar of jaar in het 
licht te geven; 

c. op den kortst mogelijken termijn aan 
het Internationaal Arbeidsbureau de krach
tens dit verdrag samengestelde gegevens te 
doen toekomen. 

Art. 2. 1. I eder Lid, dat dit verdrag be
krachtigt, kan door een aan zijne bekrach
tiging toegevoegde verklaring van de ver
bintenissen uit zijn bekrachtiging voort
vloeiende, uitsluiten hetzij: 

a. een der deelen Il, III of IV ; 
b. de deelen II en IV; 
c. de deelen III en IV. 
2. Iede r Lid, dat zoodanige verklaring 

zal hebben afgelegd, zal deze te allen tijde 
door een latere verklaring te niet kunnen 
doen. 

3. I eder Lid, ten aanzien van wien een 
verklaring overeenkomstig lid 1 van dit ar
tikel van kracht is, moet elk jaar in zijn ver
slag over de toepassing van dit verdrag aan
geven, in welke mate eenige vooruitgang is 
bereikt ten aanzien van de toepassing van 
het deel, of de deelen van het verdrag, welke 
van zijn verbintenis zijn uitgesloten. 

Art. 3 . Niets in dit verdrag legt de ver
plichting op om cijfers openbaar te maken 
of daarvan kennis te geven, als gevolg waar
van gegevens betreffende eenige particuliere 
onderneming of instelling verspreid zouden 
worden. 

Art. 4. 1. Ieder Lid, dat dit verdrag be
krachtigt, verbindt zich zijn bevoegden sta
tistischen dienst onderzoekingen te doen in
stellen, welke hetzij alle betrokken arbei
ders, hetzij een representatief deel daarvan 
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omvatten, t en einde de inlichtingen te ver
krijgen, noodig voor de statistieken, tot wel
ker samenstelling het zich overeenkomstig 
dit verdrag v erbindt, t enzij bedoelde dienst 
die inlichtingen reeds op een andere wijze 
heeft verkregen. 

2. Niets in dit verdrag mag worden opge
vat als een verplichting voor een Lid om 
statistieken samen te stellen, wanneer dat 
Lid, na onderzoekingen overeenkomstig lid 1 

van dit artikel ingesteld te hebben, praktisch 
niet in staat is geweest de noodige inlich
tingen zonder wettelijke dwangmaatregelen 
te verkrijgen. 

DEEL II. 

Statistieken van de gemiddeld verdiende 
loonen en den werkelijken arbeidsduur 

in het mijnbedrijf en de andere 
industrieën. 

Art. 5. 1. Statistieken over de gemid
deld verdiende loonen en de arbeidsuren, ge
durende welke is gewerkt, moeten worden 
samengesteld ten aanzien van de arbeiders, 
werkzaam in elk der voornaamste takken 
van het mijnbedrijf en de andere industrieën, 
met inbegrip van het bouwbedrijf en het uit
voeren van water-, spoorweg- en wegen
bouwkundige werken. 

2. D e statistieken der gemiddeld ver
diende loonen en der arbeidsuren, gedurende 
welke is gewerkt, moeten worden samen
gesteld op grond van gegevens betrekking 
hebbende, hetzij op alle ondernemingen en 
arbeiders, hetzij op een representatieve keu
ze uit de ondernemingen en de arbeiders. 

3. D e statistieken der gemiddeld verdien
de loonen en der arbeidsuren, gedurende 
welke is gewerkt, moeten inhouden : 

a. afzonderlijke cijfers voor elk der voor
naamste industrieën; 

b. een korte omschrijving der industrieën 
of takken van industrieën ten aanzien waar
van cijfe1;s gegeven zijn. 

Art. 6. D e statistieken der gemiddeld 
verdiende loonen moeten omvatten: 

a. alle betalingen in geld, alsmede pre
miën, door de arbeiders van den werkgever 
ontvangen; 

b. de bijdragen, zooals premies voor so
ciale verzekeringen, welke door de arbeiders 
betaald moeten worden en door den werk
gever van het loon worden ingehouden; 

c. de belastinggelden, welke door de ar
beiders betaald moeten worden aan een 
openbare autoriteit en door den werkgever 
van het loon worden ingehouden. 

Art. 7. Voor de landen ·en industrieën, 
waar vergoedingen in natura, b.v. in den 
vorm van kosteloos of tegen verlaagden prijs 
verstrekte huisvesting, voeding pf brand
stoffen, een belangrijk deel van de totale 
bezoldiging der arbeiders uitmaken, moeten 
de statistieken der gemiddeld verdiende loo
nen worden aangevuld met inlichtingen over 
deze vergoedingen en - voor zoover moge
lijk - met een schatting van qaar waarde in 
geld. 
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Art. 8 . De statistieken der gemiddeld 
verdiende loonen moeten zooveel mogelijk 
worden aangevuld met inlichtingen over het 
gemiddeld bedrag per arbeider van alle ge
zinstoelagen in het tijdvak, waarop de sta
tistieken betrekking hebben. 

Art. 9. r. De statistieken der gemiddeld 
verdiende loonen moeten betrekking hebben 
op de gemiddeld verdiende loonen, berekend 
per uur, per dag, per week of over een ander 
gebruikelijk tijdvak. 

2 . Wanneer de statistieken der gemid
deld verdiende loonen betrekking hebben op 
de gemiddeld verdiende loonen berekend 
per dag, per week of over een ander gebrui
kelijk tijdvak, moeten de statistieken der ar
beidsuren, gedurende welke is gewerkt, be
trekking hebben op dat zelfde tijdvak. 

Art. 10. r. De statistieken der gemid
deld verdiende loonen en der arbeidsuren, 
gedurende welke is gewerkt, genoemd in ar
tikel 9, moeten eens per jaar en zoo mogelijk 
met kortere tusschenpoozen worden samen
gesteld. 

2. Eens in de drie jaar en zoo mogelijk 
met kortere tusschenpoozen moeten de sta
tistieken der gemiddeld verdiende loonen en 
- voor zoover mogelijk de statistieken der 
arbeidsuren, gedurende welke is gewerkt, -
aangevuld worden met afzonderlijke cijfers 
voor mannen en vrouwen, van volwassenen 
en jeugdige personen. Het is echter niet noo
dig deze afzonderlijke cijfers samen te stel
len voor die industrieën, waar alle arbeiders , 
behoudens een onbeteekenend aantal , tot 
hetzelfde geslacht of diezelfde twee leeftijds
groepen hooren, of afzonderlijke cijfers sa
men te stellen van de arbeidsuren, geduren
de welke is gewerkt, voor de arbeiders van 
het mannelijk en het vrouwelijk geslacht of 
voor de volwassenen en de jeugdige personen, 
voor die industrieën, waar de normale ar
beidsuren niet naar gelang van geslacht of 
leeftijd verschillen. 

Art. 11. Wanneer de statistieken der ge
middeld verdiende loonen en der arbeids
uren, gedurende welke is gewerkt, niet het 
geheele land betreffen, doch slechts sommige 
gebieden, steden of industrieële centra, moe
ten deze gebieden, steden of centra, zoov eel 
mogelijk worden aangegeven. 

Art. 12. r. Met zoo korte en geregelde 
tusschenpoozen als mogelijk is, moeten, op 
grond van de statistieken, samengesteld in
gevolge de toepassing van dit deel van het 
verdrag, indexcijfers worden vastgesteld, 
welke de algemeene beweging aantoonen van 
de verdiende loonen per uur en zoo mogelijk 
per dag, per week of per ander tijdvak. 

2. Bij de vaststelling van deze indexcij
fers moet behoorlijk rekening gehouden wor
den onder meer met de relatieve beteek,enis 
der verschillende industrieën. 

3. Bij de openbaarmaking van deze in
d excij fers moet een toelichting gegeven wor
den van de methode, bij de samenstelling er 
van gevolgd . 
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DEEL III. 

Statistieken van de vastgestelde tijdloonen 
en van de normale arbeidsuren in het 

mijnbedrijf en de andere industrieën. 

Art. 13. Statistieken van de vastgestelde 
tijdloonen en van de normale arbeidsuren 
der arbeiders moeten worden samengesteld 
voor een representatieve keuze van de voor
naamste mijn- en andere industrieën, met 
inbegrip van het bouwbedrijf en het uitvoe
ren van water-, spoorweg- en wegenbouw
kundige werken. 

Art. 14. r. De statistieken van de vast
gestelde tijdloonen en van de normale ar
beidsuren moeten de loonen en de uren aan
geven: 

a. vastgesteld bij de wetgeving, bij col
lectieve overeenkomst, bij arbitrale uit-
spraak, of bij toepassing daarvan; · 

b. vernomen van organisaties van werk
gevers en van arbeiders, van gemengde li
chamen of uit andere goede informatiebron
nen, wanneer de loonen en de uren niet zijn 
vastgesteld bij de wetgeving, bij collectieve 
overeenkomst, bij arbitrale uitspraak, of bij 
toepassing daarvan. 

2. De statistieken van de vastgestelde 
tijdloonen en van de normale arbeidsuren 
moeten den aard en de bron der inlichtin
gen aangeven, waarop zij berusten en met 
name aangeven, of het loonen of uren be
treft, vastgesteld bij de wetgeving, bij col
lectieve overeenkomst, bij arbitrale uit
spraak, of bij toepassing daarvan, dan wel 
loonen of uren, vastgesteld bij individueele 
overeenkomst tusschen werkgevers en ar
beiders. 

3. Wanneer het loonen betreft, welke 
worden aangeduid als minimumloonen (an
dere dan de wettelijke minima), standaard
loonen, gangbare loonen of met dergelijke 
uitdrukkingen, dan moet de beteekenis dezer 
uitdrukkingen worden uiteengezet. 

4. Wanneer de "normale arbeidsuren" 
niet vastgesteld zijn bij de wetgeving. bij 
collectieve overeenkomst, bij arbitrale uit
spraak of bij toepassing daarvan, wordt on
der die uitdrukking verstaan, het aantal 
uren per dag, per week of per ander tijdvak, 
boven hetwelk alle verrichte arbeid betaald 
wordt met de vergoeding voor overuren, of 
e e n uitzondering vormt op de regele n of de 
gebruiken van de inrichting, betreffende de 
betrokken groep arbeiders. 

Art. 15. r. De statistieken van de vast
gestelde tijdloonen en van de normale ar
beidsuren moeten inhouden: 

a. met tusschenpoozen van ten hoogste 
drie jaar afzonderlijke cijfers voor de voor
naamste beroepen in een ruime en repre
sentatieve keuze uit de verschillende indus
trieën en 

b. ten minste eens per jaar en zoo mo
gelijk met kortere tusschenpoozen afzonder
lijke cijfers voor eenige der voornaamste be
roepen in de meest belangrijke dezer in
dustrieën. 

2. De gegevens betreffende de vastge
stelde tijdloonen en de normale arb eidsuren 
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moeten - voor zoover mogelijk - aange
geven worden op den grondslag van een en 
dezelfde beroepsclassificatie. 

3 . Afzonderlijke cijfers moeten vermeld 
worden in a l die gevallen, waarin de infor
m atiebronnen, op grond waarvan de statis
tieken zijn samengesteld, niet de afzonder
lijke beroepen aangeven, waarop de loonen 
of de uren betrekking hebben, doch loonen 
of arbeidsuren vaststellen voor andere groe
peeringen van arbeiders (zooals geschoolden, 
geoefenden of ongeschoolden), of de norma
le arbeidsuren vaststellen per soort onder
neming of onderdeel van ondernemingen. 

4. Wanneer de groepen arbeiders, waar
over gegev ens verstrekt worden, n iet cor
respondeeren met afzonderlijke beroepen, 
m oet een omschrijving van elke groep wor
den gegeven, voorzoover d e noodige inlich
tingen te putten zijn uit de informatiebron
nen, op grond waarvan de statistieken zijn 
samengesteld. 

Art. x6. Wanneer de statistieken van de 
vastgestelde tijdloonen niet de loonen per 
uur, maar per dag, per week of over een 
ander gebruikelijk tijdvak aangeven: 

a. moeten de statistieken der normale 
arbeidsuren betrekking hebben op hetzelfde 
tijdvak; 

b . moet het Lid van het Internationaal 
Arbeidsbureau alle inlichtingen verstrekken, 
welke dienstig kunnen zijn voor de bereke
ning van de loonen per uur. 

Art. x7. Wanneer de informatiebronnen, 
op grond waarvan de statistieken zijn sa
m engesteld, gegevens verstrekken, onder
scheiden naar geslacht en leeftijd, moeten 
de statistieken van de vastgestelde tijdloo
n en en van de normale arbeidsuren afzon
derlijke cijfers geven voor mannen en vrou
wen, volwassenen en jeugdige personen. 

Art. x8. Wannee~ de statistieken van de 
vastgestelde tijdloonen en van de normale 
arbeidsuren geen betrekking hebben op het 
geheele land, maar slechts op bepaalde ge
bieden, steden of industrieele centra, moeten 
deze gebieden, steden of centra zooveel mo
gelijk worden aangegeven. 

Art. xg. r. Wanneer de informatiebron
nen, op grond waarvan de statistieken van 
de vastgestelde tijdloonen en de normale ar
beidsuren zijn samengesteld, daaromtrent 
inlichtingen bevatten, moeten deze statis
tieken met tusschenpoozen van hoogstens 
drie jaar inlichtingen geven over : 

a . de tarieven voor eventueele doorbe
taling bij vacantie; 

b . de tarieven voor eventueele gezins
toeslagen; 

c. de loonen, welke voor overuren be
taald worden, of het percentage, waarmede 
de gewone loonen in geval van overwerk 
worden verhoogd; 

d. het aantal toegestane overuren. 
Art. 20. Voor de landen en industrieën, 

waar de vergoedingen in n atura, b.v. in den 
vorm van kosteloos of tegen verlaagden prijs 
v erstrekte huisvesting, voeding of brand
stoffen, een belangrijk deel van de totale 
bezoldiging der werknemers uit maken, moe-
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ten de statistieken der vastgestelde loonen 
worden aangevuld met inlichtingen over 
deze vergoedingen en - voor zoover moge
lijk - met een schatting van haar waarde in 
geld. 

Art. 2 r. r. O p grond van de statistieken, 
samengesteld ingevolge de toepassing van 
dit deel van het verdrag, zoo noodig aange
vuld met andere beschikbare inlichtingen 
(b.v. gegevens over de wijzigingen in de 
stukloonen), moeten jaarlijksche indexcijfers 
worden samengesteld, welke de a lgemeene 
beweging a antoonen van de vastgestelde 
loonen per uur of per week. 

2 . Wanneer één enkel indexcijfer van de 
vastgestelde loonen, hetzij per uur, hetzij 
per week, wordt samengesteld, moet op den
zelfden grondslag een indexcijfe r van de wij 
zigingen der normale arbeidsuren worden 
vastgesteld. 

3 . Voor de samenstelling van deze in
dexcijfers moet o . m. behoorlijk rekening 
gehouden worden m et de relatieve beteeke
nis der verschillende industrieën. 

4. Bij de openbaarmaking van deze in
dexcij fers moet een toelichting gegeven wor
den van de methode, bij de samenstelling er 
van gevolgd. 

DEEL I V. 

Statistieken van de /oonen en de arbeids
uren in den landbouw. 

Art. 22. r. In- zake de loonen van ar
beiders, werkzaam in den landbouw, moeten 
statistieken worden samengesteld. 

2. De statistieken van de loonen in den 
landbouw moeten: 

a . worden samengesteld met tusschen
poozen van ten hoogste twee jaar; 

b. afzonderlijke cijfers aangeven voor elk 
der belangrijkste gebieden; 

c. eventueel aangeven den aard der ver
goedingen in natura (met inbegrip van huis
vesting), welke de geldloonen aanvullen, en 
zooveel mogelijk een schatting van de waar
de dier vergoedingen in geld. 

3. De statistieken van de loonen in den 
landbouw moeten worden aangevuld met in
lichtingen over: 

a. de groepen landarbeiders, waarop de 
statistieken betrekking hebben; 

b. den aard en de bron der inlichtingen, 
waarop zij berusten; 

c. de m ethode, bij de samenstelling er 
van gevolgd: 

d. zooveel mogelijk de normale arbeids
uren van de betrokken arbeiders. 

D EEL V. 

Verschiilende bepalingen. 

Art. 23 . r. Wanneer het gebied van een 
Lid uitgestrekte streken omvat, waar tenge
volge van de moeilijkheden om de noodige 
administratieve organen te scheppen en ten
gevolge van de geringe bevolkingsdichtheid 
of van den onvoldoenden graad der econo
misch e ontwikkeling, het praktisch n iet mo
gelijk is, om statistieken, ter uitvoering van 
de bepalingen van dit verdrag samen te 
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stellen, kunnen die streken van de toepas
sing van dit verdrag geheel of gedeeltelijk 
uitgezonderd worden. • 

2 . Elk Lid moet in het eerste jaarrapport 
ter toepassing van dit verdrag, krachtens ar
tikel 22 van de Grondwet van de Interna
tionale Organisatie van den Arbeid in te 
dienen, de streek, waarvan het zich voor
stelt een beroep op de bepalingen van dit 
artikel te doen, aangeven. Vervolgens zal 
geen Lid meer beroep op de bepalingen van 
dit artikel kunnen doen, behalve voor zoo
veel de streken betreft, die het aldus aange
geven. heeft. 

3. Elk Lid, dat een beroep doet op de 
bepalingen van dit artikel moet in zijn vol
gende jaarrapporten de streken aangeven, 
waarvan hij afstand doet van het recht om 
op die bepalingen beroep te doen. 

Art. 24. r. De Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau kan na de 
technische adviezen, welke hem geschikt 
voorkomen, ingewonnen te hebben, aan de 
Leden van de Organisatie voorstellen mede
deelen om de statistieken, samengesteld ter 
toepassing van dit verdrag, te verbeteren en 
uit te breiden, of om tot meerdere vergelijk
baarheid te komen. 

2. Elk Lid, dat dit verdrag bekrachtigt, 
verbindt zich: 

a. om aan het onderzoek van de bevoeg
de autoriteit in zake de statistiek elk voor
stel van dezen aard, dat hem door den Raad 
van Beheer medegedeeld wordt, te onder
werpen; 

b. in zijn jaarrapport over de toepassing 
van dit verdrag aan te geven, in welke mate 
het aan die voorstellen gevolg gegeven heeft. 

DEEL VI. 

. Slotbepalingen. 

Art. 25. De officieele bekrachtigingen 
van dit verdrag zullen worden medegedeeld 
aan den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond en door hem worden ingeschreven. 

Art. 26. 1. Dit verdrag zal slechts ver
bindend zijn voor de Leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid, die 
hunne bekrachtigingen door den Secretaris
Generaal hebben doen inschrijven. 

2. H et zal van kracht worden twaalf 
maanden, nadat de bekrachtigingen van 
twee Leden door den Secretaris- Generaal 
zullen zijn ingeschreven. 

3. Vervolgens zal dit verdrag voor ieder 
der andere L eden in werking treden twaalf 
maanden na den datum, waarop de bekrach
tiging van dat Lid door het S ecretariaat zal 
zijn ingeschreven. 

Art. 27. Zoodra de bekrachtiging van 
twee Leden der Internationale Organisatie 
van den Arbeid zijn ingeschreven, zal de Se
cretaris-Generaal van den Volkenbond van 
dit feit mededeeling doen aan alle Leden 
van de Internationale Organisatie van den 
Arbeid. Hij zal hen eveneens in kennis stel
len met de inschrijvingen van de bekrachti
gingen, die hem later door andere Leden der 
Organisatie zullen worden medegedeeld. 
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Art. 28. 1. Ieder Lid, dat dit verdrag 
heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na ver
loop van een termijn van tien jaren na den 
datum, waarop dit verdrag van kracht be
gint te worden, zulks bij een verklaring toe
gezonden aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond en door dezen in te schrij
ven. De opzegging wordt eerst van kracht 
een jaar, nadat zij door het Secretariaat is 
ingeschreven . 

2. Ieder Lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd, dat binnen den termijn van een 
jaar na afloop van den termijn van tien jaar, 
bedoeld in het vorig lid , geen gebruik maakt 
van de bevoegdheid tot opzegging voorzien 
in dit artikel, zal voor een nieuwen termijn 
van tien jaren gebonden zijn en zal in het 
vervolg dit verdrag kunnen opzeggen, na 
verloop van eiken termijn van tien jaren on
der de voorwaarde bedoeld in dit artikel. 

Art. 29. Telkens na verloop van een ter
mijn van tien jaren, te rekenen van den da
tum waarop dit verdrag van kracht is ge
worden, moet de Raad van Beheer van het 
Internationaal Arbeidsbureau aan de Alge
meene Conferentie een verslag uitbrengen 
over de toepassing van dit verdrag en besli~
sen, of het wenschelijk is de geheele of ge
deeltelijke herziening van dit verdrag op de 
agenda der Conferentie te plaatsen. 

Art. 30. r. Indien de Conferentie een 
nieuw verdrag aanneemt, houdende geheele 
of gedeeltelijke wijziging van dit verdrag, zal , 
tenzij het nieuwe verdrag anders bepaalt: 

a. de ratificatie door een Lid van het 
nièuwe verdrag, houdende herziening, van
zelf medebrengen, onmiddellijke opzegging 
van dit verdrag, niettegenstaande het be
paalde in artikel 28, onder voorbehoud even
wel, dat het nieuwe verdrag, houdende her
ziening, van kracht geworden is ; 

b. vanaf den datum, waarop het nieuwe 
verdrag, houdende herziening, van kracht ge
worden is, het onderhavige verdrag niet lan
ger door de Leden geratificeerd kunnen wor
den. 

2. H et onderhavige verdrag zal echter 
van kracht blijven naar vorm en inhoud voor 
die Leden, die het bekrachtigd hebben en 
die het nieuwe verdrag, houdende herziening·, 
niet bekrachtigen. 

Art. 31. Zoowel de Fransche als de En
gelsche tekst van dit verdrag is authentiek. 

Opgave van de data waarop de bekrachti
gingen van het ontwerp-verdrag van 
Genève van 20 Juni 1938 betreffende 
de statistieken van loon en arbeidsduur 
in de voornaamste takken van het mijn
bedrijf en de andere industrieën, met 
inbegrip van het bouwbedrijf, het uit
voeren van water- , spoorweg- en wegen
bouwkundige werken, en in den land
bouw zijn ingeschreven en van de bij 
die bekrachtigingen gemaakte voorbe
houden. 

AUSTRALIE (s September 1939) . 
D eze bekrachtiging is, krachtens het 

eerste lid van artikel 2 van het verdrag, 
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gegeven met uitsluiting van D eel II van 
het verdrag. 

.DENEMARKEN (22 Juni 1939). 
D eze bekrachtiging is gegeven voor het 

Koninkrijk D enemarken met uitzondering 
van Groenland en met uitsluiting, krach
tens het eerste lid van artikel 2 van het 
verdrag, van Deel III v an het verdrag. 

NEDERLAND (9 Maart 1940). 

NIEUW-ZEELAND (18 Januari 1940) . 
D eze bekrachtiging is, k rachtens artikel 

2 van het verdrag, gegeven met uitsluiting 
v an D eel II van het verdrag, en t evens 

. onder het voorbehoud, dat van de toepas
sing van het verdrag zullen zijn uitgeslo
ten alle gebiedsdeelen behalve het N oorde
lijk eiland van Nieuw-Zeeland en de om
liggende eilandjes, het Zuidelijk eiland van 
Nieuw-Zeeland en d e omliggende eiland
jes, het Stewart-eiland en de omliggende 
eilandjes en d e Chatham-eilanden. 

UNIE VAN ZUID-AFRIKA (8 Augustus 
1939). 

D eze bekrachtiging is, krachtens het 
eerste lid van artikel 2, gegeven m et uit
sluiting van de Deelen II en IV van het 
verdrag. 

ZWEDEN (21 Juni 1939). 
D eze bekrachtiging is, krachtens het 

eerst e lid van artikel 2 van het verdrag, 
gegeven m et uitsluiting van Deel III van 
het verdrag. 

s. 21 

9 April z940. BESLUIT, bepalende d e be
kendmaking in het Staatsblad van d e 
inwerkingtreding van de op 2 1 Decem
ber 19_q9 te Berlijn tusschen Nederland 
en Duitr,chland gesloten tweede over
eenkomst nopens het verdrag · over het 
N ederlandsch-Dui tsche betalingsver
keer van 18 D ecember 1937 (Staatsblad 
1938, nr. 27). 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van den 4den April 
1940, Directie van het Protocol, nr. 13121; 

Gezien de op 21 D ecember 1939 te B erlijn 
tusschen N ederland en Duitschland gesloten 
tweede overeenkomst nopens het Verdrag 
over het N ederlandsch-Duitsche betalings
verkeer van 18 December 1937 (Staatsblad 
1938, nr. 27), welk verdrag bij de op 13 Sep
t ember 1938 te Wiesbaden gesloten eerste 
overeenkomst (Staatsblad 1939, nrs. ro en 
20) werd bestendigd tot 3 1 D ecember 1939 ; 

Gelet op de artikelen 2 en 24 der Wet In
ternationaal B etalingsverkeer 1934 (Staats
blad nr. 583); 

Overwegende, dat d e akten van bekrach
tiging van genoemde overeenkomst op 3 
Ap ril 1940 t e 's-Gravenhage zijn uitgewis
seld ; 

Overwegende mede, dat v ermelde over
eenkomst krachtens artikel 3 op 18 April 

1940 

1940 voor N ederland, Neder/andsch-I ndië, 
Suriname en Curaçao zal in werking treden; 

Overwegende voorts, dat bij Ons B esluit 
van 29 D ecember 1939 (Staatsblad nr. 35) 
de voorloopige toepassing van die overeen
komst, alsmede de teksten d er ter zake op 
21 December 1939 gewisselde nota's en van 
de bijgevoegde overeenkomst van dien da
tum bereids zijn bekend gem aakt in het 
Staatsblad; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de inwerkingtredin g van bovengenoemde 

overeenkomst te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit B esluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofd en van D eparte
m enten van Algemeen B estuur, zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat , belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 9den April 1940. 

WILHELMINA: 

De Minister van Br.ritenlandsche Zaken, 
E . N. VAN KLEFFENS. 

(Uitgeg. z6 April z940.) 

s. 22 

z6 April 1940. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad v an de 
op 30 October 1939 te Rome tusschen 
de N ederlandsche en de Italiaansche 
Regeering gesloten overeenkomst t er re
geling van den handel in geneesmidde
len. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 12den April 
1940, Directie van het Protocol, nr. 14692; 

Gezien de op 30 October 1939 te R ome 
tusschen de N ederlandsche en de Italiaan
sche Regeering gesloten overeenkomst ter 
regeling van den handel in geneesmiddelen, 
van welke overeenkomst een afdruk en eene 
vertaling bij dit B esluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
krachtens het daarin onder 8° b epaalde op 
2q November 1939 voor het Rijk in Europa 
is in werking getreden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede 

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

Onze Ministers, Hoofden van D eparte
m enten van Algemeen B estuur , zijn, ieder 
voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eischt. 

's-Gravenhage, den 16den April 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

E . N. VAN KLEFFENS . 

(Uitgeg. 23 April z940.) 

1 

j 
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OVEREENKOMST tusschen de Nederland
sche en de lt,;liaansche Regeering ter 
regeling van den Handel in Geneesmid
delen. 

De Nederlandsche Regeering en de Itali
aansche Regeering, erkennende de noodza
kelijkheid om, uit een oogpunt van bescher
ming van de volksgezondheid en ter vervan
ging van de regelen vervat in de nota's op 3 
en 4 Januari 1910 tusschen beide landen ge
wisseld, normen vast te stellen van toepas
sing op den invoer van geneesmiddelen en 
in het bijzonder van pharmaceutische spe
cialiteiten uit Nederland in Italië en uit Ita
lië in Nederland, zijn het volgende overeen
gekomen: 

1° De Italiaansche Regeering stemt erin 
toe, dat geneesmiddelen en pharmaceutische 
specialiteiten van herkomst en oorsprong uit 
Nederland, vrij in Italië worden ingevoerd, 
mits met inachtneming van de regelen en 
voorwaarden door de Italiaansche wetgeving 
vastgesteld. 

2 ° De Nederlandsche Regeering staat 
den vrijen invoer in Nederland toe van ge
neesmiddelen en pharmaceutische speciali
teiten van Italiaansche herkomst en oor
sprong, mits met inachtneming van de rege
len en voorwaarden door de Nederlandsche 
wetgeving vastgesteld. 

3° In het algemeen zullen geneesmidde
len, ingevoerd uit een van beide landen in 
het andere, niet worden onderworpen aan 
een minder gunstige behandeling dan die 
toegepast op de geneesmidó.elen van binnen
landsch fabrikaat. 

4 ° Sera, entstoffen, smetstoffen, gifstof
fen, biologische producten en soortgelijke 
producten, alsmede opotherapeutische pre
paraten zijn uitsluitend onderworpen aan de 
wettelijke voorschriften <lie van kracht zijn 
of zullen zijn in elk der beide landen. 

5° Elk der beide verdragsluitende Par
tijen behoudt zich het recht voor om in bij
zondere gevallen, wanneer de noodzakelijk
heid zich voordoet de openbare hygiene te 
beschermen, den invoer te verbieden van de 
producten, die het voorwerp van deze over
eenkomst uitmaken, onder voorwaarde, dat 
zij in de betreffende gevallen onmiddellijk 
de andere verdragsluitende Partij van haar 
b eslissing in kennis stelt. 

6° Pharmaceutische specialiteiten kun
nen, met toestemming van de hoogste ge
zondheids-autoriteiten, vóór haar inschrij
ving ten invoer worden toegelaten, indien 
uitsluitend bestemd voor ziekenhuizen; de 
toestemming hiertoe zal met den grootsten 
spoed worden verleend. 

7° De aanvragen voor inschrijving zullen 
in behandeling worden genomen en worden 
afgewikkeld binnen den tijd van hoogstens 
zes maanden; in geval van weigering zullen 
de redenen daarvan aan den aanvrager wor
den m edegedeeld. 

8° D eze overeenkomst zal 30 dagen na 
onder teekening in werking treden. 

Aan de b elanghebbende buitenlandsche 
fi rma's zal een termijn van een jaar worden 
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verleend om aanvragen in te dienen tot in
schrijving van buitenlandsche pharmaceuti
sche specialiteiten, welke reeds in het Ko
ninkrijk Italië in den handel zijn en voor 
zoo ver die specialiteiten op den dag van in
werkingtreding van deze overeenkomst nog 
n iet zijn ingeschreven. 

Zoolang over een aanvrage tot inschrij
ving niet zal zijn beslist, zal de pharmaceu 
tische specialiteit aan geen enkele beper
king worden onderworpen. 

9° De bepalingen onder 6, 7 alsmede die 
van de laatste twee alinea's onder 8, zullen 
voor wat betreft den invoer in Nederland in 
werking treden, zoodra in Nederland wette
lijke voorschriften zullen zijn uitgevaardigd 
betreffende de inschrijving en bijgevolg den 
invoer van pharmaceutische specialiteiten. 

10° Deze overèenkomst zal te allen tijde 
kunnen worden opgezegd met een opzeg
gingstermijn van drie maanden. 

Ten oorko11de waarvan de onderscheidene 
Gevolmachtigden deze overeenkomst hebben 
geteekend. 

Gedaan te Rome in tweevoud, den 3osten 
October 1939. 
Voor de Nederland

sche Regeering 
J. B. Hubrecht. 

s. 140 

Voor de ltaliaan
sche Regeering 

G. Ciano. 

8 Mei 1940. BESLUIT tot instelling van 
een Departement van Algemeen Be
stuur, dat den naam zal dragen van 
Ministerie van Landbouw en Visscherij 
en tot wijziging van den naam van het 
Ministerie van Economische Zaken. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op het rapport van den Raad van Minis

ters van. den 6den Mei 1940, Afd. II , La. 
Dru; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
7 M ei 1940, n ° . 65); 

Gezien het nader rapport van den Raad 
van Ministers van 8 Mei 1940, La. D nr, Af
deeling II; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

I. In te stellen een Departement van Al
gemeen Bestuur, dat den naam zal dragen 
van "Ministerie van Landbouw en Vis
scherij". 

II. Aan het Hoofd van het onder I ge
noemd Departement de zorg op te dragen 
voor de volgende, tot dusverre aan het 
Hoofd van het Departement van Economi
sche Zaken opgedragen zaken betreffende: 

de organisatie van de Directie van den 
Landbouw; 

het landbouwonderwijs; 
den landbouwvoorlichtingsdienst; 
de maatregelen tot wering en bestrijding 

van ziekten van cultuurgewassen en van 
voor cultuurgewassen schadelijke d ieren; 

de paarden-, rundvee-, varkens-, schapen
en geitenfokkerij en de pluimvee- en bijen
teelt; 
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de Rijkslandbouwproefstations, de proef-
boerderijen en de proefvelden; 

de trekhondenfokkerij; 
de pacht; 
het landbouwkrediet; 
de bevloeiïngen en de ontwatering in het 

belang van den landbouw ; 
de ruilverkaveling; 
de jacht; 
de bescherming van in het wild levende 

vogels en voor den landbouw nuttige dier
soorten; 

de bestrijding van bedrog in den handel in 
meststoffen, zaaizaden en veevoeder; 

het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en 
de bestrijding van veeziekten; 

de keuring van voor uitvoer bestemd vee; 
de Rijksseruminrichting; 
het Staatsveeartsenijkundig Onderzoe

kingsinstituut ; 
de verstrekking van grond aan landar

beiders; 
de ontginning van woeste gronden (voor 

bebossching en voor stichting boerderijen) ; 
het Staatsboschbeheer; 
de bescherming van bosschen en andere 

houtopstanden; 
het behoud van natuurschoon; 
de maatregelen op zuivelgebied; 
de bevordering van den afzet van land

bouwproducten; 
de economische landbouwvoorlichting; 
de internationale maatregelen en de alge-

meene zaken den landbouw betreffende; 
de landbouwstatistiek; 
de landbouw-crisisaangelegenheden; 
de uitvoering van de Bodemproductiewet 

1939; 
de uitvoering van de Wet medewerking 

verdedigingsvoorbereiding 1939, de Alge
meene Vorderingswet 1939, de Prijsopdrij
vings- en hamsterwet 1939 en de Distribu
tiewet 1939; 

een en ander voorzoover betreft de voed
selvoorziening; 

de visscherij. 
III. Alle bevoegdheden en verplichtin

gen, onderwerpen betreffende, in dit besluit 
onder II genoemd, en welke bij bestaande 
algemeene maatregelen van bestuur en Ko
ninklijke besluiten aan Onzen Minister van 
Economische Zaken zijn opgedragen, gaan 
over op Onzen Minister van Landbouw en 
Visscherij . 

Alle verplichtingen, de in het vorig lid be
doelde onderwerpen betreffende, welke bij 
bestaande algemeene maatregelen van be
stuur en Koninklijke besluiten aan derden 
tegenover Onzen Minister van Economische 
Zaken zijn opgelegd, worden na het in wer
king treden van dit besluit, geacht te zijn 
opgelegd tegenover Onzen Minister van 
Landbouw en Visscherij; 

IV. Alle Ministerieele beschikkingen, 
aanwijzingen en andere beslissingen, de in 
dit besluit onder II bedoelde zaken betref
fende en welke vóór het in werking treden 
van dit besluit krachtens eenigen algemee
nen maatregel van bestuur of eenig Ko
ninklijk besluit zijn genomen of gedaan, wor-
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den geacht te zijn gehandhaafd door Onzen 
Minister van Landbouw en Visscherij . 

V. Den naam van het Ministerie van 
Economische Zaken te wijzigen in dien van 
Ministerie van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart. 

Vl. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den 9den Mei r940. 

Onze Ministers, Hoofden der Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Mei r940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van A/gemeene Zaken a. i., 

Voorzitter van den Raad van Ministers, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 8 M ei z940.) 

S. 282bis 

8 Mei z940. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 19 November 
1920 (Staatsblad no. 821), houdende 
o. m. nadere regeling ter voorziening in 
de kosten van huishoudelijken en ad
ministratieven aard van de burgerlijke 
en militaire Gerechten (Krijgsraden) 
en Parketten. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister 

van Justitie van den 4 Mei 1940, 4e Afdee
ling, No. n62; 

Gelet op de Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad No. 259) en Onze Besluiten van 
20 Juli 1931, No. 45, en 13 April 1933 
(Staatsblad No. 177); 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is 
gebleken wijziging te brengen in de vastge
stelde regeling betreffende voorziening in de 
kosten van huishoudelijken en administra
tieven aard van de Militai re Gerechten 
(Krijgsraden) te 's-Hertogenbosch en Den 
Helder; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juni 1940 in te trekken 

Ons besluit van den 19den November 1920 
(Staatsblad No. 821); 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en van het
welk afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 8sten Mei 1940. 

. 283 · 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 3z Mei z940.) 

IO Mei z940. BESLUIT tot het vaststellen 
van regelen met betrekking tot de in
stelling van een militaire justitie te vel
de. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Opzen Minister van Justitie en van Onzen 
Minister van Defensie van den 10den Mei 
1940, Kabinet No. 1377 A; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om 
regelen vast te stellen met betrekking tot de 
instelling van krijgsraden te velde: 

Gelet op artikel 243 der Regtspleging bij 
de Landmagt en op artikel 95 der Invoe
ringswet militair straf- en tuchtrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Met ingang van een, naar be

hoefte voor ieder hunner door Ons te bepa
len, datum zullen de commandeerende gene
raals, als bedoeld in artikel 2 van dit be
sluit, telkens naarmate de dienst zulks vor
deren of gedoogen zal , van Onzentwege, een 
of meer krijgsraden te velde alsmede een of 
meer officieren-commissaris en officieren
secretaris benoemen. 

2. Als commandeerende generaals , in den 
zin van artikel 243 van de Regtspleging bij 
de Landmagt en in den zin van dit besluit, 
worden aangemerkt: 

1 °. de Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht; 

2°. de Commandant van de Vesting Hol
land, de Commandant van de Stelling van 
D en Helder, de Commandant in Zeeland en 
de Territoriale-bevelhebbers; 

3 °. de Front-commandanten van de ves-
ting Holland; 4:- de Commandant van het Veldleger; 

s . de Legerkorps-commandanten; 
6°. de Divisie-commandanten; 
7°. de Brigade-commandanten; 
8 °. de Commandant der Luchtverdedi

ging; 
9°. de Commandanten der Luchtverde

digingskringen. 
3 . r. Voor de toepassing van dit besluit 

worden geacht mede onder de bevelen van 
een commandeerenden generaal te staan die 
militairen of onderdeelen, welke bij besluit 
van den Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht - voor wat de militaire justitie 
betreft - onder de bevelen van dien com
mandeerenden generaal zijn gesteld. 

2. Behoudens het bepaalde bij het laatste 
lid van dit artikel wordt voor de toepassing 
van dit besluit onder het rechtsgebied van 
een commandeerenden generaal, behalve het 
gezags-, legerings- of operatiegebied van dien 
commandeerenden generaal, mede begrepen 
het gezags-, legerings- of operatiegebied van 
de commandanten der in het eerste lid van 
dit artikel bedoelde onderdeelen. 

3. Voor de toepassing van dit besluit 
worden de Commandant der Luchtverdedi
ging en een Commandant van een Luchtver
dedigingskring geacht geen rechtsgebied te 
hebben. 

4 . r. Onverminderd het bepaalde bij 
de paragrafen 1 tot en met 3 van Titel VIII 
van de Invoeringswet militair straf- en 
tuchtrecht oordeelen de krijgsraden te velde 
bij uitsluiting: 

a. over de strafbare feiten, begaan door 
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personen, die behooren tot of vergezellen of 
volgen onderdeelen, welke onder de bevelen 
staan van den commandeerenden generaal 
die den krijgsraad heeft benoemd; ' 

b. over de strafbare feiten, als bedoeld 
in artikel 78 der Invoeringswet militair straf
en tuchtrecht, begaan door niet-militairen 
binnen het rechtsgebied van den comman
deerenden generaal, die den krijgsraad heeft 
benoemd; 

c. over de strafbare feiten, door krach
tens letter a van dit lid aan de rechtsmacht 
van andere krijgsraden te velde onderwor
pen personen begaan in het rechtsgebied van 
den commandeerenden generaal, die den 
krijgsraad heeft benoemd. 

2. De rechtsmacht van de krijgsraden te 
velde wordt bepaald na het tijdstip, waarop 
het strafbare feit is gepleegd. 

5 . r. Indien meer dan een krijgsraad te 
velde bevoegd is van eenzelfde feit kennis 
te nemen, geschiedt zulks bij voorrang door 
den krachtens letter a van artikel 4 van dit 
besluit bevoegden krijgsraad, welke is be
noemd door den hiërarchiek laagst geplaat
sten commandeerenden generaal. 

2. Indien meer dan een krijgsraad te vel
de uitsluitend krachtens tie letters b of c 
van artikel 4 van dit besluit tot kennisne
ming van eenzelfde feit bevoegd is, ge
schiedt zulks bij voorrang door den krijgs
raad, benoemd door den commandeerenden 
generaal, die in artikel 2 van dit besluit on
der het hoogste nummer is gerangschikt. 

3. Is ook na toepassing van de vorige 
leden van dit artikel nog meer dan een 
kriigsraad te velde tot kennisneming van 
eenzelfde feit bevoegd, dan geschiedt zulks 
bij voorrang door den krijgsraad, waarbij de 
zaak het eerst aanhangig is gemaakt. 

6 . Indien niet kan worden vastgesteld 
welke krijgsraad te velde bevoegd is ;an ee~ 
strafbaar feit, begaan door een aan de rechts
macht van de krijgsraden te velde onderwor
pen persoon, kennis te nemen, alsmede inge
val de berechting door den, overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel .5 van dit besluit be
voegden, krij gsraad te velde naar het oor
deel van den Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht bezwaren met zich brengt, kan 
deze op verzoek van den meest gereeden 
commandeerenden generaal een krijgsraad te 
velde aanwij zen , t e n einde met uitsluiting 
van iederen anderen krijgsraad te velde het 
betreffende feit te berechten. 

7 . D it besluit treedt terstond in werking. 
Het kan worden aangehaald als "Organi

satie-besluit Rechtspleging te velde 1940". 
Onze M inisters van Justitie en van De

fensie zijn, ieder voor zooveel hem betreft , 
belast m et de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den roden Mei 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

De Minister van Defensie, 
A. Q. H. DIJXHOORN. 

(Uitgeg. zo Mei 1940. ) 
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S.284 

IO Mei z940. BESLUIT tot vaststelling 
van een datum, als bedoeld in artikel 1 
van het Organisatie-besluit Rechtsple
ging te velde 1940. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie en van Onzen 
Minister van Defensie van den roden Mei 
1940 Kabinet, n °. 1377 A; 

Overwegende, dat het onder de huidige 
omstandigheden wenschelijk is om, overeen
komstig het bepaalde bij artikel 1 van het 
Organisatie-besluit Rechtspleging te velde 
1940 voor onderscheiden commandeerende 
generaals een datum aan te wijzen met in
gang waarvan zij een of m eer krijgsraden te 
velde zullen benoemen; 

Gelet op de artikelen 1 en 2 van meerge
meld bes!Üit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voor: 
a . den Commandant van de vesting Hol

land, 
b. den Commandant van het Veldleger, 
c. den Commandant van het Ie Leger

korps, 
d. den Commandant van het Ile Leger

korps, 
e. den Commandant van het Ille L eger

korps, 
/. den Commandant van het IVe L eger

korps, 
g. den Commandant van de Stelling van 

D en H elder, 
h. den Territorialen Bevelhebber in 

Noord-Brabant, 
i. den Commandant in Zeeland, 
j. den Commandant van de Lichte Di

visie, 
in hunne hoedanigheid van commandee

rend generaal als bedoeld in artikel 243 van 
de Regtspleging bij de Landmagt en in het 
Organisatie-besluit R egtspleging te velde 
1940, wordt als datum met ingang waarvan 
zij een of meer krijgsraden te velde zullen 
benoemen vastgesteld: II Mei 1940. 

Onze Ministers van Justitie en van De
fensie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 1oden Mei 1940. 

s. 285 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 
De Minister van Defensie, 

A. Q . H. DIJXHOORN. 

(Uitgeg. zo Mei 1940.) 

zz Mei 1940. BESLUIT, tot wijziging van 
het O rganisatiebesluit Rechtspleging te 
velde 1940. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie en van D efensie 
van II Mei 1940, _Kabinet no. 1377 B; 
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Overwegende dat een aanvulling wensche
lijk is van het Organisatiebesluit Rechtsple
ging te velde 1940; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 4 lid 2 van het Orga

nisatiebesluit Rechtspleging te velde 1940 
wordt aan het slot na het woord: ,,gepleegd" 
ingevoegd: 

,,met dien verstande, dat de Krijgsraden, 
benoemd m et ingang van II Mei 1940, mede 
bevoegd zijn ten aanzien van de strafbare 
feiten begaan op xo Mei 1940". 

2. D it besluit treedt terstond in wer
king. 

Onze Ministers van Justitie en Defensie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den IIden Mei 1940. 

s. 286 

WILHELMINA. 
D e Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 
De Minister van Defensie, 

A. Q . H. DIJXHOORN . 

(Uitgeg. 11 M ei 1940.) 

11 Mei 1940. BESLUIT, tot instelling van 
een militair arrondissement. 

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

Justitie en van D efensie van II Mei 1940, 
Kabinet, n ° . 1377 B; 

Gezien artikel 134, tweede lid, van de 
Regtspleging bij de Landmagt en artikel 94 
van de Invoeringswet militair straf- en 
tuchtrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van 10 Mei 1940 ver

valt Ons besluit van 21 D ecember 1939, 
Staatsblad No. 286, en zijn de krijgsraden, 
ingevolge dat besluit ingesteld, opgeheven. 

2 . Met ingang van denzelfden datum 
vormt het Rijk in Europa één militair ar
rondissement. 

Hoofdplaats is 's-Gravenhage. 
De te 's-Gravenhage te vestigen krijgsraad 

neemt mede kennis van de strafbare feiten, 
bedoeld in artikel 94 van de Invoeringswet 
militair straf- en tuchtrecht. 

3. Het bepaalde in het voorgaande arti
kel maakt geen inbreuk op de bevoegdheid 
van de krijgsraden te velde, ingesteld of nog 
in te stellen ingevolge het Organisatiebesluit 
Regtspleging te velde ,940. 

4 . Dit besluit treedt terstond in werking. 
Onze Ministers van Justitie en van De

fensie zijn, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 11den Mei 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
P. S . GERBRANDY. 

De Minister van Deferuie, 
A. Q. H. DIJXHOORN. 

( Uitgeg . II Mei z940.) 
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S. S.203 

z7 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Genezaal van het Departem ent 
van Justitie, teneinde de economische 
onafhankelijkheid der pers te verzeke
ren. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. (1) De uitgever van een 
dag- of weekblad, van een geïllustreerd blad, 
van een tijdschrift, van persberichten of an
dere periodiek verschijnende uitgaven, als
mede de eigenaren of bestuurders van een 
onderneming, die zich geheel of voor een 
overwegend deel met de vervaardiging van 
of den handel in zoodanige drukwerken be
zighouden, zijn verplicht uiterlijk vóór 25 
September 1940 een ingevulde vragenlijst bij 
den bevoegden Procureur-Generaal, fungee
rend Directeur van Politie, in te dienen. 

(2) Hij die tot invulling van een dus
danige vragenlijst verplicht is, moet vóór 10 

September 1940 aan de in lid 1 genoemde 
instantie een verzoek om toezending van een 
vragenlijst insturen, een en ander onder 
nauwkeurige opgave van den aard zijner 
onderneming. 

(3) De in lid 1 bedoelde verplichting 
geldt zoowel voor ondernemingen, die door 
particulieren, als voor de;mlken, die door 
maatschappijen, vereenigingen of stichtin
gen worden gedreven. 

(4) De Procureurs-Generaal, fungeeren
de Directeuren van Politie, zijn bevoegd de 
juistheid der gedane opgaven te onderzoe
ken. 

ARTIKEL 2. ( 1) Voor algeheele of ge
deeltelijke overdracht, vervreemding of be
zwaring van: 

1) ondernemingen, als bedoeld in artikel 
1 , die zich bezighouden• met het u itgeven of 
verhandelen van drukwerken ; 

2) afzonderlijke bestanddeelen van een 
uitgeversbedrijf, meer bepaaldelij k auteurs
rechten; 

3) die stukken grond en inrichtingen, die 
voor het handelsbedrijf en de vervaardiging 
der drukwerken van weze nlijke bete ekenis 
zijn, 
moet te voren de toestemming van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Justitie worden aangevraagd. 

(2) Hetzelfde geldt voor rechtshande
lingen, die de verplichting tot een over
dracht, vervreemding of bezwaring, als in 
lid 1 bedoeld, met zich medebrengen. 

ARTIKEL 3. De Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie kan hem, die 
in strijd met de bepalingen v an dit besluit 
handelt, blijvend of voor zekeren tijd ver
bieden, in ondernemingen van de in artikel 
1 bedoelde soort werkzaam te zijn. 

ARTIKEL 4. (1) Hij die opzettelijk het 
verbod, als bedoeld in artikel 3, overtreedt, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog-
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ste één jaar of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden . 

(2) De handeling, bedoeld in lid 1, is een 
overtreding. 

ARTIKEL 5. Rechtshandelingen, als be
doeld in artikel 2, die na 10 Mei 1940 en 
vóór het in kracht treden van dit besluit 
hebben plaats gevonden, moeten vóór 25 
September 1940 aangegeven worden bij den 
bevoegden Procureur-Generaal, fungeerend 
Directeur van Politie. 

ARTIKEL 6. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 Augustus 1940. 

S. S.302 

De Secretaris-Generaal 
van het D e partement van Justitie, 

J. C. T ENKINK. 
(Uitgeg. I9 Augustus z940.) 

z2 Augustus z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken 
betreffende in het binnenlandsche post-. 
en telefoonverkeer toe te passen tarie
ven. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. Met ingang van 20 Augus
tus 1940 gelden voor de Posterijen de vol
gende tarieven: 

A. Loc a a 1 verkeer: 
Het port der in locaal verkeer verzonden 

brieven en briefkaarten bedraagt: 
voor brieven : 

bij een gewicht van niet meer dan 20 
gram 5 cent; 
boven 20 gram tot en met 100 gram 
1½ cent; 

voor briefkaarten: 
elke kaart 4 cent. 

B . Int e rl o c a a 1 verkeer: 
Het port der in het interlocale verkeer 

verzonden brieven en briefkaarten bedraagt: 
voor brieven: 

bij een_ gewicht van niet meer dan 20 
gram 1½ c e nt; 

voor briefkaarten: 
elke kaart 5 cent . 

ARTIKEL 2. Met ingang van de op of na 
20 Augustus 1940 vallende dagteekening, als 
door den Directeur-G eneraal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor de onderschei
dene netten zal worden vastgesteld, gelden 
in het telefoonverkeer der volgende tarie
ven: 

A. L o c a 1 e g e s p r e k k e n. 
Voor aangevraagde en tot stand gekomen 

locale gesprekken, zoowel in de Rijks- als in 
de geconcessionneerde netten, is ongeacht 
den duur van het gesprek verschuldigd f 0.03 
per gesprek. Dit geldt niet voor gesprekken, 
aangevraagd uit een openbare spreekgele-
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genheid, noch voor gesprekken tot het aan
vragen van interlocale of internationale ge
sprekken, tot het aanbieden van telegram
men of voor het vragen van inlichtingen, 
het opgeven van storingen of klachten. 

B. I n t e r 1 o c a 1 e ge s p r e k k e n . 
Voor een interlocaal gesprek is per een

heid van 3 minuten of restend gedeelte daar
van verschuldigd, indien de door den Direc
teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie voor de prijsberekening vastge
stelde meetpunten van elkaar gelegen zijn 
op een hemelsbreed gemeten afstand van 
ten hoogste ro km. . f 0.06 
meer dan 10 tot en met 15 km f 0.15 

15 25 fo~o 
25 " 35 f 0.45 

,. ,. 35 km f 0.60 
De prtJS van een interlocaal gesprek uit 

een openbare spreekgelegenheid kan wor
den verhoogd met een door den Directeur
Generaal vast te stellen bedrag. 

De helft van de kosten van een (enkel
voudig) niet-dringend interlocaal gesprek 
met een minimum van 6 cent en met afron
ding naar boven van ged eelten van centen 
tot geheele, is verschuldigd indien 

1) de aanvrager een oproep niet beant
woordt; 

2) de aanvrager of de opgeroepene een 
gesprek weigert; 

3) na de totstandkoming van een verbin
ding blijkt, dat het gesprek met een ver
keerd nummer is aangevraagd, mits de fou
tieve aanvraag onmiddellijk daarna vervan
gen wordt door een andere gespreksaanvraag 
voor hetzelfde net. 

C. 0 p r o e p- e n v o o r b e r i c h t e n. 
In het binnenlandsche verkeer is verschul

digd voor een oproepbericht f 0 ,30 en voor 
een voorbericht de helft van de kosten van 
een enkelvoudig niet-dringend gesprek( af
ronding naar boven van gedeelten van cen
ten tot geheele), met dien verstande, dat het 
verschuldigde niet minder dan f 0,06 en niet 
meer dan f 0,30 bedraagt. 

D. Te 1 e foon boodschappen-
d ie n st. 

Behalve het voor deelneming aan den 
boodschappendienst verschuldigde recht is 
daarenboven verschuldigd: 

1) f 0,03 voor het opgeven van naam, te
lefoonnummer enz. van degenen, d ie verbin
ding wenschten met den deelnemer ; 

2) f 0,03 voor elke gedane mededeeling 
aan oproepers omtrent de hereikbaarheid van 
den opgeroepene; 

3) f 0,30 voor elke andere aan den opge
roepene of aan den oproeper overgebrachte 
mededeeling van ten hoogste 30 woorder.. 

ARTIKEL 3. Deze beschikking treedt in 
werking op 20 Augustus 1940. 

's-Gravenhage, 12 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. z7 Augustus z940.) 
1... en S. 1940. 

1940 

S. S.303 

z2 Augustus z940. BESCHIKKING van 
den S ecretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken 
betreffende het internationale postver
keer ( grensverkeer met België en 
Duitschland) . 

Op grond van§ 1 van -de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening No. :,,/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. In het grensverkeer ( 30 km) 
met België en Duitschland bedraagt het port: 

1) voor brieven t/m 20 gram 7½ cent; 
2) voor briefkaarten (enkele) 5 cent; 
:i) voor b riefkaart en met be-

taald antwoord 10 cent . 
ARTIKEL 2. Deze beschikking treedt in 

werking op 20 Augustus 1940. 

's-Gravenhage, 12 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

K . J . FREDERIKS. 

(Uitgeg. x7 Augustus z940.) 

S. S.304 

z3 Augustus z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken 
betreffende het recht voor het verstrek
ken van inlichtingen aangaande over
schrijvingen in het v erkeer met buiten
landsche postcheque- en girodiensten. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 van de Verordening No. 3 /1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Gelet op de op 23 Mei 1939 te Buenos 
Aires gesloten overeenkomst betreffende den 
postgirodienst wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. Het recht voor het verstrek
ken van inlichtingen aangaande overschrij
vingen in het verkeer met buitenlandsche 
postcheque- en girodiensten wordt vastge
steld op f 0.20 per inlichting met dien ver
stande, dat, als inlichtingen omtrent twee 
of meer overschrijvingen worden verzocht, 
het recht ter zake van elk van die overschrij
vingen verschuldigd is. 

ARTIKEL 2 . Deze beschikking treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnen/andsche Zaken, 

K. J. FREDJ\RIKS. 

(Uitgeg . I7 Augustus z940.) 

15 
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13 Augustus 1940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Binnenlandsche Zaken 
betreffende het internationale postver
keer. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied; 

Gelet op het den 23 Mei 1939 te Buenos 
Aires gesloten Algemeen Postverdrag en de 
op denzelfden datum mede aldaar gesloten 
overeenkomsten betreffende: 

1) de brieven en doosjes met aangegeven 
waarde; 

2) de postpakketten; 
3) de postwissels; 
4) de invordering van gelden op quitan

tiën en handelspapier; 
5) de abonnementen op nieuwsbladen en 

tijdschriften; 
wordt bepaald: 

ARTIKEL r. (1) In dit verkeer gelden, 
voor zooveel van toepassing, de bepalingen 
van het in den aanhef genoemde verdrag en 
van d e daarbij vermelde overeenkomsten. 

(2) Onder fonopostzendingen worden 
verstaan de stukken, in artikel 34, § 1, van 
het Algemeen P ostve~drag aangeduid als 
,,envois phonopost". 

(3) In het verkeer met Nederlandsch
Indië bedraagt het port der brieven en brief
kaarten bij vooruitbetaling: 

1) voor brieven: 
voor een gewicht tot en met 20 gram 12~/2 

cent en voorts v oor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 7~/2 
cent daarboven; 

2) voor briefkaarten: 
7½ cent voor elke kaart. 
(4) In het verkeer met de landen, waar

van de Postadministratiën d e in artikel 34, 
§ 3, van het Algemeen Postverdrag bedoelde 
toestemming hebben verleend, bedraagt het 
port bij vooruitbetaling voor landkaarten 
1½ cent per 50 gram of restend gedeelte van 
50 gram. 

(5) Voor fonopostzendingen bedraagt 
het port b ij vooruitbetaling: 

1) in het verkeer met Nederlandsch
Indië, Curaçao en Suriname : 

5 cent per 20 gram of restend gedeelte van 
20 gram; 

2) in het verkeer met de landen, waar
van de P ostadministratiën de in a rtikel 34, 
§ 8, van het Algemeen P ostverdrag bedoelde 
goedkeuring hebben verleend: 

voor een gewicht tot en met 20 gram 10 
cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 5 
cent daarboven. 

(6) In het verkeer met Nederlandsch
Indië, Curaçao en Suriname worden, voor 
zooveel de verzending niet geschiedt met 
handelsoogmerken, met monsters gelijkge
s t eld : negatieven (films en platen) voor fo-
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tografieën, alsmede daarvoor in aanmerking 
komende voorwerpen van geringe waarde. 

( 7) Het recht, verschuldigd wegens de 
bemoeiingen met het inklaren en v rijmaken 
van hier te lande ontvangen stukken, be
draagt 20 cent voor elk stuk . 

(8) Voor elke postidentiteitskaart is een 
recht verschuldigd van 30 cent 

(9) Het bij vooruitbetaling verschuldig
de expresserecht bedraagt 20 cent voor elk 
stuk. . 

(rn) Het recht, verschuldigd voor een 
bericht van ontvangst van een aangeteekend 
stuk bedraagt, indien dit bericht na de ter
postbezorging van het stuk wordt gevraagd, 
20 cent. 

(n) H et recht, dat voor een navraag of 
een verzoek om inlichtingen betreffende een 
aangeteekend stuk of een verrekenbedrag 
wordt geheven, bedraagt 20 cent. 

(12) D e punten 3, 7, 9, 10 en II zijn 
mede van toepassing op waardezendingen . 

(13) Het aan den Nederlandschen dienst 
wegens landvervoer toekomende aandeel be
draagt voor elk pakket, afkomstig van of 
bestemd voor Nederland: 
voor een gewicht boven 1 tot en 

met 3 kilogram f 0.325; 
boven 3 tot eri met 5 kilogram . f 0.40. 

(14) Met afwijking van het bepaalde in 
het vorig punt bedraagt het aan den Neder
landschen dienst toekomende aandeel we
gens landvervoer voor elk per zeepost ver
zonden pakket: 

1) afkomstig van of bestemd voor Ne
derlandsch-Indië: 
voor een gewicht boven 1 tot en 

met 3 kilogram . f 0.15; 
f 0.20; 

voor Cu-
boven 3 tot en met 5 kilogram . 

2) afkomstig van of bestemd 
raçao of Suriname: 
voor een gewicht boven 1 tot en 

met 3 kilogram . f 0.15; 
boven 3 tot en met 5 kilogram . f 0.20. 

(15) Het aan den Nederlandschen dienst 
toekomende aandeel wegens zeevervoer van 
elk per zeepost naar N ederlandsch- l ndië 
verzonden pakket afkomstig uit Nederland, 
Curaçao of Suriname bedraagt: 
voor een gewicht boven 1 tot en 

met 3 kilogram . f 0.75; 
boven 3 tot en met 5 kilogram . f 0.95. 

(,6) Het aan d e n Nederlandschen dienst 
toekomende aandeel wegens landvervoer van 
pakketten, welke in het verkeer tusschen 
N ederlandsch-lndië eenerzijds en Curaçao 
of Suriname anderzijds, per zeepost worden 
v erzonden, bedraagt voor elk pakket: 
voor een gewicht boven 1 tot en 

met 3 kilogram . f o. 15; 
boven 3 tot en met 5 kilogram . f 0.20. 

(17) Breekbare pakketten, bedoeld in 
artikel 8 van de overeenkomst betreffende 
de postpakketten, zijn niet ten vervoer toe
gelaten. 

(18) De behandeling van dringende pak
ketten vindt plaats met inachtneming van 
het bepaalde bij artikel 38 van bovenver
melde overeenkomst. 

(19) M et ingang van een _door den Di-
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recteur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie te bepalen datum belast de 
postadministratie zich met de behandeling 
van de in artikel 2 r van bedoelde overeen
komst genoemde pakketten, die vergezeld 
gaan van een bericht van inscheping. 

(20) De termijn, binnen welken aan den 
rechthebbende gelegenheid wordt gegeven 
tot het verkrijgen van inzage van de adres
kaart, behoorende bij een door hem aan te 
wijzen verzonden pakket, wordt door den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie bepaald. 

Het deswege bij vooruitbetaling verschul
digde recht bedraagt 20 cent. 

(21) De punten 10 en II zijn mede op 
pakketten van toepassing. 

(2 2) Wegens de bemoeiingen met het 
inklaren en vrijmaken van hier te lande ont
vangen pakketten is voor elk desbetreffend 
pakket een recht van 25 cent verschuldigd. 

(23) Boven het in het vorig punt be
doelde recht is voor elk hier te lande ont
vangen pakket een recht van 15 cent ver
schuldigd, indien de inklaring en vrijmaking 
voor rekening van den afzender geschiedt. 

(24) Het bij vooruitbetaling verschul
digde recht voor een bericht van uitbetaling 
wegens een verzonden postwissel bedraagt, 
indien dit bericht na de aanbieding ter ver
zending van den postwissel is gevraagd, 20 

cent. 
(25) Het bij vooruitbetaling verschul 

digde recht voor het verkrijgen van inzage 
van uitbetaalde postwissels bedraagt 20 cent 
voor eiken postwissel. 

(26) Voor het verkrijgen van machti 
ging tot uitbetaling van een postwissel, waar
van de aanvankelijke geldigheidsduur is ver
streken, is een recht verschuldigd van 20 
cent. E en zelfde recht moet worden voldaan 
voor het verkrijgen van een duplicaat-post
wissel. 

(2 7) De punten 9 en II zijn mede van 
toepassing op postwissels. 

(28) H et voor een navraag of een ver
zoek om inlichtingen betreffende een zen
ding met in te vorderen waarden verschul
digde recht bedraagt 20 cent. 

ARTIKEL 2. Deze beschikking treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
K. ] . FREDERIK$. 

(Uitgeg. 17 Augustus z940.) 

S. S.30 6 

z3 Augustus z940. BESCHIKKJNG van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken be
treffende het binnenlandsche postver
keer. 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ ~- en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den R1Jks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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ARTIKEL 1. (r) Op platen, welke tegen 
het tarief der gedrukte stukken worden ver
zonden, is de vermelding toegelaten van een 
zeer beknopte toelichtende beschrijving op 
de platen zelve betrekking hebbende. 

(2) Op monsters is toegelaten de ver
melding van een korte aanwijzing betref
fende den fabrikant en den leverancier van 
de koopwaar of betreffende den persoon, 
voor wien het monster is bestemd. D eze ver
melding mag ook worden aangebracht op 
een bij de monsters gevoegde open mede
deeling. 

(3) In tegen het tarief der gedrukte 
stukken verzonden formulieren, in gebruik 
bij bibliotheken voor het aanvragen of uit
leenen van boekwerken, mogen worden aan
gebracht: de titels der werken, het aantal 
gevraagde of gezonden exemplaren, de na
men der schrijvers en der uitgevers, de num
mers van den catalogus, het aantal leesda
gen, de naam van hem, die het werk wenscht 
te raadplegen evenals andere korte aanwij
zingen betrekking hebbende op de desbe
treffende boekwerken. 

(4) Braille-drukwerken zijn toegelaten 
tot een gewicht van ten hoogste 7 kilogram 
voor elke zending onder een afzonderlijk 
adres. 

(5) P akketten, welke op grond van hun 
afmetingen voor het internationaal verkeer 
als hinderlijk zouden worden beschouwd, 
worden in het binnenlandsch verkeer niet ten 
vervoer aangenomen. 

(6) Op verlangen van de afzenders van 
pakketten wordt, mits het verzoek daartoe 
wordt ingediend binnen een termijn van 9 
maanden, te rekenen van den dag volgende 
op dien van de terpostbezorging, kosteloos 
een onderzoek naar het lot daa rvan inge
steld en de uitslag hun bericht. 

ARTIKEL 2. Deze beschikking treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
K . ] . FREDERIKS. 

(Uitgeg. z7 Augustus z940.) 

S. S.409 

14 Augustus z940. TWEEDE UITVOE
RINGSBESLUIT van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van 
Financiën, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende de regeling van het 
deviezenverkeer. 

Op grond van artikel 35 der D eviezenver
ordening 1940 en van §§ 2 en 3 der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

ARTIKEL 1. (1) Voor de toepassing van 
dit besluit en zijn uitvoeringsvoorschriften 
wordt verstaan onder: 

1) grensgebied: 
a) het gebied, behoorende tot die Neder

landsche gemeenten, die althans met een 
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deel van het gemeentegebied, niet ver
der dan 1 s km van de Belgische grens 
van het bezette Nederlandsche gebied 
verwijderd liggen; 

b) het krachtens de Belgische deviezen
voorschriften aangewezen gebied aan de 
N ederlandsche grens; 

2) grensbewoners: 
personen, die binnen de grensgebieden hun 

woonplaats hebben of gewoonlijk aldaar ver
blijven; 

3) grensgangers : 
grensbewoners, die van een bedrijf, gelegen 

in het grensgebied van het nabuurland regel
matig loon (daaronder mede begrepen ~ala
rissen, provisies, enz.) ontvangen en die om 
de plaats te bereiken, waar zij hun arbeid 
verrichten, regelmatig de grens langs een be
paald kantoor overschrijden. 

2) De Secretaris-Generaal van het De-· 
partement van Financiën kan met bindende 
werking beslissen, of een bepaalde persoon 
als grensbewoner of grensganger is aan te 
merken of niet. 

ARTIKEL 2. (1) _Het is aan grensbewoners 
zonder vergunning van het Deviezeninstituut 
geoorloofd betaalmiddelen uit te voeren tot 
een waarde van ten hoogste één gulden per 
dag, ten hoogste echter tien gulden per 
maand. 

(2) Het is aan grensbewoners verboden 
betaalmiddelen in te voeren tot een hoogere 
waarde dan één gulden per dag en tien gul
den per maand. Het Deviezeninstituut kan 
in bijzondere gevallen deze bedragen ver
hoogen. 

(3) Kinderen beneden den leeftijd van 
veertien jaar mogen bedragen, waarvan de 
uit- en invoer overeenkomstig de vorige le
den geoorloofd is, slechts dan medevoeren, 
wanneer deze bedragen noodig zijn voor 
schoolbezoek. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan voorschrijven, 
dat de uit- en invoer van betaalmiddelen 
overeenkomstig de vorige leden slechts langs 
bepaalde grenskantoren en gedurende be
paalde uren geoorloofd is. 

ARTIKEL 3. In afwijking van het bepaalde 
in artikel 2 is het aan grensgangers geoor
loofd op grond van loonverklaringen hunner 
werkgevers betaalmiddelen tot een waarde 
van ten hoogste hun loon in of uit te voe re n. 

ARTIKEL 4. Het is aan grensbewoners ge
oorloofd zonder overlegging van de in artikel 
22 van de D eviezenverordening 1940 bedoel
de documenten roerende goederen in of uit 
te voeren, mits deze goederen naar het oor
deel van de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen: 

1) niet zijn bestemd voor handel of be
drijf; 

2) dienen voor de persoonlijke behoeften 
van de grensbewoners; 

3) contant zijn gekocht dan wel worden 
verkocht. 

ARTIKEL 5. In afwijking van het bepaalde 
in de artikelen 2 en 4 is het aan grensbewo
ners. die in het bezit zijn van een vergunning 
van den inspecteur der invoerrechten en ac
cijnzen, geoorloofd: 
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1) zonder overlegging van de in artikel 
22 der D eviezenverordening 1940 bedoelde 
documenten in het land hunner inwoning 
voortgebrachte roerende goederen tot een 
verkoopwaarde van ten hoogste dertig gulden 
per marktdag uit of in te voeren; 

2) de met den verkoop dezer goederen 
verkregen opbrengst tot een waarde van ten 
hoogste dertig gulden per marktdag in of uit 
te voeren. 

ARTIKEL 6. Medegevoerde betaalmidde
len of roerende goederen worden ook dan als 
uitgevoerd aangemerkt, indien in redelijk
heid moet worden aangenomen, dat zij in 
strijd met de voorafgaande bepalingen voor 
uitvoer naar het buitenland bestemd zijn. 

ARTIKEL 7. De Nederlandsche Bank kan 
onder door haar te stellen voorwaarden aan 
ingezetenen, die binnen het Nederlandsche 
grensgebied hun woonplaats hebben of al
daar gevestigd zijn , toestaan buitenlandsche 
betaalmiddelen van grensbewoners te ver
krijgen en aan dezen te vervreemden. 

ARTIKEL 8. De voor de uitvoerin g van 
dit besluit noodige bepalingen worden door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën uitgevaardigd en in de 
Nederlandsche Staatscourant afgekondigd. 

ARTIKEL 9. Dit besluit treedt in werking 
op den vijfden dag na zijn afkondiging. 

ARTIKEL 10. Dit besluit wordt aange
haald als "Deviezenbesluit 11". 

's-Gravenhage, 14 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgêg. 17 Augustus 1940.) 

S. S.606 

11 Juli 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van de Departe
menten van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij ingevolge de Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet 1939. (Prijzenbeschikking 
1q40, No. 1). 

Gelet op de artikelen 1, 3 en 4 van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 en in 
overeenstemming met de §§ 2 en 3 van de 
Verordening No. 3/,940 van den Rijkscom 
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. (1) Het is aan een ieder 
verboden eenig goed te koop aan te bieden 
of te verkoopen tegen een hoogeren prijs dan 
dien, welken hij bij het meerendeel van de 
door hem op 9 Mei 1940 afgesloten transac
ties betreffende soortgelijke goederen in een 
zelfde hoeveelheid en van een zelfde hoeda
nigheid heeft berekend. 



229 

(2) Indien iemand goederen van gelijke 
soort, maar in andere hoeveelheid of van 
andere hoedanigheid dan op 9 Mei 1940 te 
koop aanbiedt of v erkoopt, mag hij ten hoog
ste den prijs vragen of in rekening brengen. 
welken hij voor deze goederen op 9 Mei zou 
hebben berekend. 

ARTIKEL 2. (1) Indien iemand op 9 
Mei 1940 geen der transacties, als bedoeld in 
artikel 1 , heeft verricht of indien de door 
hem op dien datum berekende prijs als een 
uitzonderlijke moet worden beschouwd, mag 
hij ten hoogste den prijs vragen of in reke
ning brengen, welken hij bij het meerendeel 
van de door hem in het tijdvak van 9 April 
tot 9 Mei afgesloten transacties betreffende 
soor tgelijke goederen in een zelfde hoeveel
heid en van een zelfde hc;edanigheid heeft 
berekend. 

(2) Het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 1 is van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 3. Indien iemand in het tijdvak 
van 9 April tot g Mei 1940 geen der trans
acties, als bedoeld in artikel 1, heeft ver
richt, mag hij t en hoogste den voor een zelf
de transactie op 9 Mei algemeen gebruike
lijken prij s vragen of in rekèning bren gen. 

ARTIKEL 4. De bepalingen van de arti 
kelen 1, 2 en 3 zij n van overeenkomstige toe
passing met betrekking tot het te huur aan
bieden en verhuren van goederen en het ver
richten van diensten. 

ARTIKEL 5. Als verboden verhooging 
wordt mede beschouwd iedere directe of in
directe vermindering van de te verrichten of 
verrichte prestatie. 

ARTIKEL 6. De Secretaris-Generaal van 
de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij kan van de voorschriften van deze 
beschikking ontheffing verleenen of een an
deren prijs dan den in deze voorschriften be
doelden vaststellen. 

ARTIKEL 7. De voorschriften van dit be-
sluit zijn niet van toepassing: · 

1) indien en voorzoover door of vanwege 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij , op grond 
van de Landbouwcrisiswet 1933, andere prij
zen, dan in de artikelen 1 tot en met 3 be
doeld, zijn of worden vastgesteld of goed
gekeurd; 

2) ten aanzien van tarieven of prijzen 
voor het ve rvoer van personen en goederen; 

3) ten aanzien van arbeidsloonen; 
4) ten aanzien van goederen uit het bui

tenland afkomstig, voor zoover deze nog niet 
in der. eigendom van Nederlandsche afne
mers zijn overgegaan. 

ARTIKEL 8. Alle tot dusverre op grond 
van de artikelen 3 en 4 van de P rijsopdrij 
vings- en hamsterwet 1939 uitgevaardigde 
voorschriften worden ingetrokken, met uit
zondering van de beschikking van den Mi
nister van Economische Zaken van 2 0 Fe
bruari 1940, no. 3039, _Afd. L.C.A./V.V.O. 
(hooi), alsmede van de beschikkingen van 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Landbouw en Visscherij van 23 
Mei 1940, no. 285 R.V.V.O./A.Z. (aardap-
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pelen) en van 6 Juni 1940, no. 756 R.V.V.O./ 
A.Z. (weidegras, lucerne en roodklaver). 

ARTIKEL 9. Deze beschikking treedt in 
werking op het tijdstip van haar afkondiging. 

ARTIKEL 10. Deze beschikking kan wor
den aangehaald als "Prijzenbeschikking 1940 
No. 1". 

's-Gr,avenhage, II Juli 1940. 

De Secretaris-Generaal van de Departemen- · 
ten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 

en van Landbouw en Visscherij , 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 Juli z940.) 

S. S.607 

II Juli z940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij ingevolge de Prijsopdrijv.ings- en 
hamsterwet 193g (Detailprijzenbeschik
king). 

Gelet op artikel 3 van de PriJsopdrijvings
en hamsterwet 1g~9, alsmede op artikel 6 
van de Prijzenbeschikking 1940 No. 1 en in 
overeenstemming met de paragrafen 2 en 3 
v an de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, wordt bepaald: 

ARTIKEL 1 . In afwijking van het bepaal
de in de artikelen 1, 2 en 3 van de Prijzenbe
schikking 1940, No. 1 mag, voorzoover ten 
aanzien van bepaalde goederen niet anders 
is of zal worden bepaald, in den detailhandel 
de in die artikelen bedoelde prijs worden 
verhoogd met ten hoogste het bedrag, waar
mede de prijs, waartegen de betreffende goe
deren als gevolg van een door of vanwege den 
Secretaris-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Landbouw en Visscherij goed gekeurde 
verhoogingen zijn ingekocht, is verhoogd. 

ARTIKEL 2 . Deze beschikking treedt op 
den dag van zijn afkondiging in werking. 

ARTIKEL 3. Deze beschikking kan worden 
aangehaald als "Detailprijzenbeschikking". 

's-Gravenhage, 11 Juli 1940. 
De Secretaris-G eneraal van de D epartemen
ten v an Handel, Nijverheid en Scheepvaart 

en van Landbouw en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 Juli z940.) 

S. S.608 

II Juli z940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van de Departe
m enten v an Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij ingevolge de Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet 193 9 (Transportkostenbe
schikking). 

Gelet op artikel 3 van de Prijsopdrijvings
en hamsterwet 1939, alsmede op artikel 6 van 
de Prijzenbeschikking 1940 No. 1 en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 van de Ver-
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ordening No. 3/i940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
wordt bepaaid: 

ARTIKEL 1. Bij levering franco afnemer 
mag de verkooper boven den in de artikelen 
I, 2 en 3 van de Prijzenbeschikking I940, No. 
I, bedoelden prijs in rekening brengen het 
bedrag, waarmede de transportkosten, uit de 
tegenwoordige vervoersmoeilijkheden voort
vloeiende, de vóór of op 9 Mei I940 bereken
de transportkosten te boven gaan. Dit bedrag 
zal op de verkoopfacturen moeten worden 
vermeld en door middel van vrachtnota's of 
8oortgelijke bescheiden moeten worden aan
getoond. 

ARTIKEL 2. Het in artikel I bepaalde is 
niet van toepassing met betrekking tot de 
bezorgkosten van den detailhandelaar binnen 
diens normaal afzetgebied. 

ARTIKEL 3. Deze beschikking treedt op 
den dag van haar afkondiging in werking. 

ARTIKEL 4. Deze beschikking kan wor
den aangehaald als " Transportkost enbeschik
king". 

's-Gravenhage, II Juli I940. 
De Secretaris-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 

en van Landbouw en Visscherij, 
H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 Juli z940.) 

S. S.609A 

6 Augustus z940. B ESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet I939 (distributie van verf en verf
grondstoffen). 

Gelet op artikel 4 van de Distributiewet 
I939 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris v oor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. Verf en verfgrondstoffen 
worden aangewezen als distributiegoederen 
in den zin van artikel 4 van de Distributie
wet I939· 

ARTIKEL 2. De voor de uitvoering van 
artikel I noodige bepalingen worden door den 
S ecretaris-Generaal van het D epartement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vast
gesteld en in de Nederlandsche Staatscou
rant afgekondigd. 

ARTIKEL 3. Deze beschikking treedt in 
werkin g op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 Augustus 1940. 

S. S.613 

D e Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. z7 Augustus z940.) 

z4 Augustus z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar-
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tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van minerale was). 

Gelet op artikel 4 van de Distributiewet 
1939 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
van de Verordening No. 3/i940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Minerale was wordt aangewezen als dis
tributiegoed in den zin van artikel 4 van de 
Distributiewet 1939. 

Aztikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld en in 
de Nederlandsche Staatscourant afgekon
digd. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 14 Augustus 1940. 

S. S.614 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 22 Augustus ,940.) 

z4 Augustus z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal v an het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van asphalt). 

Gelet op artikel 4 van de Distributiewet 
1939 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der V erordenin g No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Asphalt-bitumen , natuurasphalt en m eng
sels worden aangewezen als distributiegoe
deren in den zin van artikel 4 van de Dis
tributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart vastgesteld en in 
de Nederlandsche Staatscourant afgekon
digd. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 14 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

N ijverheid en Scheepvaart, 
H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 22 Augustus z940.) 
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S. S.707 

I2 Juli I940 . BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, gelet op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
No. 26I). 

Op grond van artikel 1 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en in 
overeenstemming met§§ 2 en 3 van de Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

ARTIKEL r. Als crisisproduct in den zin 
van artikel 1, 5° onder a, van de Landbouw
Crisis}Vet 1933 (Staatsblad No. 261) worden 
aangewezen: 

Specerijen en gember, onverwerkt, be
werkt en verwerkt. 

ARTIKEL 2. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging met terug
werkende kracht tot 20 Juni 1940. 

's-Gravenhage, 12 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij , 
H. M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. I Augustus I940.) 

S. S.709 

I6 Juli I940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij , gelet op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
No. 261). 

Op grond van het Crisis-Pluimveehouderij
besluit 1938 en in overeenstemming met §§ 
2 en 3 van de Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris yoor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 

Aan artikel 13 van het Crisis-Pluimvee
houderijbesluit 1938 worden twee leden toe
gevoegd, luidende als volgt: 

"3. Onverminderd het bepaalde in de 
vorige leden van dit artikel is het in voor
raad of voorhanden hebben van kippen en/of 
van eenden boven een door de crisisorgani
satie voor eiken houder van kippen of een
den te bepalen aantal verboden. 

4. Het door de crisisorganisatie ingevolge 
lid 3 te bepalen aantal wordt vastgesteld met 
inachtneming van de door het Rijksbureau 
voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd 
te stellen regelen." 

's-Gravenhage, 16 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

D epartement van Landbouw en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFE:LD. 
(Uitgeg. I Augustus I 940.) 

S. S.711 

2 Augustus I940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Staatsblad No. 261) (Landbouwinle
veringsbesluit 1940). 
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Op grond van de artikelen 9 en 13b der 
Landbouw-Crisiswet 1933 en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 van de Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be- 
paald: 

ARTIKEL r. (1) Dit besluit neemt over 
de terminologie van artikel 1 der Landbouw
Crisiswet 1933. 

(2) Voorts wordt verstaan onder: 
,,Secretaris-Generaal": de Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij; 

,,Regeeringscommissaris": de Regeerings
commissaris voor den Akkerbouw en de Vee
houderij. 

ARTIKEL 2. (1) Het voorhanden of in 
voorraad hebben van door den Secretaris
Generaal aan te wijzen crisisproducten boven 
een door den Secretaris-Generaal voor elk 
dier producten vast te stellen gewicht is aan 
den teler van dergelijke producten verboden. 

(2) Het verbod, vervat in het vorige lid, 
geldt onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens eenig ander wettelijk voorschrift 
met betrekking tot het voorhanden of in 
voorraad hebben van crisisproducten. 

ARTIKEL 3. (1) D e verbodsbepaling, in 
het eerste lid van het voorgaande artikel ge
steld, geldt niet voor hem, die als georgani
seerde is aangesloten bij een door den Se
cretaris-Generaal aan te wijzen Crisis-Or
ganisatie , en tevens de in artikel 2 bedoelde 
crisisproducten, die hij voorhanden of in 
voorraad heeft, overeenkomstig het hieron
der in artikel 4 bepaalde ter beschikking der 
volkshuishouding houdt en hiervan telkens 
de overeenkomstig artikel 5 vastgestelde 
hoeveelheden inlevert. 

(2) D e verbodsbepaling, gesteld in het 
voorgaand artikel, geldt eveneens niet voor 
hem, aan wien door of vanwege den Secre
taris-Generaal ontheffing is verleend, indien 
de, zoo noodig aan deze ontheffing te ver
binden, voorwaarden zijn nagekomen. 
. ARTIKEL 4. D e teler van de in artikel 2 

bedoelde crisisproducten is verplicht hier
van een zoodanige hoeveelheid ter beschik
king der volkshuishouding te houden, als hij 
redelijkerwijze voorhanden of in voorraad 
moet hebben op grond der volgende facto
ren: 

1) de hoeveelheid door hem geteelde of 
ontvangen producten, blijkende uit de door 
hem verstrekte dan wel op andere wijze ver
kregen gegevens; 

2) de hoeveefueden door hem overeen
komstig artikel .5 ingeleverde producten; 

3) de hoeveelheid, waarvan hij kan aan
toonen, dat hij deze ten gevolge van eenige 
andere rechtmatige handeling dan wel ten 
gevolge van een vreemde oorzaak, welke 
hem niet kan worden toegerekend, niet meer 
ter beschikking heeft. 

ARTIKEL 5. (1) Door den Regeerings
commissaris wordt vastgesteld, welke van 
de in a rtikel 2 b edoelde crisisproducten het
zij door bepaalde telers, hetzij door een be
paalde groep van telers , hetzij door alle te
lers moeten worden ingeleverd. 
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(2) Door of vanwege den Regeerings
commissaris wordt bepaald, vóór welke tijd
stippen, tot welke hoeveelheden, op welke 
wijze en onder welke voorwaarden de onder 
·1 bedoelde crisisproducten moeten worden 
ingeleverd. 

(3) Door den Secretaris-Generaal wordt 
vastgesteld, op basis van welke standaard
prijzen de inlevering zal geschieden. 

ARTIKEL 6. Aan dengene, die hoeveel
heden van de in artikel 2 bedoelde crisis
producten voor de telers van dergelijke pro
ducten voorhanden of in voorraad heeft, is 
dit slechts toegestaan, indien hii aantoont 
deze hoeveelheden voorhanden of in voor
raad te hebben voor een teler, voor wien het 
in artikel 2 gestelde verbod niet geldt. 

ARTIKEL 7. De uitvoeringsvoorschriften 
van · dit besluit worden gepubliceerd in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

ARTIKEL 8. (1) Dit besluit treedt in 
werking met ingang van den dag van zijn 
afkondiging en eindigt met ingang van 1 

Januari 1941. 
(2) Het kan worden aangehaald onder 

den titel "Landbouwinleveringsbesluit 1940". 
's-Gravenhage, 2 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Landbouw en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. 17 Augustus 1940.) 

s. 302 

26 April z940. WET tot w1Jz1gmg van de 
grens tusschen de gemeenten Rotterdam 
en Overschie. 

Bijl. Hand. Il z939/40, 247. 
Hand. Il z939l40, bladz. z5z6-z519. 
Bijl. Hand. I z939/40, 247. 
Hand. I z939/40, bladz . 458. 

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

dat het wenschelijk is de grens tusschen de 
gemeenten Rotterdam en Overschie te wij
zigen; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Met ingang van 1 Mei 1940 wordt 

aan de gemeente Rotterdam een gedeelte 
van de gemeente Overschie toegevoegd, zoo
danig, dat de grens tusschen de beide ge
meenten komt te loopen als volgt: 

Van het punt van samenkomst van de be
staande grenzen tusschen de gemeenten Rot
terdam, Overschie en Hillegersberg af gaat 
de grens in gebogen richting langs de noord
noord-west- en westzijde v an de Ceintuur
baan tot zij de denkbeeldige rechte lij n ont
moet, die in westelijke richting loopt van het 
westelijk uiteinde der doorvaartzijde van het 
noordelijk landhoofd van de spoorbrug over 
de Rotterdamsche Schie naar het meest zuid
oostelijke punt van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Overschie, sectie B, n °. 
u95. Van hier volgt de grens verder in onge
veer westelijke richting den (zuidelijken) 
oever van dat perceel en van de perceelen 
Overschie, sectie B, nos. u94, 1193 en ge-
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deeltelijk u92 langs de Rotterdamsche Schie 
tot een punt, liggende in het noordwaarts 
verlengde van de westelijke oeverlijn van de 
uitmonding van het Schie-Schiekanaal in de 
Rotterdamsche Schie. -Van dit punt gaat de 
grens in zuidelijke richting langs genoemde 
oeverlijn tot de noord-westelijke oeverlijn 
van het Schie-Schiekanaal, welke oeverlijn 
in recht doorloopende zuid-westelijke rich
ting wordt gevolgd tot de uitmonding van dit 
kanaal in de De/ishavensche S chie. Hier 
buigt de grens in westelijke richting langs 
den oever om, teneinde in noord-westelijke 
richting de noord-oostelijke oeverlijn van de 
Delfshavensche Schie te volgen tot het 
noord-oos twaarts verlengde van de zuid-oos
telijke scheiding van perceel, kadastraal be
kend gemeente Overschie, sectie D, n °. 161. 
Van dit punt gaat de grens in de zuid-weste
lijke richting langs gemeld verlengde, krui
sende de Dellshavensche Schie en de Spaan
sche kade, vervolgens langs de zuid-oostelijke 
scheiding van de perceelen nos. 161 en 160 
en het zuid-westwaarts verlengde daarvan 
tot de zuid-westelijke scheiding van het per
ceel n °. 132. Hier buigt de grens langs de 
zuid-westelijke scheiding van perceel n °. 132 
even noord-westwaarts om, om daarna weer 
zuid-westwaarts af te buigen en in die rich
ting door het midden der aldaar bestaande 
sloot te gaan tot de noord-oostelijke schei
ding van perceel sectie D, n °. 791. De grens 
buigt dan langs deze scheiding even zuid
oostwaarts af tot de zuid-oostelijke scheiding 
van laatstgenoemd perceel, gaat dan weer 
zuid-westwaarts langs deze scheiding en die 
van het perceel sectie D, n ° . 124, tot aan de 
Starrenburgerlaan . Deze en de daarlangs 
loopende tocht worden in dezelfde richting 
overgestoken, daarna even zuid-oostwaarts 
afgebogen tot het midden van de vrijwel 
daartegenover in perceel , kadastraal bekend 
gemeente Overschie, sectie D, n ° . 836, in 
zuid-westelijke richting loopende sloot. Hier
na wordt in zuid-westelijke richting het mid
den van deze sloot gevolgd tot de noord
westelijke scheiding van perceel, kadastraal 
bekend gemeente Overschie, sectie D , n °. 
721, is bereikt. Van dit punt wordt deze 
scheiding en het verlengde daarvan tot het 
midden der Schiedamsche Schie, zijnde de 
bestaande grens tusschen de gemeenten 
Overschie en S chiedam, in zuid-westelijke 
richting gevolgd. Hierna wordt deze bestaan
de grens in ongeveer zuidelijke richting door 
het midden van de Schiedamsche Schie ge
volgd en later verder oost-noordoost-, oost
en zuid-oostwaarts tot het punt van samen
komst van de bestaande grenzen tusschen de 
gemeenten Rotterdam, Schiedam en Over
schie is bereikt. 

2 . De gemeente Rotterdam keert aan de 
gemeente Overschie uit: 

a. een bedrag ineens van f 13,405, te vol
doen op 2 Mei 1940; 

b. gedurende 30 achtereenvolgende ja
ren, te beginnen in 1940, een telken jare met 
f 1955 verminderd bedrag, hetwelk in 1940 
groot is f 58,650, telken jare te voldoen op 
31 December. 
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3 . I. De bezitting, de uit wet of over
eenkomst voortspruÎtende lasten, rechten en 
verplichtingen van de gemeente Overschie, 
gelegen in of betrekking hebbende op het 
gebied, dat ingevolge artikel 1 van deze wet 
aan de gemeente Rotterdam wordt toege
voegd, gaan op die gemeente over, zonder 
dat daarvoor een nadere akte wordt gevor
derd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die geschie
den krachtens deze wet. 

4 . 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbende op het ge
bied, dat ingevolge artikel 1 van deze wet 
naar de gemeente Rotterdam overgaat, wor
den aan die gemeente overgedragen. 

2. De gemeentebesturen van Rotterdam 
en Overschie hebben wederkeerig het recht, 
te allen tijde kosteloos inzage te nemen van 
de archieven hunner gemeente en van de zich 
in die archieven bevindende stukken af
schriften of uittreksels op kosten hunner ge
meenten te vorderen, een en ander voor zoo
ver betreft het gebied, dat ingevolge artikel 
1 van deze wet naar de gemeente Rotterdam 
overgaat. 

5 . r. De vaststelling van de uitkeering, 
ingevolge artikel 3, onder c, juncto artikel 
9, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n °. 
388), sedert gewijzigd, voor de gemeenten 
Rotterdam en Overschie, voor de uitkeerings
tijdvakken, die op het uitkeeringstij dvak 
1939/1940 volgen, geschiedt met inachtne
ming van de ·bepalingen van dit artikel. 

2. Het quotiënt, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 2 1 van het Financieele-ver
houdingsbesluit, wordt, voorzoover dit be
rekend is aan de hand van belastingopbren
sten over boekingstijdvakken, welke zijn 
aangevangen vóór 1 Mei 1940, bepaald, als
of deze wet met den aanvang van het boe
kingstijdvak in werking was getreden. 

3. De belastingopbrengsten, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 15 van het Fi
nancieele-verhoudingsbesluit, worden, voor
zoover zij tengevolge van de toepassing van 
het vorige lid niet op de wijze, in artikel 21 
van dat besluit aangegeven, kunnen worden 
berekend, gesteld op het door den Inspecteur 
der Directe belastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de berekening van het quotiënt, 
bedoeld in artikel 2 1 van het Financieele
verhoudingsbesluit, wordt, voor de toepas
sing van het tweede lid van dit artikel, het 
aantal inwoners op 1 Januari van het kalen
derjaar, waarin het boekingstijdvak, dat bij 
de berekening tot uitgangspunt genomen 
wordt, aanvangt, gesteld op het werkelijk 
aantal inwoners op dien datum, v ermeerderd 
of verminderd met het aantal inwoners, 
waarmede ingevolge deze wet het aantal in
woners der gemeenten Rotterdam en Over
schie onderscheidenlijk is toegenomen of af
genomen. 

5. Voor de berekening van het quotiënt, 
bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Fi
nancieele-verhoudingsbesluit, voor de ge
meente Rotterdam, over de rekeningsjaren, 
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die aan 1 Januari 1940 geheel of gedeeltelijk 
zijn voorafgegaan, wordt het bedrag van de 
ten laste dier gemeente gebleven uitgaven, 
als bedoeld in het tweede lid van artikel IS 
van dit besluit, vermeerderd m et een ge
deelte van het overeenkomstige bedrag der 
gemeente Overschie. Dit gedeelte wordt ver
kregen door vermenigvuldiging van laatstbe
doeld bedrag met een breuk, waarvan de 
noemer voorstelt het aantal inwoners der ge
meente Overschie op 31 December 1939, en 
de teller het aantal inwoners, dat bij de 
grenswijziging naar de gemeente Rotterdam 
is overgegaan. 

6. Het aldus vermeerderde bedrag der 
ten laste der gemeente Rotterdam blijvende 
uitgaven, als bedoeld in artikel 15 van het 
Financieele-verhoudingsbesluit, wordt bere
kend per inwoner dier gemeente op 1 Ja
nuari van het met hf't rekeningsjaar gelijk
namige kalenderjaar, vermeerderd met het 
aantal inwonf'rs, dat krachtens deze wet naar 
de gemeente Rotterdam is overgegaan. 

7. Reeds vastgestelde quotiënten, als be
doeld in dit artikel, worden, voor zooveel 
noodig, door Onze Ministe,s, belast met de 
uitvoering van de wet van IS Juli 1929 
(Staatsblad n °. 388), sedert gewijzigd, op
nieuw, met inachtneming van de bepalingen 
van dit artikel, vastgesteld. 

6. r. Boven het bedrag der garantie
uitkeering, als bedoeld in artikel II der wet 
van 4 Maart 1935 (Staatsblad n °. 74), wordt 
over het uitkeeringstijdvak 1940/41 ten laste 
van het gemeentefonds aan de gemeentf' 
Rotterdam een uitkef'ring gedaan, waarvan 
het bedrag wordt vastgesteld door toepassing 
van de volgende formule: 

4a 
- XC== X. 

9b 
2. In deze formule stelt voor : 
de letter a: het aantal inwoners, dat krach

tens deze wet naar de gemeente Rotterdam 
is overgegaan; 

de letter b: het aantal inwoners der ge
meente Overschie op 3I D ecember 1939; 

de letter c : het bedrag der garantie-uitkee
ring als bedoeld in artikel II der wet van 4 
Maart 1935 (Staatsblad n °. 74) voor de ge
meente Overschie over het uitkeeringstijd
vak 1935/1936; 

de letter x: de in het eerste lid bedoelde 
uitkeering voor df' gemf'ente Rotterdam. 

3 . Over de uitkeeringstij dvakken 1941/ 
1942, 1942/ 1943 en 1943/ 1944 zal een ui tkee
ring worden gedaan ten beloope van onder
scheidenlijk 3/4 x, 2/4 x en x/4 x. 

4. De uitkeeringen aan de gemeente Rot
terdam, bedoeld in het eerste en in het derde 
lid van dit artikel, worden aangemerkt als 
garantie-uitkeering in den zin van de wet 
van 4 Maart 1935 (Staatsblad n ° . 74) . 

5. Het bedrag der garantie-uitkeering als 
bedoeld in artikel II der wet van 4 Maart 
1935 (Staatsblad n ° . 74) voor de gemeente 
Overschie wordt verminderd met het bedrag, 
dat krachtens het eerste en derde lid van dit 
artikel aan de gemeente Rotterdam wordt 
uitgekeerd. 
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7. 1. Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Overschie zenden, na daarvan 
afschriften te hebben gehouden, vóór 15 Mei 
1940 aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Rotterdam het deel van het tot 
het bevolkingsregister behoorende persoons
register, hetwelk betrekking heeft op de per
sonen, gevestigd op het grondgebied, dat in
gevolge artikel 1 naar de gemeente Rotter
dam overgaat. 

2. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Overschie zenden vóór 15 Mei 1940 
aan burgemeester en wethouders van de ge
meente Rotterdam, voor zoover de betrok
k en personen op 1 Mei 1940 gevestigd zijn 
op het overgaande gebied, een uittreksel uit 
de sedert 1 April 1940 geldende kiezerslijst. 

3. Het uittreksel, bedoeld in het tweede 
lid, wordt aan de sedert 1 April 1940 gelden
de kiezerslijst van de gemeente Rotterdam 
toegevoegd en vormt daarmede één geheel. 
De namen van de op het uittreksel voorko
m ende personen worden afgevoerd van de 
kiezerslijst, waarop zij voorkwamen. 

4. De ingezetenen, gevestigd op het 
grondgebied, dat ingevolge artikel 1 naar de 
gemeente Rotterdam overgaat, worden ten 
aanzien van de kiezerslijst en voor de ver
kiesbaarheid tot leden van den gemeente
raad van 1 Mei 1940 af als ingezetenen der 
gemeente Rotterdam beschouwd. 

8 . 1. In de verordening tot heffing van 
opcente n op de hoofdsom dergemeentefonc!_s
belasting en in die tot heffing van opcenten 
op de hoofdsom der personeele belasting, 
zoomede in de verordeningen, bedoeld in ar
tikel 31duodecies der Wet op de P ersoneele 
Belasting 1896, kunnen voor de gedeelten 
van het grondgebied, dat ingevolge artikel 1 
naar de gemeente Rotterdam overgaat, an
dere regels worden vastgesteld dan voor het 
overige gedeelte van deze gemeente. 

2. Behoudens de afwijking, uit verschil in 
klasse voor de personeele belasting en voor 
de gemeent efondsbelasting voortvloeiende, 
wat betreft progressie in hoofdsom of op
centen, mogen de in het eerste lid bedoelde 
verschillen slechts in het voordeel zijn van 
de inwoners van het gebied, hetwelk inge
volge deze wet aan de gemeente Rotterdam 
wordt toegevoegd. 

9 . Onverminderd de aanspraken, welke 
andere gemeenten dan Overschie overee n
komstig de bepalingen der wet van 26 Juli 
1918 (Staatsblad n °. 502) kunnen doen gel
den, worden de ten bate van de gemeenten 
geheven opcenten op de hoofdsom der divi
dend- en tantièmebelasting, voor zoover deze 
op aanslagen van het bij deze wet van de ge
meente Overschie afgescheiden gebied be
trekking hebben, u itgekeerd aan de gemeen
te Overschie wegens aanslagen over boek
jaren, aanvangende vóór 1 Mei 1940. Van de 
opbrengst dezer aanslagen keert de gemeente 
Overschie aan de gemeente Rotterdam een 
zoodanig gedeelte uit als overeenkomt met 
het aantal maanden, dat gelegen is tusschen 
1 Mei 1940 en het einde van het boekjaar, 
waarop de aanslagen betrekking h ebben , in 

234 

verhouding tot het totaal aantal maanden, 
waarover het boekjaar loopt. 

10. De op 30 April 1940 in het ingevolge 
artikel 1 aan de gemeente Rotterdam toe te 
voegen gebied van de gemeente Overschie 
bestaande besluiten zullen, met inachtne
ming van de bepalingen dezer wet, voortdu
ren, totdat door het bevoegd gezag een an
dere regeling is getroffen. 

11. Met ingang van 1 Mei 1940 worden 
in alle wetten en daarop gegronde voorschrif
ten onder de gemeenten Rotterdam en Over
schie verstaan de gemeenten, zooals zij bij 
artikel 1 dezer wet zijn gewijzigd. 

12. Geschillen omtrent de toepassing 
van deze wet worden door Ons beslist. 

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

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten 

April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg . 30 April z940.) 

s. 320 

I Mei z940. WET tot tijdelijke afwijking 
van enkele bepalingen der hooger-onder
wijswet. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 29. 
Hand. Il z939/40, bladz. zo54. 
Bijl. Hand. I z939/40, 29. 
Hand. I z939/40, bladz. 506-508. 

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

dat in de tegenwoordige buitengewone om
standigheden tijdelijke a fwijking van enkele 
bepalingen der hooger-onderwijswet wen
schelijk is ; 

Zoo is he t, datWij , denRaadvanState,enz. 
Eenig artikel. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is gemachtigd in afwijking 
van de artikelen 51, derde lid en 98, derde 
lid, der hooger-onderwijswet het voor het on
derwijs der hoogleeraren en lectoren aan de 
Rijksuniversiteiten e n aan de technische 
hoogeschool gestorte collegegeld geheel of 
gedeeltelijk terug te betalen aan studenten, 
die door het verrichten van militairen dienst 
in verband met de tegenwoordige buitenge
wone omstandigheden of door, in verband 
hiermede, vervroegde opkomst voor eerste 
oefening, in het desbetreffende studiejaar 
slechts een gedeelte der lessen hebben kun
nen bijwonen . 

D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkon
diging en vervalt, nadat zij voor de laatste 
maal toepassing gevonden heeft over het 
studiejaar, waarin de omstandigheden het 
mogelijk zullen hebben gemaakt tot demo
bilisatie over te gaan. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, d en 1sten Mei 

1940. 
WILHELMINA. 

De Secretaris-Generaal, 
wnd. Hoofd van het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 

VAN POELJE. 

(Uitgeg. 3I Mei z940.) 

s. 348 

z2 April 1940. BESLUIT tot vaststelling 
van rege len betreffende den postcheque
en girodienst (Rijksgirobesluit z940). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat ingevolge het bepaalde 

in artikel 1, lid 2, van de Girowet (Staats
blad no. 307 van 1936) regelen b ehooren te 
worden vastgesteld ten aanzien van de or
ganisatie, h et beheer en het gebruik van den 
postcheque- en girodienst, de voorwaarden, 
waarop de handelingen en werkzaamheden 
door den dienst worden verricht, zoomede 
de rechten, welke kunnen worden geheven; 
alsmede dat in verband hiermede het Giro
besluit 1934 (Staatsblad 4 ,· ~), zooals dat 
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij Ons 
besluit van 6 Juni 1939 (Staatsblad 349), 
behoort te worden ingetrokken; 

Op d e voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van den 27sten Ja
nuari no. M 7 Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 12den Maart 1940 nr. 23); 

Gelet op het nadere rapport van Onzen 
voomoemden Minist e r van d e n 3den April 
1940 nr M 37 Hoofdbestuur d e r Posterijen, 
Telegrafie en T elefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan, te 
bepalen a ls volgt: 

Beteekenis van sommige 
uitdrukkinge n . 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

Minister: Onze Minister van Binnenland
sche Zaken; 

dienst : d e postcheque- e n girodienst in 
Nederland; 

d irecteur: de directeur van den dienst; 
girokantoor: het centrale postgirokantoor 

te 's-Gravenhage; 
kantoor: een postkantoor, b ijpostkantoor , 

hulppostkantoor of andere postinstelling in 
Nederland; 

postrekening : eene r ekening bij den dienst ; 
rekeninghouder: een persoon, te wiens 

name eene postrekening is geopend ; 
trekke r: een rek eninghouder, die cheques 

afgeeft of doet afgeven t en laste van zijne 
postrekening; 

betaalkantoor: een kantoor, waar eene 
cheque betaalbaar is; 

beschikbare tegoed: het tegoed van een 
rekenin ghoud e r volgens de laatste door het 
girokantoor gedane opgaaf, verminderd met 
de bedragen, ten aanzien waarvan derden 
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eenig recht kunnen doen gelden, zoomede 
met hetgeen als waarborgsom v e rschuldigd 
is, en behoude ns he t bepaalde in artikel 39. 

Opening van postrekeningen. 

2 . r. Ieder, die eene postrekening t e zij
nen name wenscht te zien geopend, geeft 
hiervan kennis aan een postkantoor, bij- of 
hulppostkantoor in N ederland. Hij v erstrekt 
de gegevens, w elke daartoe worden noodig 
geacht en onderwerpt zich door onderteeke
ning van het formulier van aanvraag, t en 
kantore kosteloos v e rkrijgbaar, aan de be
palingen op den dienst betrekking hebben 
de, zooals deze zijn of nader worden vast
gesteld. Dit formulier wordt na invulling en 
onderteekening t e n kantore ingeleverd en 
doorgezonden aan den directeur, die mach-

. tiging geeft tot opening of deze weigert. In 
laatstbedoeld geval staat den aanvrager be
roep open op den directeur-generaal der 
Posterijen, Telegrafie e n Telefonie. 

2. Ten n a m e van denzelfde n persoon 
kunnen twee of meer postrekeningen worden 
geopend. 

3. Onze Minister is bevoegd in buiten
gewone omstandighede n het doe n openen 
van nieuwe postrekeningen tijdelijk te schor
se n, wannee r hij dit in het belang van den 
dienst noodza kelijk acht. Hij doet van zoo
danige schorsing e n van hare opheffing me
dedeeling in de Staatscourant. Tijdens den 
duur van de schorsing wordt eene bekend
making ter zake voorgehangen in de post
kantoren, bij- en hulppostkantoren. 

4. De postrekeningen worden gehoude n 

in Nederlandsche munt. 
Waarborgsom. 

3 . Als waarborgsom is voor elke post
rekening een bedrag van f 5 verschuldigd, 
dat moet worden voldaan doo r storting of 
overschrijving op d e r ekening en dat bij op
heffing daarvan m et inachtneming van het 
bepaalde in artikel 42 wordt terugbetaald. 

Adresveranderingen enz. 

4. r. De rekeninghouders zijn verplicht 
alle v e rande ringen in hun adres, ambt of be
roep en in de overige bij of na de aan
vraag tot opening van hunne postreke
ning verstrekte gegevens door eene aan den 
directeur te richten schriftelijke m ed cd ee
ling rechtstree ks te zijner kennis te brengen. 

2. Vrouwelijke rekeninghouders, di e in 
het huwelijk treden , wier huwelijk is ontbon
den, of die door scheiding van goederen het 
vrije beheer van hare goederen he bbe n te
rugbekomen, geven van die omstandigheden 
op gelijke wijze m ede rechtstreeks kennis 
aan den directeu r. 

Gebruik en verkoop van 
stortingsformulieren. 

5 . Voor het doen van stortingen moet 
worden gebruik gemaakt van stortingsfor
mulieren. D eze worden door den directeur 
t egen betaling v erkrijgbaar gesteld. D e kan
toren kunnen m et den verkoop van deze for
mulieren worden belast. 



1940 

Maximum te storten bedrag. 
6 . Onze Minister is bevoegd een maxi

mum bedrag in geld te bepalen, waarmede 
eene postrekening door storting op een kan
toor per dag of in een langer tijdvak mag 
worden vermeerderd. 

Storting op postrekeningen 
van bedragen, welke door 

de postadministratie moeten 
worden uitbetaald. 

7. 1. Bedragen, welke door de postad
ministratie moeten worden uitbetaald, wor
den, voor zooveel dit overigens geen bezwaar 
ontmoet, op schriftelijk verzoek van den ter 
zake bevoegde bijgeschreven hetzij kosteloos 
op de postrekening van hem, aan wien de 
uitbetaling moet geschieden, hetzij op de 
postrekening van een ander onder aftrek van · 
het in ·artikel 35, lid I, genoemde recht voor 
stortingen en den prijs van het ambtshalve 
te bezigen stortingsformulier. 

2 . Ingeval voor het verkrijgen van bij
schrijvingen, als bedoeld in lid I, een onder
teekend verzoek noodig is en dit niet is on-
derteekend door of namens hem, aan wien 
de uitbetaling moet geschieden, kan deze het 
Rijk alleen tot schadevergoeding aanspreken, 
als hij zich vóór de bijschrijving schriftelijk 
met voldoende aanduiding van het betrokken 
bedrag bij den directeur daartegen heeft ver
zet. 

Beschikking ov er het tegoed 
van de postrekeningen. 

8 . 1. De rekeninghouders kunnen over 
het beschikbare tegoed op hunne postreke
ningen beschikken: 

1. voor het binnenland door middel van: 
a. girobiljetten v oor overschrijvingen op 

andere postrekeningen; 
b. girobiljetten, opgemaakt krachtens 

doorloopende machtiging aan den directeur, 
voor overschrijvingen op andere postreke
ningen; 

c. girobiljetten, opgemaakt krachtens 
doorloopende machtiging aan andere reke
ninghouders, voor overschrijvingen op de 
postrekeningen van die andere rekeninghou
ders; 

d. girobiljetten voor overschrijvingen op 
girorekeningen bij de Nederlandsche Bank; 

e . cheques; 
/. reispostchequeboekjes; 
Il. voor het buitenland door middel van: 
g. girobiljetten voor overschrijvingen op 

rekening-courant bij buitenlandsche ·post
cheque- en girodiensten; 

h. girobiljetten, opgemaakt krachtens 
doorloopende machtiging aan den directeur, 
voor overschrijvingen op rekeningen-courant 
bij buitenlandsche postcheque- en girodien
sten; 

i. reispostchequeboekjes voor uitbeta
lingen door buitenlandsche postinstellingen; 

j. verzoeken aan den directeur tot het 
overmaken van bedragen in bankbiljetten, 
of per postwissel of bankcheque. 

2. De opdrachten. van de rekeninghou
ders worden niet uitgevoerd, a ls aan het giro-
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kantoor bij ontvangst van die opdrachten 
bekend is, dat de bevoegdheid der rekening
houders tot beschikking op dat oogenblik 
niet bestaat, of als tijdens de behandeling 
van de opdrachten bekend wordt, dat die be
voegdheid niet aanwezig is . 

3. Aan beschikkingen, welke worden ge
daan, zonder dat het beschikbare tegoed vol
doende is, behoeft geen gevolg te worden 
gegeven. 

4. Voor beschikkingen, als bedoeld onder 
a, c tot en met gen i van lid I, moet worden 
gebruik gemaakt van formulieren, welke 
door den directeur tegen betaling aan de 
rekeninghouders worden verstrekt. Voor be
schikkingen, als bedoeld onder c, kan ook 
worden gebruik gemaakt van niet door den 
directeur verstrekte formulieren, mits door 
dezen goedgekeurd. 

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 
II maken doorhalingen, veranderingen of 
aanvullingen· in de formulieren deze ongel
dig, tenzij door den directeur toestemming 
tot het aanbrengen daarvan is verleend. 

Girobiljetten voor het 
binnenland. 

9 . 1. Bij beschikking over het beschik
bare tegoed door middel van de in artikel 8, 
lid I, onder a tot en met d bedoelde giro
biljetten voor het binnenland moeten de be
dragen, waarover wordt beschikt, daarin wor
den uitgedrukt in Nederlandsche munt. 

. 2. Aan opdrachten tot overschrijving van 
bedragen, kleiner dan f o.Io behoeft niet te 
worden voldaan. 

3. De directeur is bevoegd regelen te 
stellen ten aanzien van het verleenen en het 
gebruik van de in artikel 8, lid 1, onder ben 
c bedoelde doorloopende m achtigingen. 

4. Bedragen, welke rekeninghouders pe
riodiek verschuldigd zijn ter zake van ver
richtingen van het staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie, worden op of 
na de vervaldagen ambtshalve van hunne 
postrekening afgeschreven, tenzij zij het te
gendeel schriftelijk hebben verzocht. In 
laatstbedoeld geval behoudt het Rijk de be
voegdheid om zich zoo noodig op schuldver
gelijking te beroepen. 

5. Onze Minister is bevoegd regelen te 
stellen ten aan zien van het toelaten van de 
in artikel 8, lid z, onder d bedoelde over
schrijvingen op girorekeningen bij de Neder
landsche Bank. 

Cheques. Tenaamstelling. 
10. 1. Bij beschikking over het beschik

bare tegoed door middel van de in artikel 8, 
lid z, onder e bedoelde cheques moeten de 
bedragen, waarover wordt beschikt, daarin 
worden uitgedrukt in Nederlandsche munt. 

2. De cheques kunnen betaalbaar worden 
gesteld hetzij aan met name genoemde per
sonen, hetzij aan toonder. 

Cheques. Aanvulling en wij-
ziging van de formulieren. 

11. Bijschrijvingen in den tekst van de 
cheques, zooals "waarde ter incasseering", 
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"ter incasso", ,,in lastgeving", ,,in rekening 
te brengen" en dergelijke, het plaatsen op de 
cheques van de verklaring "goed voor aval" 
alsmede kruising van de cheques zijn niet 
toegelaten. Komen dergelijke bijschrijvingen, 
verklaringen of kruising voor, dan worden 
zij met afwijking voor zooveel noodig van 
het bepaalde in artikel 8, lid 5, buiten be
schouwing gelaten. 

Cheques. Betaalkantoor. 
12. 1. Als betaalkantoor voor de che

ques geldt het daarop door de trekkers ver
melde kantoor, of als in de aangegeven plaats 
niet een kantoor gevestigd is, dat met de uit
betaling van cheques is belast, het door den 
directeur aan te wijzen kantoor. 

2. Op verzoek van de trekkers van de 
cheques of v an degenen, aan wie de uitbe
taling moet geschieden, kan door den direc
teur nader een ander kantoor als betaalkan
toor worden aangewezen. 

Cheques. Adviseering aan 
het girokantoor. Vermin-
dering van het tegoed der 
postrekeningen . 

13. 1. Het is niet geoorloofd cheques in 
omloop te brengen, welke bij aanbieding aan 
de betaalkantoren niet zouden kunnen wor
den verzilverd. De rekeninghouders, die che
ques afgeven zijn verplicht daarvan advies 
te zenden aan het girokantoor, hetgeen zoo 
mogelijk vooraf dient te geschieden en an
ders bij de afgifte vah de cheques of zoo 
spoedig doenlij k daarna. Aan adviezen, welke 
na het einde van den termijn van aanbieding 
der cheques op het girokantoor worden ont
vangen , wordt alleen gevolg gegeven, als 
zulks schriftelijk door de trekkers wordt ge
vraagd. 

2. In de adviezen moeten de cheques 
worden aangeduid door vermelding onder an
dere van den dag, vermeld als datum van 
uitgifte, het bedrag, het betaalkantoor, als
mede den naam en de woonplaats van den
gene, aan wien zij betaalbaar zijn gesteld, 
dan wel de aanduiding "aan toonder". 

3. Het tegoed van de rekeninghouders 
wordt na ontvangst van de adviezen t en gi
rokantore behoudens het bepaalde in artikel 
8, lid 3, m et het bedrag van de cheques ver0 

minderd. 

Cheques. Verzoeken tot 
uitbetaling aan een derde. 

14. 1. Cheques, welke aan met name 
genoemde personen betaalbaar zijn gesteld, 
kunnen niet door middel van endossement 
worden overgedragen. 

2. Zij , te wier n ame cheques zijn gesteld, 
kunnen echter voor zoover het bedrag niet 
hooger is dan f 1000 verzoeken, de uitbeta
ling aan een met name aan te duiden derde 
te doen geschieden. Zij plaatsen daartoe op 
de keerzijde van die cheques de gedagtee
kende en door hen onderteekende verkla
ring: ,,Verzoeke het aan ommezijde vermelde 
bedrag te doen uitbetalen aan .. . .. ......... . ". 
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Dit verzoek kan ook na het einde van den 
termijn van aanbieding gedaan worden. 

3. De betaalkantoren zijn alsdan gehou
den de regelmaat van het verzoek maar niet 
de handteekening te onderzoeken . 

4. Ingeval een verzoek, als bedoeld in 
lid 2, niet is onderteekend door of namens 
dengene, te wiens name de cheque is ge
steld, kan deze het Rijk alleen tot schade
vergoeding aanspreken, als hij zich vóór de 
uitbetaling schriftelijk met voldoende aan
duiding van de betrokken cheque bij het be
taalkantoor daartegen heeft verzet. 

5. Wanneer degenen, aan wie ingevolge 
verzoeken, als b edoeld in lid 2, cheques moe
ten worden uitbetaald, deze hebben voorzien 
van een verzoek tot uitbetaling van het be
drag aan een ander, wordt zoodanig verzoek 
buiten beschouwing gelaten, onverminderd 
het bepaalde in artikel 7. 

Cheques. Aanbieding ter 
uitbetaling. 
Termijn van aanbieding. 

15. 1. Voor het verkrijgen van uitbe
taling van de cheques moeten deze binnen 
den termijn van veertien dagen, volgende op 
den dag, vermeld als datum van uitgifte, 
worden aangeboden aan de betaalkantoren. 
Aanbieding aan eene verrekeningskamer 
geldt niet als aanbieding ter uitbetaling. 

2 . De uitbetaling kan in geval van ad
ministratieve bezwaren daartegen worden 
uitgesteld, totdat die bezwaren zijn opge
heven. Bovendien kan, indien de stand van 
de kas van het betaalkantoor daartoe aan
leiding geeft, uitstel plaats vinden tot uiter
lijk den vierden werkdag na aanbieding van 
de cheques. 

3. Behalve in geval van uitstel overeen
komstig lid 2 worden de cheques na het ver
strijken van den termijn van aanbieding niet 
meer uitbetaald. 

4. De directeur is alsdan echter bevoegd 
om, als de cheques niet zijn herroepen , op 
verzoek van degenen, aan wie de uitbetaling 
moet geschieden, onder door hem te stellen 
voorwaarden alsnog machtiging tot uitbeta-
ling te geven. ~ 

5. Uitbetaling van de cheques kan niet 
worden gevorderd vóór den dag, vermeld als 
datum van uitgifte. 

Cheques. · , 
Uitbetaling. 

16. 1. Bij uitbetaling moeten de che
ques, van behoorlijke kwijting voorzien, wor
den ingeleverd. Kan die inlevering niet 
plaats hebben, dan mag de uitbetaling alleen 
geschieden met machtiging van den direc
teur onder de door hem te stellen voorwaar
den. 

2 . Gedeeltelijke uitbetaling vindt niet 
plaats, behalve wanneer in de adviezen la
gere bedragen zouden zijn genoemd dan in 
de cheques en degenen, aan wie moet worden 
uitbetaald, met die lagere bedragen genoe
gen nemen. 
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Cheques. 
Herroeping. 

17. r. Van de herroeping van eene che
que moet na het verstrijken van den termijn 
van aanbieding schriftelijk met voldoende 
aanduiding van de cheques kennis worden 
gegeven hetzij aan het betaalkantoor, hetzij 
aan den directeur. 

2. In bijzondere gevallen te zijner beoor
deeling is de directeur bevoegd aan herroe
ping vóór het einde van den termijn van aan
bieding onder door hem te stellen voorwaar
den onmiddellijk gevolg te gev en. 

3. Het bedrag van eene herroepen che
que wordt, voor zoover het tegoed van den 
trekker daarmede reeds is verminderd en de 
uitbetaling nog niet heeft plaats gehad, kos
teloos op de postrekening van den trekker 
teruggeboekt, of aan dezen uitbetaald, als 
zijne postrekenin g inmiddels mocht zijn op
geheven. 

Cheques. Vervallen van 
de verplichting tot uitbe
talihg of terugboeking. 

18. De verplichting tot uitbetaling van 
cheques of terugboeking van de bedragen 
op de postrekeningen van de trekkers ver
valt, als die uitbetaling of terugboeking niet 
binnen twee jaren na den dag, vermeld als 
datum van uitgifte, door de rechthebbenden 
is gevraagd. 

R eispostchequeboekjes 
voor het binnenland. 

19. 1. Bij beschikking over het beschik
bare tegoed door middel van de in artikel 8, 
lid 1, onder f bedoelde reispostchequeboekjes 
voor het binnenland moeten de bedragen, 
waarover wordt beschikt, daarin worden uit
gedrukt in Nederlandsche munt. Dergelij_ke 
boekjes kunnen ook worden aangevraagd 
door personen, die geen rekeninghouder zijn. 

2. D e boekjes worden op schriftelijke 
aanvraag aan den directeur uitgereikt voor 
bedragen van ten minste f 100 afgerond tot 
een veelvoud van f 5. Zij worden gesteld op 
naam van door de aanvragers aan te wijzen 
natuurlijke personen. 

3. De bedragen van de boekjes worden 
voldaan door afschrijving van de postreke
ningen van de aanvragers, voor zoover deze 
rekeninghouder zijn en zij die afschrijvi ng 
wenschen, en anders door stortipg op eene 
door den directeur aan te wijzen postreke
ning. 

4. Gedurende een jaar, te rekenen van 
de dagteekening van de boekjes, kunnen de 
houders op alle postkantoren, bij- en hulp
postkantoren in Nederland en op de andere 
postinrichtingen, welke daarvoor door den 
directeur-generaal der Posterijen, T elegrafie 
en Telefonie zijn aangewezen, in mindering 
van het b eschikbare saldo van de boekjes 
geld opnemen. De uitbetaling kan worden 
uitgesteld overeenkomstig de regelen, welke 
in artikel 15, lid 2, zijn gesteld voor uitstel 
van de uitbetaling van cheques. 

5. Na het verstrijken van den onder 4 
bedoelden termijn van een jaar mogen, be-
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halve in geval van uitstel, geen betalingen 
meer op de boekjes plaats vinden. 

6. Tegen inlevering van de boekjes wor
den de daarop beschikbaar gebleven bedra
gen op verzoek van de houders of de aanvra
gers geboekt ten gunste van de door hen 
aan te geven postrekeningen dan wel uitbe
taald aan de door hen aan te wijzen perso
n en. 

7. De verplichting tot boeking ten gun
ste van eene postrekening of tot uitbetaling 
vervalt, als de verzoeken tot die boeking of 
uitbetaling niet binnen drie jaren na de dag
teekening van de boekjes zijn ingediend. 

Girobiljetten voor het bui-
tenland. 

20. r. Bij beschikking over het beschik
bare tegoed door .middel van de in artikel 8, 
lid 1, onder g en h bedoelde girobiljetten 
voor het buitenland moeten de bedragen, 
waarover wordt beschikt, daarin worden uit
gedrukt inNederlandsche munt of in de munt 
van het land, waar de rekening-courant van 
den begunstigde wordt gehouden. 

2. Overschrijvingen, als bedoeld in lid 1, 

zijn toegelaten voor zoover met de besturen 
van de buitenlandsche postcheque- en giro
diensten op den grondslag van de op den 
2osten Maart 1934 te Caïro gesloten over
eenkomst betreffende den postgirodienst 
(Staatsblad 1934, nr. 670) of daaromtrent 
nader te sluiten overeenkomsten regelingen 
ter zake zijn getroffen. 

3. De directeur is bevoegd regelen te 
stellen ten aanzien van het verleenen en het 
gebruik van de in artikel 8, lid 1, onder h 
bedoelde doorloopende machtigingen. 

Reispostchequeboekjes 
voor het buitenland. 

21. De uitgifte van reispostchequeboek
jes, als bedoeld in artikel 8, lid 1 . onder i, 
voor uitbetalingen door buitenlandsche post
instellingen, zoomede het uitbetalen van 
cheques uit soortgelijke boekjes, uitgegeven 
door buitenlandsche administratiën, met 
welke omtrent de in dit artikel bedoelde uit
betalingen eene regeling is getroffen, ge
schieden op de door den directeur onder 
goedkeuring van Onzen Minister vast te stel
len voorwaarden. 

Geldzendingen naar 
het buitenland. 

22. 1. Verzoeken, als bedoeld in artikel 
8, lid 1, onder j , tot het overmaken van be
dragen naar het buitenland moeten schrifte
lijk gericht worden tot den directeur. Daarbij 
moet worden aangegeven, welke bedragen 
men wenscht te doen overmaken, hetzij in 
Nederlandsche, hetzij in vreemde munt, als
mede voor wien de bedragen bestemd zijn en 
welke wijze van overmaking gewenscht 
wordt. 

2. D e uitvoering van de verzoeken ge
schiedt op kosten van de verzoekers. 
Bedragen met een 
halven cent. 

23. Stortingen, overschrijvingen, af-
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schrijvingen en uitbetalingen van bedragen 
met een halven cent z.ijn niet toegelaten. Als 
in de biljetten zulke bedragen zijn vermeld, 
wordt de halve cent buiten beschouwing ge
laten. 

Samenwerking met de 
Rijkspostspaarbank. 

24. Overbrenging van bedragen van 
postrekening~n op Rijkspostspaarbankboek
jes en omgekeerd geschiedt overeenkomstig 
de in het Postspaarbankbesluit v ermelde 
voorwaarden. 

Intrekking van stortingen 
en girobiljetten. 

25. 1. Intrekking van stortingen en gi
robiljetten kan, voor zooveel dit overigens 
geen bezwaar ontmoet, plaats hebben zoo
lang de tegoedschrijving oi:- de aangegeven 
postrekening nog niet is geschied. 

2. Ingeval bij intrekking van girobiljet
ten, als bedoeld in artikel 20, lid r, de boe
king t en laste van de postrekeningen der op
drachtgevers en de aankoop van de voor de 
dekking van de opdrachten bestemde bui
tenlandsche waarden reeds hebben plaats 
gehad, worden de bedragen ten behoeve van 
de terugboeking op die postrekeningen in 
Nederlandsche munt herleid tegen den om
rekeningskoers, welke op den dag van te
rugboeking geldt voor de overschrijvingen 
naar het buitenland. 

Spoedbehandeling en telegra-
fische spoedbehandeling. 

26. Tegen betaling van het daarvoor in 
artikel 35 vastgestelde recht kunnen de re
keninghouders, die girobiljetten of cheques 
afgeven, en zij, die stortingen doen, spoed
behandeling verzoeken van de ingezonden 
girobiljetten of adviezen respectievelijk van 
de gedane stortingen en kunnen de trekkers 
van cheques tevens telegrafische machtiging 
tot uitbetaling verzoeken. De formulierer. en, 
indien zij in omslagen zijn gesloten, ook deze 
behooren daartoe te zijn voorzien van de in 
het oog loopende aanduiding .,spoedbehan
deling" respectievelijk "telegrafische spoed
behandeling". 

Spoedbericht en tele-
grafisch spoedbericht. 

27. 1. D e rekeninghouders, die girobil
jetten afgeven en zij, die stortingen doen, 
kunnen tegen betaling van het daarvoor in 
artikel 35 vastgestelde recht verzoeken, dat 
aan de rekeninghouders; voor wie de bedra
gen bestemd zijn, afzonderlijk kennis wordt 
gegeven van de aankomst van de biljetten 
op het girokantoor of van het aannemen van 
de stortingen. De formulieren en, indien zij in 
omslagen zijn gesloten, ook deze behooren 
daartoe te zijn voorzien van de in het oog 
loopende aanduiding "spoedbericht". Deze 
berichten kunnen desverlangd per telegraaf 
worden verzonden. De aanduiding behoort 
alsdan te luiden "telegrafisch spoedbericht". 

2. Van de aankomst van girobiljetten 
met de aanduiding "spoedbericht" of "tele-
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grafisch spoedbericht", die wegens ontoe
reikendheid van het beschikbare tegoed niet 
kunnen worden -afgeschreven, wordt aan de 
rekeninghouders voor wie de bedragen be
stemd zijn, geen kennis gegeven. 

Thuisbezorging van 
chequebedragen. 

28. 1. Op schriftelijk tot de betaalkan
toren te richten verzoek van degenen, aan 
wie cheques moeten worden uitbetaald, wor
den de bedragen tegen betaling van het daar
voor in artikel 35 vastgestelde recht bij hen 
thuis bezorgd. 

2. De trekkers van cheques op naam kun
nen tegen gelijke betaling verzoeken de be
dragen te doen bezorgen ten huize van de
genen, te wier name de cheques zijn gesteld. 
De adviezen behooren daartoe te zijn voor
zien van de in het oog loopende aanduiding 
"thuisbezorging" en van het volledige adres 
van de rechthebbenden. 

Bericht van uitbetaling 
van cheques. 

29. Tegen betaling van het daarvoor in 
artikel 35 vastgestelde recht wordt aan reke
ninghouders op hun verzoek bericht gezon
den van de uitbetaling van door hen afge
geven cheques. D e cheques en de adviezen 
behooren daartoe te zijn voorzien van de in 
het oog loopende aanduiding "bericht van 
uitbetaling". 

Inlichtingen, afschriften, 
inzage van bescheiden. 

30. 1. Tegen betaling van het daarvoor 
in artikel 35 vastgestelde recht worden op 
schriftelijk verzoek van rekeninghouders aan 
hen inlichtingen verstrekt omtrent hunne 
postrekeningen, wordt hun inzage gegeven 
van bepaalde door hen aan te wijzen beschei
den, op grond waarvan boekingen op hunne 
postrekeningen hebben plaats gehad ·en 
wordt hun afschrift van hunne postrekenin
gen verstrekt. 

2. Voormalige rekeninghouders of hunne 
rechtverkrijgenden kunnen tegen gelijke be
taling eveneens inlichtingen, inzage en af
schriften als vorenbedoeld verkrijgen. 

3. Op schriftelijk verzoek van storters op 
postrekeningen, personen, op wier aanvraag 
reispostchequeboekjes zijn uitgereikt en per
sonen, aan wie bedragen van cheques of reis
postchequeboekjes zijn uitbetaald, alsmede 
van hunne rechtverkrijgenden worden aan 
hen tegen gelijke betaling inlichtingen ver
strekt betreffende bepaalde door hen aan te 
wijzen stortingen of betalingen en wordt hun 
inzage gegeven van de desbetreffende stor
tingsformulieren of betalingsstukken. Voor
dat aan v e rzoeken betreffende stortingen of 
betreffende reispostchequeboekj es, waarvan 
de bedragen door storting zijn voldaan, ge
volg wordt gegeven, kan vertoon van de af
gegeven bewijzen van storting worden ge
vorderd. Aan verzoeken ten aanzien van che
ques op naam, gedaan door anderen dan de
genen, op wier naam zij waren gesteld, wordt 
niet dan met instemming van dezen voldaan. 
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4. Verzoeken om inlichtingen betreffende 
overschrijvingen in het verkeer met buiten
landsche postcheque- en girodiensten worden 
toegelaten gedurende twee jaren, te rekenen 
van den dag, volgende op dien, waarop de 
opdrachten tot overschrijving werden ver
strekt. 

5. Aan verzoeken om inlichtingen, inzage 
en afschriften, als bedoeld in dit artikel, 
wordt behoudens het bepaalde in lid 4 ge
volg gegeven zoolang de bescheiden aanwe
zig zijn. 

Naamlijst van 
rekeninghouders. 

31. De directeur stelt tegen betaling van 
een door hem te bepalen bedrag lijsten van 
de namen der rekeninghouders en van de 
nummers hunner postrekeningen verkrijg
baar. Iedere rekeninghouder heeft recht op 
één kostelooze vermelding van zijne post
rekening in deze lijst. 

Opgaaf van de stand 
der postrekeningen. 

32. 1. De rekeninghouders ontvangen 
kosteloos bericht van de bij- en afschrijvin
gen op hunne postrekeningen met opgaaf van 
het berekende tegoed. 

2. Tegen betaling van het daarvoor 
krachtens het bepaalde in artikel 35 vast te 
stellen recht kunnen bii het samenstellen of 
verzenden van de afrekeningen op verzoek 
van de rekeninghouders bijzondere werk
zaamheden verricht worden. 

Weigering van bijschrijvingen. 
33. 1. D e rekeninghouders zijn niet be

voegd zich bij voorbaat te verzetten tegen 
het doen van bijschrijvingen op hunne post
rekeningen, waartoe door derden opdracht 
wordt gegeven. 

2. Zij hebben evenwel, wanneer bijschrij
vingen hebben plaats gevonden, gedurende 
eene week het recht die te weigeren. Niette
min bliift de mogeliikheid van toepassing 
van artikel q , lid 4, dan wel van beroep op 
schuldvergelijking door het Rijk ten aanzien 
van de geweigerde bedragen onverkort be
staan. Wordt van geen dezer beide mogelijk
heden gebruik gemaakt, dan worden de ge
weigerde bedragen weder van de postreke
ningen afgevoerg. 

3. De in het vorige lid bedoelde termijn 
vangt aan met den dag van ontvangst v an 
h et desbetreffende bericht van bijschrijving, 
of ingeval het beschikbare tegoed niet vol
doende is om de afvoering te doen plaats 
vinden, m et den dag van ontvangst van de 
opgaaf, waaruit blijkt, dat het toereikend is 
geworden. 

Teruggaaf van niet geboekte 
of geweigerde bedragen. 

34. 1. De bedragen van stortingen en 
overschrijvinger., welke niet op de aangege
ven postrekeningen of rekeningen -courant 
bij buitenlandsche postcheque- en girodien
sten kunnen worden geboekt of door de be
gunstigden worden geweigerd, worden be-
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houdens het bepaalde in de tweede zinsnede 
van lid 2 van artikel 33 ambtshalve aan de 
storters terugbetaald of teruggeboekt op de 
postrekeningen van herkomst. Bedragen, 
welke in het buitenland niet kunnen worden 
geboekt of aldaar worden geweigerd, worden 
ten behoeve van die terugboeking in Neder
landsche munt herleid tegen den omreke
ningskoers, welke op den dag van terugboe
king geldt voor overschrijvi[lgen naar het 
buitenland. 

2. De verplichting tot terugbetaling van 
de bedragen van de in lid I bedoelde stor
tingen vervalt, als de storters zich niet bin
nen twee jaren na den dag van de storting 
voor het in ontvangst nemen van de gelden 
hebben aangemeld. 

Rechten. 
35. I. Als recht is verschuldigd: 
a. voor elke storting in geld f 0.05 voor 

elke f 500 of gedeelte van f 500; 

b. voor elke overschrijving van de eene 
postrekening op de andere, uitgevoerd krach
t ens doorloopende machtiging aan den di 
recteur, het door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag; 

c. voor elke overschrijving van eene post
rekening op eene girorekening bij de Neder
landsche Bank of omgekeerd f 0.10; 

d. voor elke beschikking door middel van 
cheques f 0.05 voor elke cheque en boven
dien bij beschikking over bedragen van meer 
dan f 100 doch niet hooger dan f 500 f 0.05; 

bij bedragen van meer dan f 500 doch niet 
hooger dan f 1500, f 0.15 en bij hoogere be
dragen f 0 .1 5 meer voor elke f 1000 of ge
deelte daarvan, waarmede het bedrag van 
f 1500 wordt overschreden; 

e. voor elke macht iging tot het doen uit
betalen van eene cheque, waarvan de ter
mijn van aanbieding is v erstreken, f 0.15; 

f. voor elk reispostchequeboekje voor het 
binnenland een bedrag, berekend volgens het 
bepaalde onder d, met dien verstande, dat 
het recht van f 0.05 per cheque verschuldigd 
is voor elke zich in het boekje bevindende 
cheque; 

g. voor elke overschrijving op eene re
kening-courant bij een buitenlandschen post
cheque- en girodienst, bij bedragen niet hoo~ 
ger dan f 2000 f 0.05 voor elke f 100 of ge
deelte van f IOO met een minimum v a n f o.Io 

en bij grootere bedragen f 1, vermeerderd 
met f 0 .05 voor elke f 500 of gedeelte van 
f 500 boven f 2000. 

De aldus berekende bedragen worden, 
wanneer de overschrijvingen worden uitge
voerd krachtens doorloopende machtiging 
aa'?_den directeur, verhoogd m et een bedrag, 
geltJk aan dat, hetwelk wordt vastgesteld 
krachtens het bepaalde onder b; 

h. voor elk reispostchequeboekje voor het 
bui tenland het door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag; 

i . voor elke overmaking van gelden naar 
het buitenland in bankbiljetten of per post
wissel of bankcheque f 0.20 boven de kosten 
van het overmaken; 

j. voor elke spoedbehandeling f 0.20 ver-
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hoogd met de telegramkosten in geval van 
telegrafische spoedbehandeling en met dien 
verstande, dat als bij één girobiljet opdracht 
tot twee of meer overschrijvingen wordt ge
geven, het recht voor elke overschrijving 
verschuldigd is; 

k. voor elk spoedbericht f 0.15, verhoogd 
met de telegramkosten, als het bericht per 
telegraaf wordt overgebracht. Heeft een te
legrafisch spoedbericht betrekking op eene 
overschrijving naar de Nederlandsche Bank, 
niet afkomstig van de postrekening van 
's Rijks Schatkist, dan bedraagt het recht bij 
bedragen niet hooger dan f 100,000 1 / 10 pro 
mille van het bedrag met een minimum van 
f 2.50 en bij grootere bedragen f ro vermeer
derd met 1/ 20 pro mille van het gedeelte 
boven f 100,000; 

1. voor elke thuisbezorging, op verzoek, 
van het bedrag van eene cheque de kosten 
van eene expressebestelling van binnenland
sche poststukken, berekend volgens de ter 
zake geldende bepalingen van den post
dienst; 

m. voor elk bericht van uitbetaling van 
eene cheque f 0.15; 

n. voor elke verstrekking van inlichtin
gen omtrent postrekeningen, stortingen en 
uitbetalingen of voor elke inzage van be
scheiden f 0.15 dan wel f 0.25, als de inlich
tingen betrekking hebben op overschrijvin
gen in het verkeer met buitenlandsche post
cheque- en girodiensten en met dien ver
stande, dat als inlichtingen omtrent of in
zage van twee of meer stukken worden ver
zocht, het recht ter zake van elk van die 
stukken verschuldigd is; 

o . voor elk afschrift van eene postreke
ning een bedrag, berekend naar den maat
staf van f 1 · per uur, aan de samenstelling 
van het afschrift besteed, met een minimum 
van f 0.25; 

p. voor elke vermelding in de naamlijst 
van rekeninghouders boven de eerste op ver
zoek van de rekeninghouders, per uitgave 
van de lijst f 1.50; 

g. voor werkzaamheden, als bedoeld in 
artikel 32. lid 2, het door den directeur in elk 
bijzonder geval vast te stellen bedrag; 

r. voor de terugbetaling van het bedrag 
van eene storting, dat niet op de aangegeven 
postrekening kan worden geboekt of door den 
begunstigde wordt geweigerd, f 0.15; 

2. De directeur is bevoegd voor elke be
schikking, als bedoeld in artikel 8, lid 3, een 
extra recht van f 0.15 te heffen. 

3. Overschrijvingen van de eene post
rekening op de andere, als bedoeld in artikel 
8, lid 1, onder a en c, alsmede terugboekin
gen, als bedoeld in artikel 34, lid 1, geschie
den kosteloos . 

Voldoening van de rechten. 
36. 1. De rechten, bedoeld in artikel 35, 

worden voldaan op de wijze als hieronder 
voor elke soort is aangegeven te weten het 
recht bedoeld in : 

lid 1, onder a, door aanhechting van Ne
derlandsche frankeerzegels aan de formu
lieren; 

L. en S. 1940. 
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lid 1, onder b, d, g, i of m, door boeking 
ten laste van de postrekeningen van afschrij
ving met dien verstande, dat bij boeking van 
rechten, als bedoeld onder i, voor het over
maken van bedragen naar het buitenland, te
gelijk de kosten van dat overmaken geboekt 
worden; 
• lid 1, onder c, door boeking ten laste van 
de postrekeningen, welke bij de overschrij
vingen betrokken zijn ; 

lid 1, onder e, door aanhechting van Ne
derlandsche frankeerzegels aan de verzoe
ken; 

lid 1, onder f , op dezelfde wijze, als in ar
tikel 19, lid 3, is bepaald voor de bedragen 
van de betrekkelijke reispostchequeboekjes; 

lid 1, onder h, op de door Onzen Minister 
te bepalen wijze; 

lid 1, onder j , 
bij stortingen, door aanhechting van Ne

derlandsche frankeerzegels aan de formulie
ren; 

bij girobiljetten en cheques, door boeking, 
ook van de telegramkosten, als die er zijn, 
ten laste van de postrekeningen der op
drachtgevers; 

lid 1, onder k, 
bij stortingen, door aanhechting van Ne

derlandsche frankeerzegels aan de formulie
ren. In geval van telegrafisch spoedbericht 
worden de telegramkosten in gereed geld vol
daan; 

bij girobiljetten, door boeking, ook van de 
telegramkosten als die er zijn, ten laste van 
de postrekeningen der opdrachtgevers ; 

lid 1, onder 1, 
bij verzoeken van degenen, aan wie de 

cheques moeten worden uitbetaald, door aan
hechting van Nederlandsche frankeerzegels 
aan de verzoeken. Hetgeen aldus te weinig 
mocht zijn betaald, wordt bij de uitbetaling 
van de cheques ingevorderd; 

bij verzoeken van de trekkers, door boe
king ten laste van hunne postrekeningen. 
Hetgeen aldus te weinig mocht zijn betaald, 
wordt bij de uitbetaling van de cheques in
gevorderd of, als het oninvorderbaar blijkt, 
alsnog geboekt ten laste var. de postreke
ningen van de trekkers; 

lid 1, onder n of o, door boeking ten laste 
van de postrekeningen der verzoekers of, als 
deze geen rekeninghouder zijn, door aan
hechting van Nederlandsche frankeerzegels 
aan de verzoeken; 

lid 1, onder P , door boeking ten laste van 
de postrekeningen dergenen, die de meer
voudige vermelding van hunne postrekenin
gen hebben verzocht; 

lid 1, onder q , door boeking ten laste van 
de postrekeningen der verzoekers; 

lid 1, onder r, door het in mindering te 
brengen van het uit te betalen bedrag; 

lid 2, door boeking ten laste van de post
rekeningen dergenen, die de beschikkingen, 
waarvoor het recht wordt berekend, hebben 
ingezonden. 

2. De rechten, voor welker voTdoening 
aanhechting van frankeerzegels aan de be
scheiden is voorgeschreven, kunnen ook wor
den voldaan door de bescheiden te voorzien 

16 
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van een afdruk van eene frankeermachine 
tot het verschuldigde bedrag. 

3 . Bij uitzondering kan door den direc
teur worden toegestaan, dat de voldoening 
van de rechten en kosten op eene andere 
wijze plaats vindt dan hierboven is aange
geven. Hij is bevoegd daaraan de voorwaarde 
te verbinden, dat voor deze vergunning eene 
door hem te bepalen vergoeding wordt be
taald, te voldoen op de eveneens door hem 
te bepalen wijze. 

Teruggaaf en vrijstelling 
van rechten. 

37. r. Het in artikel 35, lid 1 , onder n 
bedoelde recht is niet verschuldigd ingeval 
eene opdracht blijkt niet te zijn uitgevoerd 
ten gevolge van een dienstverzuim. Overi
gens is de directeur bevoegd in bijzondere 
gevallen te zijner beoordeeling teruggaaf van 
de krachtens dat artikel geheven rechten te 
verleenen. 

2. De houders van postrekeningen, ge
opend ten behoeve van 's Rijks dienst, kun
nen door den directeur na goedkeuring van 
Onzen Minister, onder wien de betrokken 
tak van dienst ressorteert, en van Onzen 
Minister van Financiën worden vrijgesteld 
van de betaling der in artikel 35, lid r, onder 
a en d bedoelde rechten. Vrijstelling van het 
onder a bedoelde recht zal echter alleen mo
gen worden verleend voor stortingen, welke 
door de genoemde rekeningheuders worden 
gedaan ten behoeve van hunne eigen ambte
lijke postrekening. 

3. Onze Minister is bevoegd houders van 
andere postrekeningen, geopend ten behoeve 
van openbare besturen of instellingen of van 
de Nederlandsche B ank, onder door hem te 
stellen voorwaarden eveneens vrij te st ellen 
van de betaling van de in lid 2 bedoelde 
rechten en voor zooveel de Nederlandsche 
Bank aangaat, van het in artikel 35, lid r, 
onder c bedoelde recht. In die voorwaarden 
kan worden opgenomen het betalen van eene 
vergoeding voor de door den dienst ten ge
volge van die vrijstelling te derven inkom
sten. 

Klachten. 
38. 1. Klachten over het uitvoeren van 

opdrachten, welke naar de m eening van de 
betrokken rekeninghouders nietig zijn, a ls
mede klachten over het niet of niet juist uit
voeren van opdrachten moeten door de be
langhebbenden zoo spoedig mogelijk na den 
dag, waarop die opdrachten zijn gegeven, bij 
den directeur aanhangig worden gemaakt. 

2. Deze is bevoegd, ambtshalve tot her
stel van foutieve boekingen op de postreke
ningen over te gaan zonder voorafgaande 
toestemming van de betrokken rekeninghou
ders. 

3. De verplichting tot herstel van mis 
vattingen en verzuimen, welke ten aanzien 
van de in lid 1 bedoelde opdrachten door den 
dienst mochten zijn begaan, alsmede moge
lijke aansprakelijkheid van het Rijk ter zake 
vervallen, wanneer dit herstel niet binnen 
twee jaren of voor zooveel de overschrijvin-
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gen in het verkeer met buitenlandsche post
cheque- en girodiensten aangaat, niet bin
nen een jaar na den in dat lid genoemden 
dag is verzocht. 

Opschorting van de be-
schikking over het te-
goed der postrekeningen. 

39. D e directeur is bevoegd de beschik
king over het beschikbare tegoed van eene 
postrekening gedurende het bestaan van een 
geschil geheel of ten deele op te schorten. 

Verzoeken om opheffing 
van postrekeningen. 

40. r. Verzoeken om opheffing van 
postrekeningen worden met overlegging van 
de bij den rekeninghouder nog voorhanden 
ongebruikte formulieren, als bedoeld in ar
tikel 8, lid 4, schriftelijk gericht tot den di
recteur, die over zoodanige verzoeken bin
nen veertien dagen na de indiening beslist. 

2. Verlangen de rekeninghouders met 
spoed over het hun toekomende bedrag te 
beschikken, dan behooren de verzoeken te 
zijn voorzien van de in het oog loopende 
aanduiding " spoedbehandeling". Op deze 
verzoeken wordt met aanrekening van een 
recht, gelijk aan dat, bedoeld in artikel 35, 
lid r, onder j , zoo spoedig mogelijk beslist. 

Ambtshalve opheffing 
van postrekeningen. 

41. r. De directeur kan eene postreke
ning ambtshalve opheffen: 

a. als door den rekeninghouder herhaal
delijk beschikkingen worden gedaan zonder 
dat het beschikbare tegoed voldoende is; 

b . bij het bevinden van onregelmatig
heden en van misbruik; 

c . bij het niet nakomen door den reke
ninghouder van de bepalingen betreffende 
den dienst; 

d. als gedurende een kalenderjaar geen 
boekingen op de rekening hebben plaats ge
had; 

e. in het belang van den dienst. 
2 . Opheffing van eene postrekening in de 

gevallen, bedoeld onder a, b en c, geschiedt 
niet, dan nadat de rekeninghouder schrifte
lijk is gewaarschuwd. In de gevallen, be
doeld onder d en e, wordt de rekeninghouder 
vooraf schriftelijk ingelicht. 

3 . Als eene postrekening in het belang 
van den dienst wordt opgeheven, heeft de re
keninghouder gedurende eene maand na de 
dagteekening van de desbetreffende kennis
geving het recht daartegen in beroep te ko
men bij Onzen Minister. 

Eindafrekening bij opheffing 
van postrekeningen. 

42. Bij de opheffing van eene postreke
ning wordt aan den rekeninghouder het be
drag medegedeeld, dat hem na aftrek van 
rechten en kosten, welke hij nog verschuldigd 
mocht zijn, toekomt. Het wordt, behoudens 
de rechten van derden, te zijnen name per 
cheque betaalbaar gesteld. De directeur is 
bevoegd de betaalbaarstelling op te schor-
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ten, totdat de nog in het bezit van den re
keninghouder zijnde formulieren, als bedoeld 
in artikel 8, lid 4, worden ingeleverd. 

Bewaring van bescheiden. 
43. De postrekeningen zelve - waaron

der worden verstaan de rekeningcourantbla
de,n en de daarbij behoorende mutatiestaten 
- worden gedurende vijf jaren bewaard. 

Met uitzondering van de stukken, welke 
de directeur noodig acht te behouden, wor
den alle overige bescheiden betreffende de 
postrekeningen na twee jaren vernietigd. 

Beperking van de geldelijke 
aansprakelijkheid van het 
Rijk. 

44. Het Rijk is niet geldelijk aansprake
lijk voor gevolgen van : 

a. het door de rekeninghouders verstrek
ken van onjuiste of onvolledige gegevens of 
het niet nakomen door hen van hunne ver
plichting, bedoeld in artikel 4; 

b. verkeerd gebruik, misbruik of ont
vreemding van formulieren, welke aan reke
ninghouders zijn verstrekt; 

c. vertraging in den dienst. 

Geheimhouding. 
45. 1. De ambtenaren, die met de uit

voering van den dienst worden belast, zijn 
verplicht tot stipte geheimhouding ten aan
zien van: 

a. de gedane stortingen; 
b. de gedane uitbetalingen op cheque

en reispostchequeboekjes; 
c. de boekingen op de postrekeningen; 
d. alle overige zaken, welke door hunne 

ambtsvervulling te hunner kennis komen. 
2. Onze Minister is bevoegd in bijzon

dere omstandigheden bij wijze van uitzonde
ring ontheffing te verleenen van de verplich
ting van geheimhouding ten aanzien van de 
zaken, bedoeld onder d van het vorige lid. 

Uitvoeringsregelen. 
46. De direct~ur is bevoegd de regelen 

en voorzieningen te treffen, welke ter uit
voering van dit besluit noodig zijn. 

Tijdelijke sluiting van 
het girokantoor. 

47. 1. Onze Minister is bevoegd het 
girokantoor tijdelijk voor de behandeling van 
opdrachten tot bijschrijving op of afschrij
ving van de postrekeningen te doen sluiten, 
als naar zijn oordeel gevaar voor ontredde
ring van den dienst te duchten is. 

2 . Ingeval hij van de in lid I bedoelde 
bevoegdheid geb-ruik maakt, treft hij in over
leg met zijn ambtgenoot van Financiën maat
regelen, opdat de rekeninghouders op door 
hem te stellen voorwaarden en te regelen 
wijze tijdens de sluiting kunnen beschikken 
over hun beschikbare tegoed. 

3. Hij regelt de wederopenstelling van 
het girokantoor, welke zoo noodig geleide
lijk kan plaats vinden. 

4. Hij doet van eene tijdelijke sluiting 
van het girokantoor, als bedoeld in lid 1, en 
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van de wederopenstelling mededeeling in de 
Staatscourant. Tijdens den duur van de slui
ting wordt eene bekendmaking ter zake voor
gehangen in de kantoren. De wederopen
stelling van het girokantoor wordt op gelijke 
wijze bekend gemaakt, onverminderd de des
betreffende mededeeling in de Staatscou
rant. 

Intrekking Girobesluit 1934. 
48. Het Girobesluit 1934 (Staatsblad 

no. 493), zooals dat laatstelijk is aangevuld 
en gewijzigd bij Ons besluit van 6 Juni 1939 
(Staatsblad no. 349), vervalt. 

Titel. Inwerkingtreding. 
49. Dit besluit, hetwelk kan worden 

aangehaald onder den titel "Rijksgirobesluit-
1940" met vermelding van het nummer van 
het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst, 
treedt in werking op denzelfden dag, waarop 
de artikelen 1 en 10 van de Girowet (Staats
blad no. 307 van 1936) in werking treden. 

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

's-Gravenhage, den 12den April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 21 Mei 1940.) 

s. 349 

1 Mei 1940. BESLUIT, betreffende toe
passelijkheid bepalingen van Hoofdstuk 
III van het ArbeidsovP.reenkomstenbe
sluit op personeel van de Western Union 
Telegraph Company en de Commercial 
Cable Company. 

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

van Binnenlandsche Zaken van 2 April 1940, 
nr 4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie; 

Overwegende, dat het in verband met de 
buitengewone tijdsomstandigheden wensche
lijk gebleken is personeel, werkzaam in de 
kabelkantoren van de Western Union Tele
graph Company te Amsterdam en van de 
Commercial Cable Company te Rotterdam 
op arbeidsovereenkomst te doen overgaan 
in 's Rijks dienst voor den tijd, dat deze bij
zondere tijdsomstandigheden voortduren; 

Overwegende voorts, dat het, gezien het 
tijdelijk karakter van de met het Rijk te 
sluiten arbeidsovereenkomsten en de voor-
waarden, die daarin moeten worden opge
nomen, gewenscht is daarop niet van toe
passing te doen zijn de bepalingen van 
Hoofdstuk III van het Arbeidsovereenkom
stenbesluit (Besluit van den 3den Augustus 
1931, Staatsblad No. 354); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 16 April 1940, nr 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 26 April 1940, nr 2, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van den zeventienden l\rlaart 

1940 te bepalen als volgt: 
E enig artikel. 

De bepalingen van Hoofdstuk 111 van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit (Besluit van 
den 3en Augustus 1931, Staatsblad nr 354) 
vinden geen toepassing met betrekking tot 
de arbeidsovereenkomsten door het Rijk 
(Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie) gesloten met het personeel, dat, 
tot op den datum van overgang in 's Rijks 
dienst, op arbeidsovereenkomst werkzaam 
was in dienst van d e Western Union T ele
graph Company en de Commercial Cable 
Company op de kantoren dier maatschap
pijen in Amsterdam respectievelijk Rotter
dam. 

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

's-Gravenhage, den 1sten M ei 1940. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 

(Uitgeg . 22 Mei 1940.) 

S.403 

4 April 1940. WET tot instelling van een 
Leeningfonds (Leeningfondswet 1940). 

Bijl. Hand. II 1939/40, 250. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1241-1245. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 250. 
Hand. I 1939/40, bladz. 453 . 

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

dat het in verband met den inhoud van de 
huidige buitengewone omstandigheden op 
's Lands financiën noodzakelijk is een af
zonderlijk beheer, als bedoeld in artikel 87, 
1ste lid, der Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad No. 2.~9) voor te schrijven ter 
financiering van de uit evenvermelde om
standigheden voortvloeiende uitgaven; 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState,enz. 
Art. 1. 1. Ingesteld wordt een fonds, ge

naamd Leeningfonds 1940, tot: 
a. voorziening in de uitgaven, welke 

voortvloeien uit de huidige buitengewone 
omstandigheden; 

b. dekking van de uitgaven wegens rente, 
kosten, a flossing en amortisatie van de geld
leeningen, door Onzen Minister van Finan
ciën aangewezen als te zijn aangegaan ter 
voorziening in de onder a bedoelde uitgaven. 

2. Het beheer van dit fonds wordt ge
voerd door Onzen Minister van Financiën. 

3. Van de inkomsten en uitgaven van het 
fonds wordt jaarlijks een begrooting en re
kening opgemaakt en vastgesteld volgens 
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dezelfde regelen als bij de Comptabiliteits
wet 1927 (Staatsblad No. 259) voor de 
Rijksbegrooting en de Rijksrekening is be
paald, voor zoover daarvan bij deze wet niet 
wordt afgeweken. 

2. Ten Jaste van den gewonen dienst van 
het fonds worden gebracht: 

a. de uitgaven wegens rente, kosten, af
lossing en amortisatie van de in artikel 1, 
eerste lid onder b, bedoelde geldleeningen; 

b . een bijdrage aan den kapitaaldienst 
van het fonds, indien en voorzoover de uit
gaven, vermeld onder a van dit artikel, min
der bedragen dan de som der annuïteiten, 
vermeld in artikel 6; 

c. het nadeelig saldo van den gewonen 
dienst volgens d.e rekening van het fonds 
over het aan het dienstjaar voorafgaand 
dienstjaar. 

3. Ten bate van den gewonen dienst van 
het fonds worden gebracht: 

a. de opbrengst van de heffingen, welke 
daartoe bij de wet worden aangewezen; 

b. een uitkeering ten laste van het Rijk 
tot zoodanig bedrag als bij de Rijksbegroo
ting van elk dienstjaar zal worden bepaald; 

c. het bedrag der baten wegens verjaarde 
renten en hoofdsommen van schuldbekente
nissen van de in artikel 1, eerste lid, onder 
b, bedoelde leeningen; 

d . een bijdrage van den kapitaaldienst 
van het fonds , indien en voorzoover de uit
gaven, vermeld onder a van artikel 2, te 
boven gaan de som der annuïteiten, vermeld 
in artikel 6; 

e . het voordeelig saldo van den gewonen 
dienst volgens de rekening van het fonds 
over het aan het dienstjaar voorafgaande 
dienstjaar. 

4 . Ten Jaste van den kapitaaldienst van 
het fonds worden gebracht: 

a. de uitgaven, bedoeld in artikel 1, eer
ste Jid, onder a, welke jaarlijks bij de begroo
ting van het fonds worden aangewezen; 

b. een bijdrage aan den gewonen dienst 
van het fonds, als bedoeld in artikel 3, onder 
d; 

c. het nadeelig saldo van den kapitaal 
dienst volgens de rekening van het fonds 
over het aan het dienstjaar voorafgaand 
dienstjaar. 

5. Ten bate van den kapitaaldienst van 
het fonds worden gebracht: 

a. het bedrag, aan 's Rijks schatkist ten 
goede komende ingevolge een bij de wet ge
regelde herwaardeering van den voorraad 
gouden munt en gouden muntmateriaal van 
de Nederlandsche Bank; 

b. de inkomsten, welke rechtstreeks ver
band houden met de in artikel 4, onder a, 
bedoelde uitgaven; 

c. de opbrengst van de in artikel 1, eer
ste lid onder b, bedoelde geldleeningen; 

d. een bijdrage van den gewonen dienst 
van het fonds, als bedoeld in artikel 2, onder 
b· 

e. overige inkomsten, welke bij de be
groeting van het fonds zullen worden aange
wezen; 
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f. het voordeelig saldo van den kapitaal
dienst volgens de rekening van het fonds 
over het aan het dienstjaar voorafgaand 
dienstjaar. 

6 . Door Onzen Minister van Financiën 
wordt telken jare vastgesteld de annuïteit, 
welke vereischt zou zijn om in vijftien jaar 
te delgen een schuld tot een zóódanig bedrag 
als overeenkomt met de in het vorig dienst
jaar gedane uitgaven; bedoeld in artikel 4, 
onder a , nadat deze uitgaven zijn verminderd 
met de inkomsten, bedoeld in artikel 5 onder 
li, b en e. D e aldus vastgestelde annuïteit zal 
gedurende vijftien achtereenvolgende jaren 
in aanmerking komen bij de berekening van 
de som der annuïteiten, bedoeld in de arti
kelen 2, onder b en 3 onder d. 

7. 1. De uitgaven, als bedoeld in arti
kel 4, onder a , zullen, nadat zij ten laste van 
de betreffende hoofdstukken der R ijksbe
grooting door de Algemeene R ekenkamer 
zijn ve,:evend, bij door Ons, op de voordracht 
van Onzen Minister van Financiën, alsmede 
van Onze met het beheer van de betreffende 
hoofdstukken der Rijksbegrooting belaste 
Ministers, te nemen besluiten, worden over
gebracht van de betreffende hoofdstukken 
der Rijksbegrooting naar den kapitaaldienst 
van de begrooting van het fonds voor het
zelfde dienstjaar. 

2. De in het eerste lid bedoelde boeking 
vindt niet eerder plaats dan nadat op de 
begrooting van het fonds de credieten zijn 
geraamd, ten laste waarvan die boeking moet 
geschieden. 

3. T en aanzien van de boeking van de in 
het eerste lid bedoelde uitgaven ten laste van 
de begrooting van het fonds blijft het be
paalde in de artikelen 77 tot en met 83 van 
de Comptabiliteitswet 1927 (Staatsblad no. 
25q) buiten toepassing. 

8 . 1. D e inkomsten, als bedoeld in ar
tikel 5, onder b, zullen, na aanvankelijk t en 
bate van de Rijksmiddelen te zijn geboekt, 
bij een door Ons, op de voordracht van On
zen Minister van Financiën, te nemen be
sluit, worden overgebracht naar de inkom
sten van den kapitaaldienst van het fonds 
over hetzelfde dienstjaar. 

2. T en aanzien van de boeking van de in 
het eerste lid bedoelde inkomsten onder de 
inkomsten van het fonds blijft het bepaalde 
in artikel 75 der Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad no. 25g) buiten toepassing. 

9 . 1. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 Januari 
1940. 

2 . Uitgaven, Rls bedoeld in artike l i:, 

eerste lid onder a, welke in 1938 en 1939 ten 
laste van de Rijksbegrooting zijn gebracht, 
kunnen op de in artikel 7 v ermelde wijze 
worden overgebracht naar den kapitaaldienst 
van de begrooting van het fonds voor het 
dienstjaar 1940. Bi_i de vaststelling in 1940 
van de in artikel 6 bedoelde annuïteit zullen 
de aldus overgebrachte uitgaven worden be
schouwd als te zijn gedaan in het vorig 
dienstjaar. 

10. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel "Leeningfondswet 1940". 
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Lasten en bevelen, enz.: 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den April 

1940. 

S. 4 0 4 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GE.ER. 

(Uitgeg. 12 April 1940.) 

26 April 1940. \,VET tot aanw1Jzmg van 
heffingen ten behoeve van het Leening
fonds 1940. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 270. 
Hand.Il 1939l40,bladz. 1381- 1398, 1400-

1416. 

Bijl. Hand. I 1939/40, 270. 
Hand. I 1939/40, bladz. 458-470. 

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

dat eenige heffingen moeten worden inge
steld ter voorziening in de baten voor het 
Leeningfonds 1940; 

Zoo is het, datWij, denRaadvanState,enz. 
Art. 1. Het bijzonder invoerrecht voor 

benzine, bedoeld in artikel 1 der Benzine.wet 
1931, wordt tijdelijk van acht gulden en zes
tig cent verhoogd tot tien gulden en vijftig 
cent. 

Het invoerrecht voor benzol, zoomede an
dere benzolkoolwaterstoffen en alle in hoofd
zaak uit benzolkoolwaterstoffen bestaande 
vloeistoffen, bedoeld in post n °. 104, onder
deel II, letter A, sub 1, van het bij de Ta
riefwet 1934 behoorende tarief, wordt tijde
lijk verhoogd van drie gulden tot vier gulden 
en vijftig cent. 

2. Gedurende de werking van deze wet 
wordt post n °. 76 van het bij de Tariefwet 
1934 behoorende tarief gelezen als volgt: 

J{offle, koffie -extracten, koffle -essenceR en 
koffiesurrogaten. 

I. Natuurlijke koffie: 
A. verpakt of in tabletvorm, on

verminderd het specifieke recht 
overeenkomstig het onder let
ter B hierna bepaalde. 
Maatstaf: waarde Rechten: 10 pct. 

B. Ingevoerd op andere wijze: 
1. ongebrande koffie: 

a. in de hoomschil. 
Maatstaf: 100 kg Rechten: f 17 

b . andere. 
Maatstaf: 100 kg Rechten: f 20 

2. gebrande koffie met uitzonde
ring van koffie-extracten en 
koffie-essences. 

Maatstaf: 100 kg R echten : f 26 
3. koffie-extracten en koffie-essen

ces : 
voor elk percent extractgehalte 
(onderdeelen als een geheel per
cent gerekend). 

Maatstaf: 100 kg Rechten: fr.12 
Bovendien, indien het suikerge-
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halte van het extract of de es
sence: 
a. meer is dan 5, maar niet 

meer dan 10 percent. 
Maatstaf : 100 kg Rechten: f 2.95 

b. meer is dan 10, maar niet 
meer d an 25 percent. 

Maatstaf : 100 kg Rechten: f 7.35 
c. meer is dan 2 5, maar niet 

meer dan 50 percent. 
Maatstaf : 100 kg Rechten: f 14.70 

d. meer is dan 50, maar niet 
meer dan 75 percent. 

Maatstaf: 100 kg Rechten: f 22.05 
e. meer is dan 75 percent. 
Maatstaf : 100 kg Rechten: f 29.40 

II. Cichorei of peekoffie, eikelkoffie, 
moutkoffie en andere zoogenaamde 
gezondheidskoffie en koffiesurroga
ten: 
verpakt of in tabletvorm. 

Maatstaf: waarde Rechten: 10 pct. 

BIJZONDERE BEPALINGEN. 
.1 . Natuurlijke koffie, vermengd met koffie

surrogaten of andere vreemde zelfstan
digheden, zoomede afvalproducten, re
sidu's en resten van natuurlijke koffie, 
welke nog voor gelijksoortig doel als kof
fie kunnen worden gebezigd, worden ge
heel als natuurlijke koffie aangemerkt. 

2. Ongebrande koffie, welke minder dan zes 
percent water bevat, wordt als gebrande 
koffie aangemerkt. 

3. Als extractgehalte van koffie-extracten 
en koffie-essences wordt het gewichts
percentage aangenomen van alle daarin 
aanwezig bevonden, al of niet van na
tuurlijke koffie afkomstige, extractstof
fen, met uitzondering van suiker. Het 
wordt, behoudens hieromtrent door Ons 
bij algemeenen maatregel van bestuur te 
geven voorschriften, bepaald volgens de 
onderzoekingsmethoden, die voor de toe
passing van de Warenwet 1935 (Staats
blad n °. 793) gelden, met herleiding van 
het aldus bevonden gehalte tot gewichts
percenten. 

4. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur, onder de noodige 
voorzieningen, geheel of gedeeltelijk vrij
dom te verleenen van invoerrecht voor 
natuurlijke koffie, .welke wordt gebezigd 
voor de vervaardiging van producten, 
welke bij invoer onbelast zijn of aan een 
lager invoerrecht zijn onderworpen dan 
voor die koffie is verschuldigd. 

.5• Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur met natuurlijke 
koffie bereide, niet onder dezen post val
lende goederen, boven het eventueel 
hiervoor uit anderen hoofde verschuldigd 
invoerrecht, te belasten met een speci
fiek invoerrecht gelijk aan dat, hetwelk 
voor de naar Ons oordeel in die goederen 
ten hoogste verwerkte hoeveelheid kof
fie verschuldigd zou zijn. 

6- Behalve voor ongebrande koffie geschiedt 
de heffing steeds naar het werkelijk 
netto-gewicht. 
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Voor ongebrande koffie geschiedt de 
heffing, in afwijking van het bepaalde 
bij artikel 29 der Tariefwet 1934, naar 
het werkelijk netto-gewicht of naar het 
bruto-gewicht na aftrek van de tarra 
overeenkomstig de door Onzen Minister 
van Financiën te geven voorschriften. 

3 . Ongebrande koffie opgeslagen in fic
tief entrepot mag niet meer steenen of an
dere vreemde bestanddeelen en niet meer 
water bevatten dan bij den inslag daarin 
aanwezig waren of, indien het gehalte aan 
vreemde bestanddeelen of het watergehalte 
bij den inslag niet is opgenomen, dan bij par
tijen koffie van dezelfde soort en herkomst 
onder normale omstandighèden kan voorko
m en. Een stijging met niet meer dan vijf 
percent' van het bij den inslag bepaalde wa
tergehalte blijft buiten aanmerking. 

Ongebrande koffie, welke niet aan de in 
het vorig lid gestelde eischen voldoet, wordt 
voor de toepassing van artikel 92 ., letter b, 
van de Algemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n °. 38) aangemerkt als 
niet onvermengd te zijn aangewezen. Tot 
betaling van invoerrecht en boete overeen
komstig het in dat artikel bepaalde is de 
entrepositaris mede gehouden, indien en voor 
zoover koffie als vermeld is in het eerste Jid, 
ook na het verlaten van het entrepot, wordt 
bevonden bij visitatie op een document tot 
uitslag uit fictief entrepot anders dan met 
bestemming ten invoer in het vrije verkeer 
- een bewijs als vermeld is in artikel 98, 
vierde lid, van voornoemde Algemeene Wet 
daaronder begrepen. 

Bewerking of behandeling van ongebran
de koffie in fictief entrepot mag slechts ge
schieden met inachtneming van de door On
zen Minister van Financiën gegeven voor
schriften. Onze voornoemde Minister kan 
toestaan, dat bij die bewerking of behande
ling ontstane gewichtsverminderingen op de 
entrepotrekening worden afgeschreven. 

Het is, behoudens door Onzen voornoem
den Minister verleende vergunning, verbo
den steenen, koffiesurrogaten en andere stof
fen, geschikt om met ongebrande koffie te 
worden vermengd, in een fictief entrepot van 
ongebrande koffie in te slaan of aldaar voor
handen te hebben. 

Overtreding of niet-nakoming van het bij 
of ingevolge dit artikel bepaalde wordt als 
misbruik van de gunst van entrepot aange
merkt. 

4 . Het nemen van monsters van hier te 
lande aangevoerde ongebrande koffie zonder 
betaling van invoerrecht is geoorloofd, mits 
in geen grootere hoeveelheid dan naar goed 
koopmansgebruik noodig is en met inachtne
ming van de door Onzen Minister van Fi
nanciën gegeven voorschriften. 

Met afwijking in zooverre van artikel 92 
letter b, van meergenoemde Algemeene Wet 
wordt geen betaling gevorderd van invoer
recht en boete voor een in fictief entrepot 
bevonden vermis, indien en voor zoover aan
nemelijk is, dat het vermis zijn oorzaak vindt 
in het nemen van monsters met inachtne
ming van . het hiervoor bepaalde. 
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5 . Indien van een als ongebrande koffie 
aangegeven of in entrepot opgeslagen partij 
het gehalte aan vreemde bestanddeelen of 
het watergehalte ambtelijk wordt opgeno
men, zal het bevond!'!n gehalte aan den aan
gever of den entrepositaris worden medege
deeld. Voor de wijze van vaststelling van dit 
gehalte kunnen door Ons bij algemeenen 
maatregel v an bestuur voorschriften worden 
gegeven. 

Indien d e belanghebbende zich niet kan 
vereenigen met een overeenkomstig het vo
rig lid bepaald gehalte of met de toepassing 
van artikel 3, eerste en tweede lid, kan hij 
binnen acht dagen nadat hem de ambtelijke 
bevinding is medegedeeld een bezwaarschrift 
indienen bij den inspecteur der invoen·ech 
ten en accijnzen in wiens dienstkring de aan
gifte is gedaan of het entrepot is gevestigd. 

H et geschil wordt alsdan beslist door des
kundigen te benoemen op d en voet van ar
tikel 151 van m eergenoemde Algemeene Wet, 
met d ien verstande, dat voor den aldaar be
doelden directeur de in het vorig lid ver
melde inspecteur in de plaats treedt. 

De kosten van het onderzoek komen t en 
laste van den belanghebbende, indien de be
slissing van d e deskundigen voor hem niet 
voordeeliger is , dan die waartegen hij is op
gekomen . 

6 . Hij, die het in artikel 3, vierde lid, 
vervatte verbod overtreedt, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste duizend gul
den. 

Overtreding van een krachtens artikel 3 
of 4 door Onzen Minister van Financiën ge
geven voorschrift wordt gestraft m et geld
boete van t en hoogste honderd gulden. 

7. Het bij artikel 6, tweede lid, straf
baar gestelde feit wordt beschouwd als over
treding. 

De overige bij deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als misdrijven, be
halve voor d e toepassing van de artikelen 5 7 
en 58 van het Wetboek van Strafrecht in de 
plaats waarvan wordt toegepast hetgeen in 
artikel 62, eerste lid, van dat W etboek voor 
overtredingen is bepaald. 

De· inzake v an invoerrechten en accijnzen 
geldende bepalingen voor het geval van wan
betaling van geldboeten zijn ook bij de toe
passing van deze wet van kracht. 

Met het opsporen van de bij deze wet straf
baar gestelde feiten zijn, behalve de ambte
naren der invoerrechten en accijnzen, belast 
de bij of ingevolge artikel 141 van het Wet
boek van Strafvordering aangewezen perso
nen. 

Terzake van de bij deze wet strafbaar ge
stelde feiten kan de verdachte door of van
wege Onzen ;Minister van Financiën tot 
transactie worden toegelaten. 

8 . Boven de JO opcenten, bedoeld in ar
tikel 12 van de wet van 2 7 December 1938 
(Staatsblad n °. 413) , worden met ingang 
van 1 Mei 1940 tot en met 30 April 1941 10 
opcenten geheven op den accijns op suiker, 
genoemd in artikel 1, § 1, letters a, b, c, d 
en f van d e Suikerwet 1924 (Staatsblad 

-n °. 425). 
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9. D e ingevolge artikel 8 geheven 10 op
centen op den suikeraccijns worden nage
vorderd van de met ingang van 1 M ei 1940 
in het vrije verkeer zijnde suiker, m et over
eenkomstige toepassin g van de artikelen 3, 
4 , 5, 6, eerste lid, 7, 8 e n 19 der wet van 19 
Maart 1932 (Staatsblad n ". no) , m et dien 
verstande, dat : 

in de plaats van " April 1932", ,,Juni 1932" 
en "duizend kilogram", onderscheidenlijk 
wordt gelezen : M ei 1940, Juli 1940 en twee 
duizend v ij fhonderd kilogram. 

10. Bij uitvoer m et t eruggaaf van ac
cijns van suikerhoudende goederen, die ten 
uitvoer zijn aangegeven vóór 1 November 
1940, wordt de t eruggaaf berekend naar de 
hoofdsom van d en acciins vermeerd erd met 
JO opcenten, tenzij belanghebbende ten ge
noegen van Onzen Minister van Financiën 
aantoont, dat hij van de suiker, waarmede 
de goederen zijn vervaardigd den accijns, 
verhoogd met 20 opcenten, heeft betaald of 
dat hij daarvoor op rekening is gedebiteerd. 

11. In het tot de Tariefwet 1934 behoo
rende tarief worden de volgende bedragen , 
welke bij de posten nos. 3, onderdeel II, 33, 
onderdeel II , 38. 58, 74, onderdeel II , n3 , 
128 en 148, onderdeel III. letters A en B, 
voorkomen in de kolom "Rechten" van ge
noemd tarief tijdelijk vervangen door de 
daarachter aangegeven bedragen , te weten: 

1.30 door r.40 
2.75 2.95 
6.85 7.35 

13.60 14.70 
20.40 22.05 
27.15 29.40 
28.55 " 30.90 

12. Boven de 20 opcenten bedoeld in ar
tikel 10 van de wet van 27 D ecember 1938 
(Staatsblad n °. 413) worden 15 opcenten 
geheven op de rechten van successie, van 
overgang en van schenking, die verschuldigd 
zijn indien het overlijden of de andere ge
beurtenis, waardoor de verplichting tot aan
gifte ontstaat, plaats heeft op of na 1 Mei 
1940, zoomede indien op of na dien dag 
wordt geërfd of v erkregen t engevolge van de 
vervulling van een voorwaarde. 

13. De opbrengst van de verhoogin g van 
de invoerrechten , zoomede van de verhoo
ging van de opcenten op den suikeraccijns 
en op de rechten van successie, van over
gang en· van schenking, uit deze wet voort
vloeiend, komt t en bate van den gewonen 
dienst van h et Leeningfonds 1940, m et dien 
verstande dat, wat de verhooging van de in
voerrechten betreft, deze geacht wordt over 
het jaar 1940 veertien millioen gulden te be
dragen en over de volgende ja ren telkens 
zestien millioen gulden . 

14. D oor Ons wordt bepaald op welk 
tijdstip de artikelen I tot en m et 7 en II 
van deze wet in werking treden. D e ov erige 
artikelen treden in werking m et ingang van 
1 Mei 1940. 

D eze wet v ervalt met ingang van 1 Mei 
1943, behalve ten aanzien van de reeds ver-
schuldigde belasting en begane strafbare fei
ten. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten 

April 1940. 

s. 480 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 27 April 1940.) 

23 Februari 1940. BESLUIT tot aanwij
zing van Herten als losplaats van ruw 
zout of zouthoudend water. 

Wij WILHELMINA, en z.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Minister van Financiën, van 19 Fe
bruari 1940, no. 20, Accijnzen; 

Gezien artikel s van de gewijzigde wet 
van 27 September 1892 (Staatsblad no. 227), 
artikel 2 van Ons besluit van 3 Januari 1908 
(Staatsblad no. 2) en Onze besluiten van 3 
April 1928 (Staatsblad no. 92) en 23 April 
1929 (Staatsblad no. 180); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Met ingang van de dagteekening van dit 
besluit wordt Herten aangewezen als los
plaats van ruw zout of zouthoudend water 
bij invoer ter zee, langs rivieren en kanalen 
en te lande met spoorwagens. 

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

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1940. 

s. 481 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 
(Uitgeg. 12 Maart 1940.) 

2 Maart 1940. BESLUIT tot opheffing van 
het grenskantoor Osser1waard en intrek
king van de aanwijzing van een weg, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 38 
van de gewijzigde Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad no. 38) . 

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

Staat, Minister van Financiën van 28 Fe
bruari 1940, no. 190, Afdeeling Invoerrech
ten-

Gezien de artikelen 37, 38, 64 en 66 van 
de gewijzigde Algemeene Wet van 26 Augus
tus 1822 (Staatsblad no. 38); 

Gelet op Ons besluit van 21 October 1899 
(Staatsblad no. 220) , op artikel 1, onder b, 
punt 24, van Ons besluit van 21 April 1933 
(Staatsblad no. 218) en op Ons besluit van 
16 Februari 1939 (Staatsblad no. 480); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1 . Met intrekking van Ons besluit 
van :n October 1899 (Staatsblad no. 220) en 
met wijziging in zooverre van het bepaalde 
in artikel 3 van Ons b esluit van 16 Februari 
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1939 (Staatsblad no. 480) wordt het daarbij 
als geriefkantoor aangewezen grenskantoor 
Ossenwaard opgeheven. 

2 . Met intrekking van punt 24 van arti 
kel 1, onder b, van Ons ,besluit van 21 April 
1933 (Staatsblad no. 2 18) wordt de aanwij 
zing ingevolge artikel 6 van Ons besluit van 
16 Februari 1939 (Staatsblad no. 480) van 
den in genoemd punt 24 vermelden kunst
weg van Elten naar Ossenwaard als weg, be
doeld in het tweede lid van artikel 38 van 
voormelde Algemeene Wet, ingetrokken. 

3 . Dit besluit treedt in werking met in
gang van I Mei 1940. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1940. 

s. 520 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 19 Maart 1940. ) 

4 April 1940. WET tot vaststelling van be
palingen ter beperking van gevaren, 
voortvloeiende uit beschadiging van 
waterstaatswerken, gelegen in een of 
meer der provinciën Zuid-Holland, 
Noord-Holland en Utrecht, in verband 
met de tegenwoordige buitengewon e 
omstandigheden. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 275. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1371. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 275. 
Hand. I 1939/40, bladz. 453. 

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

dat het noodzakelijk is bepalingen vast te 
stellen aangaande het nemen, in verband 
met de tegenwoordige buitengewone omstan 
digheden, van maatregelen t er beperking van 
gevaren, voortvloeiende uit beschadiging van 
waterstaatswerken, gelegen in een of m eer 
der provinciën Zuid-H olland, N oord-Hol
land en Utrecht ; 

Zoo is het, datWij,den R aadvanState,enz. 
Art. 1. Gedeputeerde Staten nemen de 

maatregele n, welke zij, in verband met de 
tegenwoordige buitengewone omstandighe
den, noodig oordeelen ter beperking van ge
varen, voortvloeiende uit beschadiging van 
waterstaatswerken , gelegen in een of meer 
der provinciën Zuid-Holland, N oord-Holland 
en Utrecht. 

Ieder, die ten aanzien van onroerende goe
deren, hetzij naar publiekrecht, hetzij naa.
burgerlijk recht eenig recht o f eenige zeg
genschap heeft, is verplicht de uitvoering en 
instandhouding van die maatregelen te ge
doogen en voor zooveel noodig daartoe mede 
te werken. Ook kan aan hem het nemen 
binnen den daarbij gestelden termijn van 
zulke maatregelen door Gedeputeerde Sta
ten na m et hem gepleegd overleg bevolen 
worden. 
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Maatregelen of bevelen, twee of meer van 
de in het eerste lid genoemde provinciën 
aangaande, worden bij gemeenschappelijk 
besluit van de betrokken Colleges van Ge
deputeerde Staten genomen of gegeven. 

De maatregelen en de bevelen, in de vo
rige leden bedoeld, worden door Gedepu
teerde Staten niet genomen of gegeven, dan 
in overleg m et Onzen Minister van Water
staat of de door dezen aan te wijzen persoon 
of personen. 

Met betrekking tot waterstaatswerken in 
beheer en onderhoud bij de provincie is het 
provinciaal bestuur verplicht tot het nemen 
binnen den daarbij gestelden termijn van de 
maatregelen, als in het eerste lid bedoeld, 
welke Onze Minister van Waterstaat, na ge
pleegd overleg met Gedeputeerde Staten , 
mocht bevelen. 

2 . Ten behoeve van de in artikel I be
doelde maatregelen hebben de met de uit
voering daarvan belaste personen toegang 
tot alle perceelen, welke geen woning zijn, 
waarvan de betreding noodzakelijk is. 

De nakoming van de verplichting tot ge
doogen, als in het tweede lid van artikel 1 

bedoeld, kan zoo noodig met behulp van den 
sterken arm worden afgedwongen. 

3 . Indien als gevolg van het gedoogen, 
in het tweede lid van artikel I bedoeld, op 
onroerende goederen werken worden uitge
voerd, wordt aan hen, die slechts rechtheb
benden zijn naar burgerlijk recht, schade
loosstelling verleend voor gemis ,ian op
brengst van het betrokken gedeelte van het 
goed. 

De vordering daartoe wordt ingesteld te
gen de provincie of de provinciën, waarin de 
maatregel wordt uitgevoerd, en staat ter ken
nisneming van den rechter van het kanton, 
waarin het goed, ten aanzien waarvan de 
verplichting tot gedoogen geldt, geheel of ten 
deele is gelegen . 

De bepalingen, voor burgerlijke twistge
dingen geldende, zijn op de twistgedingen, 
in dit artikel bedoeld, van toepassing, voor 
zoover daarvan bij het vorige lid niet is af
geweken. 

Ook v6órdat omtrent de schadeloosstelling 
overeenstemming verkregen of uitspraak ge
daan is, kan tot de uitvoering van de maat
regelen, als in artikel I bedoeld, worden 
overgegaan. 

4. De kosten van de ingevolge artikel 1 

genomen maatregelen worden zoo noodig uit 
's Rijks kas, tegen vergoeding van eene rente 
van 4 % 's jaars, voorgeschoten. 

5 . Van de kosten, in het vorige artikel 
bedoeld, wordt 50 % door het Rijk gedragen 
ten laste van het VIIIe Hoofdstuk der Rijks
begrooting van uitgaven. 

6 . De overige 50 % van de kosten komen 
met de in artikel 4 bedoelde, daarop vallende 
rente, ten laste van de provinciën. 

Voor zoover de maatregelen de belangen 
van meer dan een der provinciën, genoemd 
in artikel 1, raken, zullen de betrokken pro
vinciën in die kosten bijdragen in de ver
houding, welke onder Onze goedkeuring bij 
gemeenschappelijk besluit van-de Staten dier 
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provinciën zal worden bepaald. 
Kunnen de Staten der provinciën daarover 

niet met elkander tot overeenstemming ko
men, dan geschiedt de verdeeling van de kos~ 
ten over de provinciën door Ons, den Raad 
van State gehoord. 

Het deel der kosten, hetwelk ten laste 
komt van de provinciën, kan met de rente 
ad 4 % 's jaars door de Staten onder Onze 
goedkeurin·g, op voordracht van Onze Mi
nisters van Waterstaat en van Binnenland
sche Zaken, worden gebracht ten laste van 
belanghebbenden, anderen dan het Rijk. 

Onder de kosten in dit en het vorige arti
kel bedoeld, worden verstaan de kosten na 
aftrek van de baten, welke uit de ingevolge 
deze wet genomen maatregelen voortvloeien. 

7. Het besluit der Staten, bedoeld in ar
tikel 6, vierde lid, wordt gelijkgesteld met 
eene provinciale belastingverordening, met 
dien verstande, dat artikel 126septies der 
provinciale wet niet van toepassing is. 

8 . Ten aanzien van bedragen, welke in
gevolge een besluit als in artikel 6, vierde lid, 
bedoeld, ten laste van een waterschap, veen
schap of veenpolder worden gebracht, is ar
tikel 61 van de Waterstaatswet 1900 van toe
passing. 

9 . Voor zoover daartegen niet bij het 
Wetboek van Strafrecht wordt voorzien, 
wordt met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste dui
zend gulden gestraft hii, die de uitvoering of 
instandhouding van maatregelen, als in ar
tikel I bedoeld, belet, alsmede hij , die de in
gevolge deze maatregelen tot stand gebrach
te werken wederrechtelijk verwijdert. 

Onder gelijk voorbehoud als in den aan
hef van het eerste lid bedoeld, wordt met 
hechtenis van ten hoogste twee maanden of 
geldboete van ten hoogste vijfhonderd gul
den gestraft hij, die de uitvoering of instand
houding van maatregelen , als in artikel I be
doeld, poogt te beletten, alsmede hij, die de 
ingevolge deze maatregelen tot stand ge
brachte werken wederrechtelijk poogt te ver
wijderen. 

De feiten, in dit artikel strafbaar gesteld, 
worden beschouwd als overtredingen. 

10. Deze wet vervalt, zoodra Ons be
sluit van 10 April 1939 (Staatsblad No. 181) 
betreffende het bestaan van oorlogsgevaar 
in den zin, waarin dat woord in 's Lands wet
ten voorkomt, is ingetrokken, zulks behou
dens de volgende bepalingen. 

11. Gedurende een jaar na het vervallen 
van deze wet kunnen zoo noodig, op de wijze 
als in artikel I aangegeven, maatregelen ge
nomen en bevelen gegeven worden tot her
stel van den vorigen toestand. T en aanzien 
van die maatregelen en bevelen geldt het be
paalde in de artikelen 1 tot en met 8. 

Rechthebbenden, als in het eerste lid van 
artikel J bedoeld, kunnen bij eenvoudig tot 
Gedeputeerde Staten gericht verzoekschrift 
binnen zes maanden na het vervallen van 
deze wet vorderen , dat de betrokken onroe
rende goederen in den vorigen toestand wor
den hersteld. 

Aan het verzoek wordt geen gevolg ge-
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geven, indien binnen het in het vorige lid 
genoemde tijdvak de administratieve proce
dure voor toepassing van de Belemmeringen
wet Privaatrecht of van de Onteigeningswet 
ten aanzien van de betrokken onroerende 
goederen is aangevangen. Wordt de aanvrage 
om toepassing van een dier wetten afgewe
zen, dan wordt het verzoek in het vorige lid 
bedoeld alsnog ingewilligd. In dit .geval geldt 
niet de termijn van een jaar, genoemd in het 
eerste lid. 

12. Ten aanzien van de verrekening en 
terugvordering der kosten, voor zoover deze 
op het tijdstip van het vervallen der wet 
nog niet mochten zijn geschied, blijven de 
bepalingen dezer wet van kracht, totdat de 
kosten door belanghebbenden zijn voldaan. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 4den April 

t94o. WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J . W. ALBARDA. 

De Minister van Defensie, 
A. Q. H. DIJXHOORN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 9 April z940.) 

s. 540 

26 April z940. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 52, eerste lid, onder p , twee
de en derde lid der Wet van 30 Juli 1926 
(Staatsblad no. 249, Luchtvaartwet) . 

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

Defensie en van Waterstaat van 23 Augus
tus 1939, Geheim Litt. K 268 en van 4 Sep
tember 1939, La. B.B. Luchtvaartdienst ; 

Gelet op artikel 52, eerste lid , onder p, 
tweede en derde lid van de Wet van 30 Juli 
1926 (Staatsblad no. 249, Luchtvaartwet) , 
zooals die sedert is gewijzigd, en op de Wet 
van 2 Juli I928 (Staatsblad no. 226); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 October 1939, no. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van I2 April I940, Geheim 
Litt. D 152; 24 April r940, no. 562, Lucht
vaartdienst; 

Overwegende, dat het gewenscht is eene 
regeling te treffen voor het maken van foto
grafische opnamen uit luchtvaartuigen, 
zweefvliegtuigen en · valschermen, het open
baar maken en het overdragen van zoodanige 
opnamen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In dit Besluit wordt verstaan 
onder: 

a. fotografische toestellen: toestellen 
waarmede fotografische of cinematografische 
opnamen kunnen worden gemaakt; 

b. het grondgebied: het grondgebied van 
het Rijk in Europa, de territoriale wateren 
daarbij inbegrepen; 
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c. luchtfoto's: alle platen, films of ander 
materiaal waarop fotografische of cinema
tografische opnamen van luchtvaartuigen, 

zweefvliegtuigen en valschermen uitgemaakt 
zijn, zoomede negatieven, cliché's en afdruk
ken van zoodanige opnamen. 

2. I. Het is verboden, zonder vergun
ning van Onzen Minister van Defensie, van 
luchtvaartuigen, zweefvliegtuigen en val
schermen uit fotografische of cinematogra
fische opnamen van het grondgebied te ma
ken of te doen maken. 

2. Aan die vergunning kunnen voorwaar
den worden verbonden. 

3. Een ingevolge het eerste lid verleende 
vergunning is te allen tijde opzegbaar. 

3 . Het verzoek tot het verkrijgen van de 
in het vorig artikel bedoelde vergunning 
moet geschieden onder opgave van: 

a. naam, voornamen, woonplaats en na
tionaliteit van den aanvrager; 

b. aantal en type(n) der luchtvaartui
gen, zweefvliegtuigen en valschermen, zoo
mede aantal en soort van de daarin mede te 
voeren fotografische toestellen; 

c. het te fotografeeren terrein of object; 
d. het luchtvaartterrein van waaruit- en 

het tijdvak waarin de aanvrager de lucht
foto's wenscht te maken ; 

e. tijd ei;1 plaats van elke opstijging en 
landing. 

4. I. Ieder, die een fotografisch toestel 
medevoert in een luchtvaartuig, dat toeb e
hoort aan of geëxploiteerd wordt door een 
onderneming, welke uitsluitend of mede een 
bedrijf maakt van het vervoer van personen 
of goederen met luchtvaartuigen, is verplicht 
dat toestel aan den gezagvoerder in bewaring 
te geven. De gezagvoerder draagt zorg voor 
een goede afsluiting in een onder zijn toe
zicht staande ruimte. 

2. Elk luchtvaartuig, als in het voo:r
gaande lid bedoeld, moet zulk een ruimte 
aan boord hebben. De gezagvoerder en de 
overige leden der b emanning van het lucht
vaartuig moeten aan de naleving van het in 
het voorgaande lid bepaalde de hand houden. 

5 . I. Ieder, die een fotografisch toestel 
medevoert in eenig ander luchtvaartuig dan 
militaire luchtvaartuigen en dan de lucht
vaartuigen, als bedoeld in het eerste lid van 
artikel 4, dan wel in een zweefvliegtuig of 
een valscherm, is verplicht dat toestel , vóór 
het begin van de vlucht, te doen verzegelen 
door nader door Onzen Minister van D efen 
sie in overleg met Onze Ministers van Wa
terstaat, van Finan ciën en Justitie aan te 
wijzen ambtenaren of door den havenmees
ter. 

2. Het zegel mag slechts door een der in 
het eerste lid bedoelde ambtenaren of door 
den havenmeester worden verbroken. 

3. Is de verzegeling geschied door de be
voegde buitenlandsche autoriteiten, dan mag 
het zegel slechts worden verwijderd door den 
bevoegden ambtenaar op het luchtvaartter
rein van aankomst. 

6. I. Ieder is verplicht op vordering van 
een der in artikel 5 bedoelde ambtenaren of 
van den havenmeester zijn fotografisch toe-
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stel tijdelijk tot onderzoek aan dien ambte
naar of havenmeester af te geven tegen ont
vangbewijs. 

2. Na afloop van het onderzoek, dat op 
door Onzen Minister van Defensie nader 
voor te schrijven wijze zal plaats vinden, zal 
het fotografisch toestel, zoo geen overtre
ding is gepleegd, ten spoedigste aan den 
rechthebbende worden teruggegeven. 

7 . I. H et is verboden, zonder vergun
ning van Onzen Minister van D efensielucht
foto's van het grondgebied openbaar te ma
ken, te doen openbaar maken, dan wel over 
te dragen aan derden. 

2. Aan die vergunning kunnen voorwaar
den worden verbonden. 

3. Een ingevolge het eerste lid verleende 
vergunning is te allen tijde opzegbaar. 

8 . Het verzoek tot het verkrijgen van de 
in artikel 7 bedoelde vergunning moet ge
schieden onder opgave van : 

a. naam, voornamen, woonplaats en na
tionaliteit van dengene, die de luchtfoto's 
heeft genomen of zal nemen; 

c. de wijze, waarop openbaarmaking van 
luchtfoto's zal plaats vinden, ingeval toe
stemming wordt gevraagd tot het openbaar 
maken of doen openbaar maken; 

d. ingeval toestemming tot overdracht 
aan derden wordt verzocht, naam, voorna
men, woonplaats en nationaliteit van den
gene, aan wien overdracht van luchtfoto's 
zal plaats hebben. 

9 . 1. Bij wijze van uitzondering kunnen 
de in de artikelen 2 en 7 bedoelde vergun
ningen aan naar het oordeel van Onzen Mi
nister van D efensie daarvoor in aanmerking 
komende personen, dan wel rechtspersoon
lijkheid bezittende lichamen, voor een lan
ger tijdvak verleend worden. 

2. Aan deze vergunning kunnen voor
waarden worden verbonden; bij de vergun
ning kan ontheffing worden verleend van 
de in de artikelen 3 en 8 omschreven ver
plichtingen. 

3. E en ingevolge dit artikel verleende 
vergunning kan, ongeacht de gevolgen, welke 
uit de van toepassing zijnde wettelijke voor
schriften voortvloeien, te allen tijde worden 
ingetrokken, indien in strijd gehandeld is 
met dit besluit , met de krachtens dit besluit 
gestelde voorwaarden of met de in de artike
len 4, 5 en 6 bedoelde contrölemaatregelen 
of voorschriften. 

10. Het is verboden, zonder vergunning 
van Onzen Minister van Defensie bij of na 
het openbaar maken, dan wel bij of na het 
overdragen van eene luchtfoto deze te voor
zien van retouches, aanduidingen of beschrij
vingen. 

11. I. H et is verboden, zonder vergun
ning van Onzen Minister van Defensie foto
grafische toestellen in een luchtvaartuig, 
zweefvliegtuig of valscherm in te bouwen, 
zoomede zich met een luchtvaartuig, zweef
vliegtuig of valscherm, waarin een fotogra
fisch toestel is ingebouwd, in de lucht te be
vinden. 

2. Aan zoodanige vergunning kunnen 
voorwaarden worden verbonden. 
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3. Een ingevolge het eerste lid verleende 
vergunning kan te allen tijde worden inge
trokken. 

12. Overtreding van het bepaalde in de 
artikelen 2, 4, 5, 6, 7, 10 en II wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste 4 maanden 
of geldboete van ten hoogste duizend gulden. 

Onze Ministers van Defensie en van Wa
terstaat zijn ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het S taatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift aan den Raad van State zal 
worden gezonden. 

's-Gravenhage, den 26sten April 1940. 

s. 562 

WILHELMINA. 
De Minister van Defensie, 

A. Q. H. DIJXHOORN. 

De Minister van Waterstaat, 
J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. 10 M ei 1940.) 

29 Januari 1940. BESLUIT tot w11z1gmg 
van het Koninklijk besluit van 25 April 
1913 (Staatsblad n °. 139) betreffende 
het Staatsmijnbedrijf in Limburg en den 
Mijnraad. 

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

Waterstaat van 16 Januari 1940, La. AA, 
Bureau Mijnwezen; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
23 Januari 1940, No. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 26 Januari 1940, La. 
E , Bureau M ijnwezen; 

· Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan artikel 9 van Ons besluit van 25 April 

1913 (Staatsblad no. 139) betreffende het 
Staatsmijnbedrijf in Limburg en den Mijn
raad, het laatst gewijzigd bij Ons besluit van 
17 Maart 1937 (Staatsblad no. 568), wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

4. Door Ons kunnen al dan niet voor be
paalden tijd buitengewone leden aan den 
Mijnraad worden toegevoegd. 

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

's-Gravenhage, den 29sten Janua ri 1940. 

s. 565 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg . 2 Februari 1940.) 

16 Februari 1940. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemeen reglement voor 
de scheepvaart ter beveiliging van be
weegbare spoorwegbruggen, gelegen in 
door de N .V. Nederlandsche Spoorwe
gen geëxploiteerde spoorwegen, welke 
geen tramwegen zijn. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 6 Ap ril 1939, No. 53 5, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 2 7 der Spoorwegwet en op 
artikel 4 der Locaalspoor- en Tramwegwet; 

D en Raad van S tate gehoord (advies van 
25 April 1939, No. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Februari 1940, No. 
575, Afdeeling Vervoerwezen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te s tellen een algemeen reglement 

voor de scheepvaart ter beveiliging van be
weegbare spoorwegbruggen, gelegen in door 
de N.V. Nederlandsche Spoorwegen geëx
ploiteerde spoorwegen, welke geen tramwe
gen zijn, en dat luidt als volgt: 

Toepasselijkheid. 
Art. 1. Dit reglement is van toepassing 

op de beweegbare spoorwegbruggen, gelegen 
in door de N.V. Nederlandsche Spoorwegen 
geëxploiteerde spoorwegen, welke geen tra m 
wegen zijn, met uitzonderin g nochtans van 
die over het Noordzeekanaal en over de Ko
ningshaven te R otterdam. 

Verbod bediening brug door 
ander dan brugwachter. 

Art. 2. H et is aan een ieder behalve aan 
den brugwachter verboden de brug te openen 
of te sluiten of eenig deel daarvan te verzet
ten. 

Openingstijden . 
Art. 3. 1. De bruggen worden ten dien

ste van de scheepvaart zooveel m ogelijk ge
opend gehouden . Is de scheepvaart gestremd, 
dan kan de brug gesloten blijven. 

2 . Onze Ministe r van Waterstaat wijst 
de bruggen aan, voor welke door of vanwege 
dien Minister: 

a. vaste openingstij den kunnen worden 
vastgesteld; 

b . het tijdstip kan worden bepaald, waar
op met het sluiten van de bruggen wordt 
aangevangen; 

c . kan worden bepaald, dat een brug ge
sloten blijft en alleen op verzoek zal worden 
geopend. 

3 . Met het sluiten van de brug kan zoo
veel vroeger word e n aangevange n als voor 
tijdige sluiting noodig is , indien door weers
gesteldheden of andere buitengewone om
standigheden de sluiting meer tijd vordert 
dan gewoonlijk. 

Seinen. 
,Art. 4 . 1. Voor de te geven seinen wor

den de bruggen bij beschikking van Onzen 
Minister van Waterstaat verdeeld in vier 
groepen A, B , C en D . 

2. Op de bruggen, behoorende tot groep 
A, worden de volgende seinen gegeven: 

des daags: 
a. als de brug gesloten is, een rood rond 

bord met horizontale witte streep ; 
b. als de brug niet geopend kan worden 
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twee roode borden als onder a. boven elkan 
der; 

c . als de brug open en de doorvaart vrij 
is, een groen ruitvormig bord; 

des nachts: 
d . als de brug gesloten is of als de brug 

op en, doch de doorvaart niet vrij is , een rood 
licht ter weerszijden van de doorvaartope
ning; 

e. als de brug geopend wordt, doch de 
doorvaart nog niet vrij is, een groen licht 
aan de eene en een rood licht aan de andere 
zijde van de doorvaartopening; 

f. a ls de brug open en de doorvaart vrij 
is, een groen licht ter weerszijden van de 
doorvaartopening; 

g. als de brug niet geopend kan worden, 
twee roode l ichten boven elkander aan de 
eene en een rood licht aan de andere zij de 
van de doorvaartopening. 

Bij deze groep bruggen kan daarnevens : 
h . des daags een aan een paal opgehaalde 

bol het geopend zijn van de brug aanduiden, 
en 

i . des nachts eer\ aan een paal getoond 
rood licht het gesloten en een groen licht het 
geopend zijn van de brug aanduiden. 

Bij deze groep bruggen kunnen in plaats 
van de seinen onder a., b . en c. des daags de 
seinen onder d., e. , f . en g. genoemd gegeven 
worden. 

3. Op de bruggen, behoorende tot groep 
B, worden de volgende seinen gegeven : 

a . als de brug gesloten is of als de brug 
open, doch de doorvaart nie t vrij is, aan een 
paal: 

des daags een neergelaten bol; 
des nachts een rood licht; 
b . als de brug geopend en de doorvaart 

vrij is, aan een paal: 
des daags een opgehaalde bol; 
des nachts een groen licht; 
c. a ls de brug niet geopend kan worden, 

op de brug: 
des daags twee roode ronde borden met 

horizontale witte streep boven elkander; en 
des nachts twee roode lichten boven el

kander. 
4 . Op de bruggen, behoorende tot groep 

C , worden des daags geen seinen gegeven en 
des nachts getoond : 

a ls d e brug gesloten is een rood licht , e n 
als de brug geopend is een groen licht. 
5. Op de bruggen, behoorende tot groep 

D , worden geen seinen gegev en. 
6. D e doorvaartopenin g bij de bruggen, 

behoorende tot de groepen B en C, kan des 
daags door een geel bord en des nachts door 
een geel licht ter weeszijden van de opening 
worden aangegeven. 

7. H et niet vrij zijn van de doorvaart
opening onder een geslote n brug moet des 
daags door een rood rond bord m et horizon
tale witte streep en des nachts door een 
rood licht onder de brug in de doorvaartope
ning worden aangeduid. 

8 . E en rood rond bord heeft een middel 
lijn en een groen of geel ruitvormig bord een 
kleinste diagonaal van t en minste 0.60 m; 
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de witte streep op het roode ronde bord is 
een vijfde van de middellijn breed. 

g. E en bol heeft een middellijn van ten 
minste 0.90 m en het oppervlak verdeeld in 
I6 afwisselend witte en zwarte gelijke en 
gelijkvormige driehoeken en wordt op ten 
minste 3.50 m boven de spoorstaven ge
toond. 

De lichten, die den bol vervangen, wor
den op ten minste 3.50 m . boven de spoor-
staven getoond. 

IO. Nachtseinen worden gegeven van 
zonsondergang tot zonsopgang. 

Verbodsbepalingen in ver-
band met de treinen. 

Art. 5. I. Voor vaartuigen, die niet on
der de gesloten brug kunnen doorvaren, is 
het verboden binnen één scheepslengte-af
stand van de brug te komen, zoolang de brug 
niet geopend en de doorvaart vrij is . 

2. Hdzelfde verbod geldt voor alle vaar
tuigen, indien des daags een rood rond bord 
met horizontale witte streep of des nachts 
een rood licht onder de brug in de doorvaart
opening wordt getoond. 

3. Het is verboden, indien des daags ter 
weerszijden van een doorvaartopening een 
geel ruitvormig bord of des nachts een groen 
of geel licht wordt getoond, door een andere 
dan de aldus aangeduide doorvaartopening 
te varen. 

Naderen en doorvaren van 
de brug. 

Art. 6. I. Vaartuigen moeten door ge
luidseinen of door roepen tijdig te kennen 
geven, wanneer zij een brug naderen. 

2. Vaartuigen moeten door de stuur
boordsche opening varen, tenzij door een 
sein, als bedoeld bij artikel 5, derde lid, een 
andere opening voor doorvaart is aangewe
zen. 

3. Bij het naderen en doorvaren van een 
brug moeten de schippers zich gedragen naar 
de bevelen van den brugwachter. 

4. Bij het naderen van een brug moeten 
vaartuigen zoodanig vaart minderen, dat zij 
kunnen stilhouden bij den stoppaal en waar 
zich geen stoppaal bevindt, op een scheeps
lengteafstand van de brug. 

5. Alleen vaartuigen, waarvan niet te 
vreezen is, dat zij in de doorvaartopening 
beklemd zullen geraken, mogen onder een 
gesloten brug doorvaren; bij twijfel dienaan
gaande beslist de brugwachter. 

6. Indien door mist of andere oorzaken 
de seinen, bedoeld in artikel 4, niet duidelijk 
te onderscheiden zijn, moeten de vaartuigen, 
die niet onder een brug kunnen doorvaren, 
bij den stoppaal, of, waar deze niet aanwe
zig is, op ten minste een scheepslengte-af
stand van de brug, wachten, en mogen zij 
alleen na toestemming van den brugwachter 
doorvaren. 

7. Bij het doorvaren van een brug moe
ten de vaartuigen met geringe snelheid va
ren; het is verboden een vaartuig aan het 
beweegbare gedeelte van een brug te verha
len. 
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8. In de doorvaartopening van een brug, 
de remmingwerken inbegrepen, en binnen 
IOO m ter weerszijden van de brug, mag een 
vaartuig een zich in dezelfde richting voort
bewegend vaartuig niet voorbijvaren dan 
met toestemming van den brugwachter. 

g. Rijksvaartuigen, politievaartuigen, 
vaartuigen van een gemeentelijken genees
kundigen dienst en drijvende gemeentelijke 
brandspuiten worden op hun verzoek voor 
alle andere vaartuigen doorgelaten. 

Bijzondere bepaling. 
m. Bij de brug over de Oude Maas te 

Dordrecht wordt de sluiting aangekondigd 
door vijf minuten v66rdat met het sluiten 
wordt aangevangen het aan een paal getoon
de sein, dat de brug geopend is, te verwij
deren. Vaartuigen, die dan reeds de brug tot 
een afstand van 250 m, - aangegeven door 
een handwijzer aan de zijde van de groote 
draaibrug, - zijn genaderd, mogen nog door 
de brug varen, indien zij dit binnen vijf mi
nuten kunnen doen; de andere vaartuigen 
mogen de vaart naar de brug niet voortzet
ten. 

Vaarweg vrijhouden bij 
en in de bruggen. 

Art. 7. Het is verboden: 
a. met een vaartuig binnen een scheep~

lengte-afstand van de brug te blijven ver
toeven, nadat de brugwachter last tot door
of terugvaren heeft gegeven; 

b. een vaartuig in de doorvaartopening 
stil te houden; 

c . een vaartuig vast te leggen aan een 
deel van de brug, dat daarvoor niet bestemd 
is. 

Vlotten. 
Art. 8. D e bepalingen van dit reglement 

voor de vaartuigen gelden ook voor vlotten. 

Bevelen van den brugwachter. 
Art. g. Als overtreding van de bepalin

gen van dit reglement wordt ook aangemerkt 
het niet voldoen aan een bevel van den brug
wachter, op grond van deze bepalingen ge
geven. 

Handhaving van dit re
glement. 

Art. m. I. Met de handhaving van de 
bepalingen van dit reglement zijn belast de 
ambtenaren, bedoeld in artikel I4r van het 
Wetboek van Strafvordering, de brugwach
ter, de ambtenaren, aan wie door den Staat 
en de beëedigde beambten en bedienden, aan 
wie door de Spoorwegonderneming het toe
zicht op de bruggen is opgedragen. 

2. Aan den brugwachter wordt op zijn 
aanvraag door het hoofd van het bestuur der 
gemeente, waarin de brug gelegen is , en door 
de betrokken ambtenaren van de Rijks- en 
de gemeentepolitie bijstand verleend bij de 
handhaving van de bepalingen van dit re
glement. 

3. Waar in dit reglement wordt gespro
ken van "brugwachter" worden daaronder 
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mede verstaan de personen, welke den brug
wachter vervangen of hem behulpzaam zijn. 

II. te bepalen dat komen te vervallen 
de volgende reglementen voor de scheep
vaart ter beveiliging van beweegbare spoor
wegbruggen: 

1 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare brug over 
het kanaal door de Oude Arne, in den Staats
spoorweg van Goes naar Middelburg, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 18 October 
1872 (Staatsblad no. 101), het laatst gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1925 (Staatsblad no. 519); 

2 ° . het reglement voor het gebruik van 
de spoorweghaven te Dordrecht en van de 
beweegbare brug in den grooten weg der 1ste 
Klasse van Rotterdam naar Breda, over den 
mond van die haven, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 12 Januari 1873 (Staatsblad 
no. 1), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 28 December 1925 (Staatsblad 
no. 519); 

3 ° . het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare brug over 
de Willemsvaart bij Z wolle in den spoorweg 
van Zwolle naar Kampen, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 10 Augustus 1874 
(Staatsblad no. n9) , het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 22 November 1930 
(Staatsblad no. 426); 

4°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de rivier de Mark en Dintel, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 8 Sep
tember 1875 (Staatsblad no. 166), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 20 No
vember 1928 (Staatsblad no. 422); 

5 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over de Gouwe bij Gouda in den Staats
spoorweg van Utrecht naar Rotterdam, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 12 Maart 
1912 (Staatsblad no. 103), het laatst gewij 
zigd bij Koninklijk besluit van 27 December 
1937 (Staatsblad no. 57Q S); 

6 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van beweegbare spoorweg
bruggen: 

1°. in den Staatsspoorweg van Harlingen 
tot de Pruisische grenzen bij Nieuwe Schans; 

2 °. over het kanaal van Apeldoorn naar 
Dieren in den Staatsspoorweg van Arnhen1 
naar Zutphen, en in den Oosterspoorweg van 
Amersfoort naar Zutphen; 

3 °. over het kanaal van Deventer naar 
Almelo in den Staatsspoorweg van Zutphen 
naar Deventer ; 

4 ° . in den Staatsspoorweg van Deventer 
naar Leeuwarden; 

5°. in den Staatsspoorweg van Meppel 
naar Groningen: 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van II 

September 1875 (Staatsblad no. 169), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
20 November 1928 (Staatsblad no. 422); 

7°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van het beweegbare gedeelte 
van de spoorwegbrug over den IJssel bij 
Zwolle in den spoorweg van Utrecht naar 

254 

Zwolle, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 8 September 1916 (Staatsblad no. 439), 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 18 November 1935 (Staatsblad no. 660); 

8 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over de Gouwe tusschen Zwammerdam 
en Alphen en van die over den Rijn te Lei
den, beide in den Staatsspoorweg van Leiden 
naar Woerden, vastgesteld bij Koninklij°k be
sluit van II October 1878 (Staatsblad no. 
143), het laatst gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 9 Januari 1937 (Staatsblad no. 
560); 

9 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen tegenover de Oosterdoksluis te Am
sterdam, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 9 Januari 1937 (Staatsblad no. 561); 

10°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over de Franeker vaart, in den Staats
spoorweg van Sneek naar Leeuwarden, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 22 Mei 
1883 (Staatsblad no. 47), het laatst gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 20 November 
1928 (Staatsblad no. 422) ; 

II 
O

• het reglement voor de. scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over h et Hoen-, het Reit- en het 
Boterdiep, in den Staatsspoorweg van Gro
ningen naar Delfzijl, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 10 Mei 1884 (Staatsblad no. 
105), het laatst gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 20 November 1928 (Staatsblad No. 
422); 

12 ° . het reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van eenige beweegbare spoor
wegbruggen in den Hollandschen IJzeren 
Spoorweg van Amsterdam tot Rotterdam, in 
den Staatsspoorweg van Amsterdam naar 
Utrecht, in den Staatsspoorweg van Gouda 
naar 's-Gravenhage, in den Noordholland
schen Staatsspoorweg en in den Oosterspoor
weg van Amsterdam naar Amersfoort, vast
gesteld bij Koninklij k besluit van II Sep
tember 1885 (Staatsblad No. 181), het laatst 
gewijzigd Qjj Koninklijk besluit van 5 No
vember 1835 (Staatsblad No. 639); 

13 ° . het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over het Klifrak en de Wijmerts, in 
den Staatsspoorweg van Stavoren naar 
Sneek, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
8 November 1885 (Staatsblad No. 191), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 20 
Juli 1929 (Staatsblad No. 399); 

14 °. het reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de spoorwegbrug over de 
Oude Maas in den Staatsspoorweg van Rot
terdam naar Breda, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 28 Juli 1886 (Staatsblad No. 
124), het laatst gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 20 November 1928 (Staatsblad No. 
422); 

15° . het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over het Wantij, in den spoorweg van 
Dordrecht naar Elst, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 8 Juni 1888 (Staatsblad No. 
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88), het laatst gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 22 November 1930 (Staatsblad No. 
426); 

16 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug in den Staatsspoorweg Schiedam-
Hoek van Holland over de haven te Vlaar
dingen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 3 Juni r892 (Staatsblad no. 132), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 
December 1935 (Staatsblad no. 708); 

17°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging v·an de beweegbare spoorweg
brug in den Staatsspoorweg Schiedam-
Hoek van Holland, over de haven te Maas
sluis, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
26 Juli 1893 (Staatsblad no. 130), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 17 De
cember 1935 (Staatsblad no. 708); 

18°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de spoorwegbrug in den 
Staatsspoorweg Utrecht-Boxtel over de 
Dieze te 's-Hertogenbosch, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit van 13 Juli 1896 (Staats
blad no. n6) het laatst gewijzigd bij Ko·
ninklijk besluit van 28 December 1925 
(Staat.sblad no. 519); 

19°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug in den Staatsspoorweg van Roosendaal 
naar· Vlissingen over het Kanaal door Zuid
Beveland, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 22 November 191 r (Staatsblad no. 346), 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 9 Februari r933 (Staatsblad no. 41); 

20°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de Harlingervaart bij Leeuwar
den en bij Koetille in den Noord-Frieschen 
Locaalspoorweg, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 Maart r910 (Staatsblad no. 
8r), het laatst gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 28 December r925 (Staatsblad no. 
5r9); 

2 r O
• het reglement voor de scheepvaart 

ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over den Ouden IJssel te Doetinchem, 
in den locaalspoorweg van Winterswijk naar 
Zevenaar, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 15 April 19m (Staatsblad no. n3), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 December r925 (Staatsblad no. 5r9); 

2 2 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug in den Hollandschen IJzeren Spoorweg 
van Amsterdam naar Rotterdam over de 
Delfshavensche Schie', vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 22 December r9r1 
(Staatsblad no. 37,), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 22 Maart r937 
(Staatsblad no. 570); 

23 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug in den Staatsspoorweg 's Hertogen
bosch-Lage Zwaluwe over de rivier de 
Donge nabij Geertruidenberg, vastgesteld bij 
Koninklijk besluit • van 28 October r9n 
(Staatsblad no. 324), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 28 December 1925 
(Staatsblad no. 5r9); 
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24 ° . het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over het Stadskanaal bij Bareveld, 
over de Ommelanderwijk bij Veendam, over 
het Meedemerdiep bij Muntendam, over het 
Winschoterdiep bij Zuidbroek, over het Ka
naal Buinen-Schoonoord bij Drouwen en 
over den Gasselternijveenschen mond bij 
Stadskanaal, alle in den Noordoosterlocaal
spoorweg; over het Winschoterdiep in den 
Woldjerspoorweg, over het Overijsselsch Ka
naal bij Raalte in den Staatsspoorweg Zwol
le-Almelo en over den Drouwenermond, 
den Buinermond, den rsten Exloërmond, den 
2den Exloërmond, den rsten Valthermond, 
den 2den Valthermond, het Ter Apelkanaal, 
het Ruiten-A Kanaal en het Ruitenbroek
kanaal in den spoorweg Stadskanaal-Ter 
Apel ....... Rijksgrens, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 21 Juli r9n (Staatsblad no. 258), 
onder A, het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 30 October 1937 (Staatsblad no. 
579 H); 

2 5 ° . het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de Singelgracht bij de Willems
poort (Westzijde) te Amsterdam, in den 
spoorweg van Nieuwediep naar Amsterdam, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1924 (Staatsblad no. 424), gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 28 December 
1925 (Staatsblad no. 5r9); 

26°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over het Rijn--Schiekanaal in den 
spoorweg Gouda-'s-Gravenhage te Voor
burg, in den spoorweg Leiden--Woerden na
bij Leiden en in den electrischen spoorweg 
's-Gravenhage-Rotterdam bij Leidschen
dam, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
r4 April r924 (Staatsblad no. r94), gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 28 December 
r92 s (Staatsblad no. 5,9); 

2 7 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de Zuid-Willemsvaart, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 24 Januari 
19m (Staatsblad no. 33), gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 28 December 1925 
(Staatsblad no. 519); 

28 ° . het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen in de spoorwegen Amsterdam-
Utrecht, Utrecht-Amersfoort, Utrecht
Arnhem en Utrecht-Boxtel over de Keul
sche vaart van de rivier de Lek te Vreeswijk 
tot Amsterdam, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van II November 190g (Staatsblad 
no. 360), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 December 1925 (Staatsblad no. 519); 

29°. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over het Noordhollandsch Kanaal 
nabij het Koegras en nabij Alkmaar, in den 
Staatsspoorweg van Zaandam naar het 
Nieuwediep, en nabij Purmerend, in den 
Staatsspoorweg van de Zaanstreek naar Enk
huizen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van II September 1885 (Staatsblad no. 180), 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit 
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van 7 Juli 1932 (Staatsblad no. 334); 
30 °. het reglement voor de scheepvaart 

ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de Ringvaart van den Haar
lemmermeerpolder bij Aalsmeer, over den 
Amstel bij Uithoorn en over den Angstel bij 
Nieuwersluis, vastgesteld bij K oninklijk be
sluit van 18 September 1914 (Staatsblad no. 
455) , he t laatst gewijzigd bij Koninklijk be
sluit v an 30 October 1937 (Staatsblad no. 
579H); 

3 1 °. h et reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over het Eemskanaal bij Delfzijl in den 
Noordoosterlocaalspoorweg, vastgesteld bij 
K oninklijk besluit van 21 Juli 19II (Staats
blad no. 258) onder B , gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 28 December 1925 
(Staatsblad no. 519); 

32 ° . he t reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van het beweegbare gedeelte 
van de spoorwegbrug over den IJssel te Zut
phen in den spoorweg van Arnhem naar 
Leeuwarden, vastgesteld b ij Koninklijk be
sluit van 8 Septem ber 1916 (Staatsblad no. 
439), gewijzigd bij Koninklijk besluit van 28 
December 1925 (Staatsblad no. 519) ; 

33 ° . het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug over het Zederikkanaal nabij Arkel in 
den spoorweg van Dordrecht naar Elst, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 26 Decem
ber 188!; (Staatsblad no. 257), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 20 No
vember 1928 (Staatsblad no. 422) ;. 

34 °. het reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug in den spoorweg Gouda-Rotterdam 
over het Boerengat te Rotterdam, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 18 Januari 
1936 (Staatsblad no. 561). 

III. te bepalen, dat dit besluit in wer
king treedt op 1 Juli 1940. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den R aad van State zal worden medegedeeld. 
~Gra~enhage,-·den 16den F ebruari 1940. 

s. 569 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, 

J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. 5 Maart 1940.) 

8 Maart 1940. BESLUIT tot wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal van Amsterdam n aar de Mer
wede, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 8 October 1913 (Staatsblad no. 383) 
en het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 3 Maart 1938 (Staatsblad 
no. 561) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op d e voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 14 Februari 1940, La. A .A., 
afdeeling Waterstaatsrecht ; 

Gelet op de wet v an 28 Februari 1891 
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(Staatsblad no. 69) en op het Algemeen 
Reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen; 

D en Raad v an State gehoord (advies van 
2 7 F ebruari 1940, no. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister v an 5 Maart 1940, no. 
515, afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het bijzonder reglement 

van politie voor het kanaal van Amsterdam 
naar de M erwede, v astgesteld bij Ons be
sluit van 8 October 1913 (Staatsblad no. 383) 
en het laatst gewijzigd bij Ons besluit van 3 
Maart 1938 (Staatsblad no. 561), in artikel 
1 de woorden: ,,en d ie tusschen den Vaart
"schen Rijn beoosten Jutphaas en de L ek 
"beoosten Vreeswijk" worden vervangen 
door : 

,, , zoomede het kanaalvak, dat, als onder
,,deel van de werken van het Amsterdam
"Rijnkanaal, is aangelegd van het snijpunt 
"van het Merwedekanaal met de spoorlijn 
"Utrecht-Gouda naar de Lek beoosten 
,,Vreeswijk." 

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

's-Gravenhage, den 8sten Maart 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , 
J. W. ALBARDA. 

(Uitgeg. 21 Maart 1940.) 

S.852 

4 Mei 1940. BESLUIT tot w13z1gmg van 
het Koninklijk besluit van 12 Mei 1939, 
Staatsblad N °. 849, tot vaststelling van 
een regeling nopens premiebetaling met 
behulp van zegelstempelmachines. 

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

Sociale Zaken van 3 April 1940, N ° . 732, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gelet op a rtikel 408, eerste lid, der In
validiteitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23 April 1940, N ° . 33); 

G ezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 April 1940, N ° . 
1030, afdeeling Arbeidersverzeke ring; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 12 Mei 1939, 

Staatsblad N°. 849, tot vaststelling van een 
regeling nopens premiebetaling met behulp 
van zegelstempelmachines, en te bepalen als 
volgt: 

Art. I. In het eerste lid v an artikel 5 
wordt "f 9.99" vervangen door "f 9.99"". 

Art. Il . In den eersten volzin van het 
tweede lid v an artikel 7 vervalt achter het 
woord "stempeling": ,, , de loonklasse". 

In den tweeden volzin van dat lid verval
len de woorden : ,,naast de aanduiding der 
loonklasse". 

Art. III. In artikel 8 vervalt achter het 
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woord "stempeling": ,. , de aanduiding der 
loonklasse". 

Art. IV. In het vierde lid van artikel rn 
worden na de woorden: ,.bepaalde rente
kaarten" ingevoegd de woorden : ,.bij het in 
dienst treden van den arbeider bij den werk
gever of". 

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

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

's-Gravenhage, den 4den Mei 1940. 

s. 883 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN T EMPEL. 

(Uitgeg. 22 Mei z940.) 

z6 April z940. BESLUIT tot vaststelling 
van het tijdstiu, waarop de artikelen 1 
tot en met 22, 29, 38, 40 tot en met 44, 
46 tot en met 52 en 54 tot en met 99 der 
Kinderbijslagwet in werking treden. 

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

Sociale Zaken van 12 April 1940, N °. 1602, 
Afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 100 der Kinderbijslagwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
De artikelen 1 tot en met 22, 29, 38, 40 

tot en met 44, 46 tot en m et 52 en 54 tot en 
met 99 der Kinderbijslagwet treden in wer
king met ingang van 1 Mei 1 940. 

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

's-Gravenhage, den t6den April 1940. 

s. 900 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. VAN DEN T EMPEL. 

(Uitgeg. 24 April r940.) 

26 April z940. WET, houdende bekrachti
ging van een door den Gouverneur-Ge
neraal van Ne°derlandsch-Jndië vastge
stelde ordonnantie (Verlenging defensie
uitvoerrecht). 

Bijl. Hand. Il z939/40, 274. 
Hand. Il r939/40, bladz. z4r8. 
Bijl. Hand. I z939l40, 274. 
Hand. I z939/40, bladz. 458. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van de artikelen 93 en 183 
der Indische Staatsregeling vastgestelde or
donnantie van 29 D ecember 1939 (Indisch 

L. en S. 1940. 
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Staatsblad no. 726), strekkend tot verlenging 
van het defensie-uitvoerrecht in Neder
landsch-Indië en tot buitenwerkingstelling 
van artikel 16 der Indische Comptabiliteits
wet ten opzichte van dien maatregel; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste 
lid, en artikel 183, tweede lid, der Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie van 
29 D ecember 1939 (Indisch Staatsblad no. 
726), strekkend tot verlenging van het de
fensie-uitvoerrecht in N ederlandsch-Jndië en 
tot buitenwerkingstelling van artikel 16 der 
Indische Comptabiliteitswet (Nederlandsch 
Staatsblad 1925, no. 328; Indisch Staatsblad 
1925, no. 448) ten opzichte van dien maat
regel, wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage. den 26sten 

April 1940. 

s. 1200 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, 

CH. WELTER. 

(Uitgeg. 2I Mei z940.) 

z Mei z940. WET, houdende naturalisatie 
van ] . Backes en 22 anderen. 

Bijl. Hand. II z939/40, r82. 
Hand. Il z939/40, bladz. z34z-z350. 
Bijl. Hand. I z939/40, z82. 
~and. I z939/40, bladz. 499/500. 

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

dat . er aanleiding is tot naturalisatie van 
Josef Backes en 22 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 
en 3 genoemden voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 D ecember 1892 (Staatsblad no. 
268) op het N ederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad no. 204) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. ]osef Backes, geboren te Würselen 

(Duitschland) den 13 April 1914, theolo
gant, wonende te Weert, provincie Limburg; 

2°. Odön Bánki, geboren te G yor (Hon
garije) den 19 Mei 1903, prosector op het 
anatomisch laboratorium te Utrecht, wonen
de te Bilthove n, gemeente de Bilt, provincie 
Utrecht; 

3 °. ]osef Eduard Chabus, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 16 Maart 
1903, kantoorbediende, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

4 ° . Peter Derissen, geboren te Kohl
scheid (Duit schland) den 6 Juli 1893, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

5 °. Bernhard N ikolaus Alfred J akob 
Heierman, geboren te Gelsenkirchen 
(Duitschland) den 1 Januari 1913, winkel-

17 
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bediende, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidho/Jand; 

6° . Hirsch Higes, geboren te ]erusalem 
(Palestina) den 11 Maart 1885, koopman en 
winkelier, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

7° . Fritz Hoffmann, geboren te Eisfeld 
(Duitschland) den 19 Februari 1907, ge
reedschapmaker, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidhol/and; 

8 ° . Elisabeth Hohman, geboren te Duis
burg (Duitschland) den 10 Juli 1915, cos
tuumnaaister, wonende te 's-Gravenha{le, 
provincie Zuidho/Jand; 

9° . Wilhelm R einhard Kremer, geboren 
te Krefeld (Duitschland) den 3 September 
1899, koopman, wonende te Schiebroek, pro 
vincie Zuidholland; 

ro 0
• Johannes Franz Maesser, geboren 

te Limanova ( Polen) den 28 October 1908, 
koopman, wonende te Bloemendaal, provin
cie Noordholland; 

11°. Wilhelm Mayer, geboren te Kro 
nach (Duit sch/and) den r6 Juni 1900, koop
man, wonende te Gorssel, provincie Gelder
land; 

12 ° . Elisabeth Pfeifer, geboren te 's-Gra
venhage ( Zuidho/Jand) den 13 October r896, 
telefoniste, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidhol/and; 

13 ° . Peter Wilhelm August Schelp, ge
boren te Bieleleld (Duit schland) den 23 
Augustus 1902, bankwerker-gereedschapma
ker, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

14 °. Sophie Schick, geboren te Krum
bach (Duitschland) den 8 Mei 1902, dienst
bode, wonende te Bussum, provincie Noord
holland; 

15°. B ertha Dorothea Adele Schöttler, 
geboren te Voorde, Grossflintbek (Dt1i tsch 
Jand) den 29 October 1906, dienstbode, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
Jand; 

r6 ° . Dr. Hans André Seiler, geboren te 
Dresden (Duitschland) den 5 Juli 1910, kan
toorbediende, wonende te Eindhoven, pro 
vincie Noordbrabant; 

17° . ]osefine Stefanie Skol, geboren te 
Weenen (Duitsch/and) den r8 Maart 1904, 
huishoudster, wonende te de Steeg, gemeen
te Rheden, provincie Gelderland; 

r8 ° . Jan Lodewijk Adolf Steenackers, 
geboren te Antwerpen (België) den 13 De
cember 1904, scheikundig ingenieur, wonen
de te 's-Gravenhage; provincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid onder 3 ° . der wet van 
12 D ecember 1892 (Staatsblad no. 268) op 
het N ederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad no. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

r 0
• Wilfridus Franciscus Henricus Maria 

Mommaerts, geboren te Broechem (België) 
den 4 Maart 1917, student, wonende te 
's-Gravlmhage, provincie Zuidholland; 

2° . Cijrillus Hubertus Waumans, gebo
ren te Koewacht (Zeeland) den 2 November 
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1893, chauffeur, wonende te Koewacht, pro
vincie Zeeland. 

3 . Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad no. 268) op het N ederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

r 0
• Peter jozef Derissen, geboren te 

Kerkrade (Limburg) den 19 J anuari 1918, 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

2°. Avigdor Higes, geboren te Amster
dam (Noordholland) den 7 Juli 1918, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuid hol/and; 

3 ° . Se/man Higes, geboren te ]erusa/en, 
(Palestina) den 2 Februari 1912, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. 

4 . D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer a fkondi ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den rsten Mei 

1940. 

s. 1201 

W ILHELMINA. 
D e Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. 7 Mei 1940.) 

, Mei 1940. WET, houdende naturalisatie 
van F. Belinc en 20 anderen. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 183. 
H and. Il 1939/40, bladz. 1341- 1351. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 183. 
Hand. I 1939/40, b ladz. 4991500. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Franc Be/inc en 20 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 
en 3 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n ° . 268), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad no. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
• Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan-
der wordt bij deze verleend aan: • 

1 ° . Franc Belinc, geboren te Zdo/e ( ]oe
go-S/avië) den II Januari 1884, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

2 ° . Otto Eugen Beilem, geboren te Kan
del (Dui tschland) den r8 D ecember 1887, 
drogist, wonende te Soerabaia (Neder
landsch-1 ndië); 

3 ° . Elfriede Bembennek, geboren te 
Kraij, Essen-Kraij (Duitschland) den 14 
December 1905, dienstbode, wonende te de 
Bildt, provincie Utrecht: 

4 ° . Géza Atilla Bemáth, geboren te Na
gysink (Roemenië) den 23 D ecember 1909, 
apothekersassistent, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland ; 

5° . Hendrik Borkowitz, geboren te Kerk-
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rade ( Limburg) den 6 Juni 1910, electricien, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg ; 

6° . Gustav Robert Flasch, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 5 Juni 1908, baas 
op een baggermolen, wonende te Zwijn
drecht, provincie Zuidholland; 

7°. Hermann Arno Hofmann, geboren te 
Schönberg, Waldheim (Duitsch/and) den 10 

April 1897, molenaar, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

8 ° . Alfred Koppel, geboren te Menzin
gen (Duitschland) den 15 December 1873, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

9 ° . Coleta Eduarda Wivina Van Laecke, 
geboren te Sluis (Zeeland) den 20 December 
rgu, onderwijzeres, wonende te Sluis, pro
vincie Zeeland; 

10°. Herbert Richard Lehmann, geboren 
te Brieskow-Finkenheerd (Duitschland) den 
14 Juli 1907, werktuigkundige, wonende te 
Heer, provincie Limburg; 

u 0
• Anna Margit Leiner, geboren te Boe

dapest ( Hongarije) den 27 September 19Ö8, 
handwerkonderwijzeres, wonende te 's -Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

12 °. Dorothea Louise Albertina Meck
lenburg, geboren te Rotterdam( Zuidhol/anrl) 
den 10 Maart 1905, apothekersassistente, 
wonende te Leiden, provincie Zuidholland; 

13 ° . Max Robert Julius Nohr, geboren te 
Kiel (Duitschland) den 6 Maart 1917, leer
ling-instrumentmaker, wonende te Hilligers
berg, provincie Zuidholland; 

14 °. Juliana Angela Puntigam, geboren 
te Graz ( Duitschland) den 18 Mei 1905, 
dienstbode, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

15°. Vivienne Ruth Spatkowa, geboren 
te Antwerpen (België) den 28 December 
1910, zonder beroep, wonende te Leiden, 
provincie Zuidholland; 

16°. August Bernard Vörding, geboren 
te Dorf Eggerode, Schöppingen (Duitsch
land) den 20 December 1901, organist, wo
nende te Hengelo, provincie Overijssel. 

2 . Met afwijking van het bepaalde in ar
tikel 3, vierde lid, onder 3 °. der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staat sblad No. 204), wordt 
bij deze de hoedanigheid van N ederlander 
verleend aan: 

r O
• Joseph Armbruster, geboren te Am

sterdam (Noordholland) den 14 Mei 1895, 
monteur, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2 °. Jean Frédéric Krieg , geboren te 
Brussel (België) 'den 15 Juni 1914, bouw
kundig teekcnaar, wonende te 's-Gravenha
ge, provincie Zuidholland; 

3 °. Karl Franciscus Rothweiler, geboren 
t e H aarlemmermeer (Noordhol/and) den 17 
November 18g7, bloemistknecht, wonende te 
Lisse, provincie Zuidholland; 

4 °. Anton Vodizcek, geboren te Kerkra
de (Limburg) den 20 Juni 1914, mijnwerker, 
wonende te Eygelshoven, provincie Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde in 
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artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268), op het Nederlander~ 
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
( Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

Wilhelm Bellem, geboren te Kaiserslau
tern ( D ui tschland) den 14 Februari 1917, 
handelsbediende, wonende te Soerabaia 
( Nederlandsch-lndië). 

4. D eze wet treedt in werking met in
gang van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den rsten Mei 

1940. 

s. 12 0 2 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

( Uitgeg. 10 Mei 1940.) 

1 Mei 1940. WET, houdende naturalisatie 
van C. A. Benneker en 21 anderen. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 184. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1341- 1350, 1351. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 184. 
Hand. I 1939/40, bladz. 499/500. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
C/emens Anton Benneker en 2 I anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft den in arti
kel 2 genoemde voor zooveel doenlijk - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 D ecember 1938 (Staa tsblad No. 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState,enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
I 

O
• Clemens Anton Benneker, geboren te 

Ochtrup ( Duitschland) den 30 Maart 1901, 
wever, wonende te Münster (Duifsch!and) ; 

2 °. Anna Antonia van den Berg, gebo
ren te Wettringen (Duitschland) den 15 
October 1900, zonder beroep, wonende te 
Wettringen ( Duitsc hland); 

3 ° . Friedrich Wilhelm Beyderwel/en, ge
boren te Odenkirchen (Duitschland) den 10 

October 1906, boekhouder, wonende te 
Rheydt ( Duitschland); 

4 °. Geziena Lambertdiena Blancke, ge
boren te Hoogstede-Bathorn, Arkel 
(Duitschland) den 14 Augustus 1907, zonder 
beroep, wonende te Hoogstede ( Duitsch
land); 

5° . Gerhard Hermann Christian varr 
Dielen, geboren te Bocholt (Duitschland) 
den 15 Juni 1904, metaalbewerker, wonende 
te Bocholt (Duitschland); 

6 ° . Hubertina Dormans, geboren te Mer
kelbeek ( Limburg) den 17 December 1890, 
winkelierster, weduwe van Hermann .fosef 
Stelelmanns, wonende te Merkelbeek, pro
vincie Limburg; 

7° . Johann Peter Düking, geboren te 
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Holtwick (Duitschland) den 17 Februari 
19e>7, arbeider, wonende te Holtwick 

· ( Duitschland); 
8°. Antoon Jan Hindrik van Eupen, ge

boren te Lier (België) den 12 Augustus 1897, 
handelsagent, wonende te Antwerpen (Bel
gië); 

9° . . Abraham Gans, geboren te Borken 
(Duitschland) den g Augustus 1881, koop
man, wonende te Winterswijk, provincie 
Gelderland; 

10° . Jacoba Antonia Maria Geene, ge
boren te 's-Hertogenbosch (Noordbrabant) 
den 28 December 1880, verpleegster, wonen
de te Culemborg, proyincie Gelderland; 

n°. Johannes Mathias Hondmann, ge
boren te Schuir, thans Essen Bredeney 
(Duitschland) den 11 Februari 1898, chauf
feur, wonende te Essen-Werden (Duitsch
land); 

12 °. Jan Jager, geboren te Loga (Duitsch
land) den 19 Juni 1897, metselaar, wonende 
te Loga (Duitschland); 

13 °. Adriana Koelewijn, geboren te Koog 
aan de Zaan (Noordholland) den r October 

· 1899, onderwijzeres, weduwe van Friedrich 
Peter jose f Frangenheim, wonende te Ban
doeng (Nederlaridsch-Indië) ; 

14°. Paula Kosses, geboren te Quaken
brück (Duitschland) den 19 Mei 1893, cos
tuumnaaister, wonende te Essen (Duitsch
land); 

15 ° . Wilhelmina Antonia Pabst, geboren 
te 's-Gravenhage (Zuidholland) den 18 D e
cember 1889, onderwijzeres , weduwe van 
Gustav Theodor Karl Oskar Hans Reinecke, 
wonende te Batavia (NederlancÎsch-Indië) ; 

16°. Joseph Maes, geboren te Hillens
berg (Duitschland) den 29 November 1895, 
landbouwersknecht, wonende te Valkenburg, 
provincie Limburg; 

17°. Corri Maria Antonia Josephine 
Puts, geboren te Stadtfeld-Wiedenbrück 
(Duitschland) den II Mei 1907, kloosterzus
ter, wonende te Soest (Duitschland) ; 

18°. Nathan Smif, geboren te Londen 
(Engeland) den 23 September 1902, han
delsvertegenwoordiger, wonende te Heide, 
gemeente Kalmpthout (België); 

19° . Jonkvrouwe Marie Louise Olga An
toinette Cornelie Steengracht van Moyland, 
geboren te Kleef (Duitschland) den 8 Au
gustus Igo6, zonder beroep, wonende te Tar
ce (Polen) ; 

20 ° . Morris W agenhuizen, geboren te 
Londen (Engeland) den 28 Februari 1876, 
diamantbewerker, wonende te Borgerhout, 
Antwerpen (België); 

21°. Johann Heinrich Wenink , geboren 
te Emmerik (Dui tschland) den 29 Maart 
1891, zonder beroep, wonende te Ekeren 
(België). 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid · van N ederlander verleend aan 
Heinrich Theodor Willem Reinecke, geboren 
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te Batavia (Nederlandsch-lndië) den 5 
April 1918, werkzaam bij een handelmaat
schappij, wonende te 'Batavia (Nederlandsch
Indië). 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den rsten Mei 

1940. 

s. 1203 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S . GERBRANDY. 

(Uitgeg. zo Mei z940. ) 

I Mei z940. WET, houdende naturalisatie 
van A. W. Askenasy en 2 r anderen. 

Bijl. Hand. II z939/40, z85. 
Hand. II z939/40, bladz. z34z-z350, r35z. 
Bijl. Hand. I z939/40, z85. 
Hand. I z939f40, bladz. 499/500. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat e r aanleiding is tot naturalisatie van 
Aleksander Wlodzimierz A skenasy en 21 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan - met overlegging - wat 
betreft de in de artikelen 2 en :1 genoemden 
voor zooveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad no. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 D e
cember 1938 (Staatsblad no. 204); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Aleksander Wlodzimierz Askenasy, 

geboren te Troppau (Duitsch/and) den 18 
N ovember 1906, koopman, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

2 °. Gerhard Friedrich Max Avé Lalle
mant, geboren te Coeslin (Dui tschland) den 
15 Septembe'r 1890, hoofdgouvernements
arts, wonende te B enkoelen (Nederlandsch
Indië); 

3 °. Michel Leonard Pierre Besnard, ge
boren te 's -Gravenhage (Zuidholland) den 
14 Mei 1897, agent van de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij, wonende te Roer
mond, provincie Limburg; 

4° . Maria Christine Robertine Braun, 
geboren te Gorze (Frankrijk) den 8 D ecem
ber 1900, houdster van een instituut voor 
huidverzorging, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

5 ° . Hermanus Henricus Erdbrink, gebo
ren te Horley ( Engeland) den 13 Juli 1912, 
zonder beroep, wonende te Leiden, provincie 
Zuidholland ; 

6 °. Mr. Robert john Erdbrink, geboren 
te Horley (Engeland) den 24 Maart 1914, 
zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

7°. Corneille Jean Paul Friedrichs, ge
boren te Antwerpen (België) den 2 Decem
ber rgn, bedrijfsleider, wonende te 's-Her
togenbosch, provincie Noordbrabant; 
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8 °. Horst Karl Gerson, geboren te Zeh
lendorf, Berlijn-Zehlendorf (Duitschland) 
den 2 Maart 1907, kunsthistoricus, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

9 ° . Edmund Gittenbe'rger, geboren te 
Weenen (Duitschland) den 14 December 
1910, assistent-bedrijfsleider, wonende te 
Groede, provincie Zeeland; 

10° . Karl Haas, geboren te Dransfeld 
(Duitschland) den 31 Augustus 1906, tand
arts, wonende te 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

11 ° . Hubert Ernest jozef Hermens, ge
boren te Vaals (Limburg) den II Januari 
1906, kruidenier, wonende te Hoensbroek, 
provincie Limburg; 

12 ° . Franz Hülswitt, geboren te Buer 
(Duitschland) den 3 November 1913, mijn
werker-houwer, wonende te Brunssum, pro
vincie Limburg ; 

13 °. Felix josef Ewald Hünteler, gebo
ren te Essen (Duitschland) den 14 Januari 
1904, horlogemaker, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

14° . Wilhelmus Antonius Johannes Ma
rie Sandmann, geboren te Leiden ( Zuidhol
land) den 27 F~n;ari 1912, chef-kleerma
ker, wonende te Almelo, provincie Overijs
sel· 

;5°. Johanna Mathilde Schwingenschlö
gel, geboren te Graz (Duitschland) den 13 
Mei 1912, dienstbode, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

16°. Edith Meta Volkers, geboren te 
Essen-Borbeck (Duitschland) den 29 Sep
tember 1914, hulp in de huishouding, wonen
de te Zwolle, provincie Overijssel ; 

17°. Wilhelmus Hubertus Vrancken, ge
boren te Vroenhoven (België) den 14 Sep
tember 1884, pijpenmonteur, wonende te 
Maastricht, provincie Limburg; 

18°. Willy Jacques Justine Marie Vroo
me, geboren te Vlissingen (Zeeland) den 30 
April 1910, notaris-bediende, wonende te 
Vlissingen, provincie Zeeland . 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 ° ., der wet van 
12 December 1892(Staatsblad no. 268, op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewij zigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad no. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid v2n Nederlander ver
leend aan: 

1°. Johan Bernard Wantia, geboren te 
Eibergen ( Gelderland) den 26 September 
1903 , landbouwer, wonende te Eibergen, pro
vincie Gelderland; 

2 °. Anton Joseph Dagobert Maria Zilli
kens, geboren te Hünshoverhof, Geilenkir
chen (Duitschland) den 28 April 1898, land
bouwer, wonende te Hoensbroek, provincie 
Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
a rtikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Joseph Hubertus Vrancken, geboren 
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te Sint-Pieter, thans Maastricht (Limburg) 
den 9 Januari 1913, metaalbewerker, wonen
de te Maastricht, provincie Limburg; 

2 ° . Josephina Maria Vrancken, geboren 
te Meerssen (Limburg) den 28 Maart 1918, 
inpakster, wonende te Maastricht, provincie 
Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten Mei 

1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, 
P . S . GERBRANDY. 

(Uitgeg. 7 Mei z940.) 

s. 1204 

I Mei z940. WET, houdende naturalisatie 
van G. Bröckl en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II z939/40, 204. 
Hand. II z939/40, bladz. z341-1350, 1351. 
Bijl. Hand. I z939/40, 204. 
Hand. I 1939/40, bladz. 499/500. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Gustav Bröckl en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 

genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 D ecember 1892 (Staatsblad n ° . 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad n ° . 204); 

Zoo is het, datWij,den RaadvanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Gustav Bröckl, geboren te Tattenitz 

(Duitschland) den 16 Maart 1894, brood
en banketbakker, wonende te Buitenzorg 
( N ederlandsch-1 ndië) ; 

2° . William Burdet, geboren te Constan
tinopel (Turkije) den 16 Mei 1894, rent
meester, wonende te Blaricum, provincie 
Noordho/Jand; 

3 °. Christian Gassen, geboren te Vilich
Rheindorf, Reuel (Duitschland) den 10 Oc
tober 1901 , gereedschapmaker, wonende te 
Eindhoven, provincie Noordbrabant; 

4 ° . Anton Heinz, geboren te F a/kenau 
(Duitschland) den 2 7 September 1905, 
mijnwerker-houwer, wonende te Schaesberg, 
provincie Limburg; 

5 °. Willem Hogenkarnp , geboren te Aal
ten (Gelderland) den 21 Februari 1917, 
chauffeur, wonende te Aalten, provincie 
Gelderland; 

6°. Enge/hard Wilhelm Robert Huneus, 
geboren te Wehlheiden , Kassei. (Duitsch
land) den 7 Juni 1890, koopman, wonende te 
Baarn, provincie Utrecht; 

7°. Fritz Ferdinand jann, geboren te 
Fischhausen (Duitschland) den 9 D ecember 
1892, hoofdinspecteur van Politie, wonende 
te Benkoelen (Nederlandsch-lndië); 

8°. Heinrich Wilhelm Kremer, geboren 
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te Krefeld (Duitschland) den 29 Juli 1897, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

9°. Johanna Friederike Leng/, geboren te 
München (Duitschland) den 23 April 1907, 
costuumnaaister, wonende te Haarlem, pro
vincie Noordholland; 

10°. Martin M amlok, geboren te Kosch
min (Polen) den IQ Maart 1876, zonder be
roep, wonende t e 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

u 0
• Ottilia Ilona Nagy, geboren te B a

lassagyarmat (Hongarije) den 27 October 
1911, verpleegster, wonende te Ermelo, pro
vincie Gelderland; 

12 °. Theodorus Aloijsius Franciscus 
Reichmann, geboren te Amersfoort ( Utrecht) 
den 11 October 1913, procuratiehouder, wo
nende te Amsterdam, provincie N oordhol
Jand; 

13 ° . Ernst Wolf gang Sachs, geboren te 
Hamburg (Duitschland) den 17 April 1902, 
koopman, wonende t e Zandvoort, provincie 
Noord hol/and; 

14°. Joachim Anton Carl Ludwig Adel
bert J osef Oswald Erwin Maria Ozias 
Kreuzwendedich von Schwartzenau, geboren 
te Weenen (Duitschland) den 28 F ebruari 
1898, administrateur, wonende te Soebang 
(Nederlandsch-lndië); 

15 ° . Gustav H ermann Specht, geboren 
te Schladen (Dui tschland) den 30 N ovember 
1912, bankwerker, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidhol/and; 

16°. Margarethe Franziska Hermine Stá . 
rek, geboren te Weenen (Duitschland) den 
4 Juni 1909, religieuze, wonende te Breda, 
provincie Noordbraban t; 

17 ° . Karl R udolf Svoboda, geboren t e 
Matzen (Duitschland) den 16 April 1905, 
instrumentmaker, wonende te Eindhoven, 
provincie Noordbrabant. . 

2. M et afwijking van het bepaalde bij 
a rtikel 3, vierde lid , onder 3 ° .. der wet van 
12 D ecember 1892 (Staatsblad no. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n °. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Guillaume Castro, geboren te Meers
sen (Limburg) den 9 Augustus 1893, stoker , 
wonende te Maastricht, provincie Limburg; 

2 °. Lambertus Leopold Duyckaerts, ge
boren te Mheer (Limburg) den 17 F ebruari 
1903, fabrieksarbeider , wonende te Eysden, 
provincie Limburg; 

3°. Joseph Bernhard Maria Zillikens, ge
boren te Hünshoverhof, Geilenkirchen , 
(Duitschland) den 1 Januari 1896, landbou
wer, wonende te H oensbroek, provincie Lim
burg. 

3 . D eze wet treedt in werking met in 
gang van den dag, na dien h arer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
G egeven te 's-Gravenhage, den 1sten M ei 

1940. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, 

P. S . GERBRANDY. 

(Ui tgeg. 7 M ei 1940.) 
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s. 1205 

r M ei 1940. WET, houdende naturalisatie 
van A. V. Baus en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 210. 

Hand. Il 1939/40, bladz. 1341- 1350, 1351. 
Bijl . Hand. I 1939/40, 210. 
Hand. 1 1939/40, bladz. 499/500. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Adelbert Valentin Baus en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zooveel doenlij k - van 
de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n ° . 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 D ecember 1938 (Staatsblad n °. 204) ; 

Zoo is het, datWij,den R aadvan State,enz. 
Art. 1. D e hoedanigheid van N ederlan 

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Adelbert Va/enfin Baus, geboren t e 

's- Gravenhage (Zuidholland) den 29 J uni 
1900, accountant, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidhol/and; 

2 ° _ Eduard Friedrich Beuerle, geboren 
te Stüh/ingen (Duitsch/and) den 28 Mei 
1917, stuurm ansleerling, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

3 ° . J ohanna Francisca Burghardt, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) den 16 
October 1901, verpleegster, wonende te El
burg, provincie Gelderland; 

4° . Karl Emil Emmelmann, geboren te 
Bruchstedt, Tottleben (Duitschland) den IQ 

November 1885, orgelmaker , wonende t e 
Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 

5° . Albert Fischer, geboren te Emden 
(Dui tschland) den 5 Juli 1905, bootsman, 
wonende t~ Rotterdam, provincie Zuidhol
land ; 

6 °. Erich Jacks, geboren te Freudenf ier 
(Duitschland) den 7 D ecember 1901 , d irec
teur van een schoenhandel , wonende te Am
sterdam, provincie N oordhol/and ; 

7°. Leopold Augustinus van L imbergen, 
geboren te Mol (België) den 4 Maart 1897, 
s toker, wonende te Tilburg, provincie N oord
brabant; 

8°. Ger hard Günther Mertens, geboren 
te Berlijn (Duitschland) d en 13 September 
1906, retoucheur, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland ; 

9° . K arl Mertens, geboren te Aken 
(Duitschland) den 17 Mei 1899, fabrieks
baas, wonende te Waaire, provincie Noord-
brabant; . 

10° . Martha Louise N ordmann, geboren 
te Ohmstede (Duitschland) den 6 D ecemb er 
1899, dienstbode, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

u 0
• Hermann Adolf Ludwig .Reurik, ge

boren te N ordhorn (Du-itschland) den 4 Mei 
1897, winkelier, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

12 °. Peter A /phonsu s Maria Siebers, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den 15 
September 189~, ingenieur-a rchit ect , wo-
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nende te Ulvenhout, gemeente Ginneken en 
Bavel, provincie Noordbrabant ; 

13 ° . Karel Emil Adolf Slansky, geboren 
te Königliche Weinberge, Praag (Bohemen 
en Moravië) den 19 Augustus 1905, hande
laar in terrazzomateriaal , wonende te Heem
stede, provincie Noordholland; 

14 ° . Andreas Sliwa, geboren te Fehlen 
(Polen) den I7 November 1883, hulp-mijn
opzichter, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

15° . Conrad Alfred Strato, geboren te 
Antwerpen (België) den 8 November 1909, 
winkelchef, wonende te Haarlem, provincie 
Noordhol/and; 

16° . Adele Winternitz., geboren te Grot
tau (Duitschland) den 28 November 1871, 
zonder beroep, weduwe van Carl Winternitz, 
wonende te Enschede, provincie O verijssel. 

2. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 3, vierde lid onder 3 °. der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n ° . 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bi.i de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad n ° . 204), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1 °. François Joseph De Dobbelaere, ge
boren te IJzendijke (Zeeland) den 14 Mei 
1897, fabrieksarbeider, wonende te Sas van 
Gent, provincie Zeeland; 

2 ° . Rudolph I gnatius Kerstholt, geboren 
te Groningen (Groningen) den 28 Mei 1899, 
winkelier, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordho/land; 

3 °. André Vermeere, geboren te Sint 
Kruis (Zeeland) den 9 Februari 1896, ma
chinist, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

4 °. ]ustus Wilhelm Walter Waldthausen, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) den 
31 Mei 1898, ijzerhandelaar, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten Mei 

1940. 

s. 1206 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. ÜERBRANDY. 

(Uitgeg. IO Mei I940.j 

I Mei I940. WET, houdende naturalisatie 
van A. Bäck en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il r939/40, 2r r. 
Hand. Il 1939/40, bladz. IJ41-I350, 135r. 
Bijl. Hand. I I939/40, 2I1. 
Hand. I I939/40, bladz. 499/500. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doenteweten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t er aanleiding is tot naturalisatie van 
Arthur Bäck en 19 ande_ren, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in art ikel 2 ge
noemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
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van 12 December 1892 (Staatsblad no. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 
December 1938 (Staatsblad no. 204); 

Zoo is het, datWij , denRaadvanState,enz. 
Art. l. D e hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Arthur Bäck, geboren te Weenen 

(Duitschland) den 24 D ecember 1900, koop
man, wonende te Semarang (Nederlandsch
lndië); 

2 ° . ]osefa Blaimschein, geboren te Sier
ming (Duitschland) den r3 Januari 1901, 
kokk in, gescheiden echtgenoote van Josef 
Johann Rieger, wonende te 's- G ravenhage, 
provincie Zuidhol/and; 

3 °. Franz Adolf Carl von Dincklage, ge
boren te Arolsen (Duitschland) den 2 No
vember 1885, administrateur, wonende te 
Bandoeng (Nederlandsch-Indië) ; 

4 ° . Paul Finster, geboren te Frauenkir
chen (Duitschland) den 22 November 1902, 
kellner, wonende te Lochem, provincie Gel
derland; 

5° . Wilhelm Heinrich Heitling, geboren 
te Münster (Duitschland) den 12 Juni 1915, 
kappersbediende, wonende te Zutphen, pro
vincie Gelderland: 

6 °. Renée Marie Luise Höld, geboren te 
Antwerpen (België) den 30 October 1906, 
kantoorbediende, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; ' 

7°. Georg Friedrich Walter Hotze, ge
boren te Oegstgeest (Zuidholland) den 17 
September 1913, smid-ovenbouwer, wonende 
te Voorschoten, provincie Zuidholland ; 

8° . Johann Martin Hermann Totze, ge
boren te Oegstgeest (Zuidholland) den 13 
Maart 1907, schoorsteen-ovenbouwer, wo
nende te Voorschoten, provincie Zuidhol
land; 

9 ° . Walter Max Kol/, geboren te O/den
burg (Duitschland) den 13 Mei 1907, plan
ter, wonende te Tanggoel (Nederlandsch
lndië); 

10° . Antonius Marijnissen, geboren te 
Meerle (België) den 29 April 1880, land

bouwer, wonende te Chaam, provincie Noord
brabant; 

rr 0
• Umberto Mion, geboren te Fanna 

(Italië) den r3 October 1907, granietbewer
ker, wonende te Bergen op Zoom, provincie 
Noordörabant; · 

12 °. Hildegard Leopoldine Nemec, ge
boren te Weenen (Duitschland) den 7 No
vember 1909, godsdienstonderwijzeres, wo
nende te Zeist, provincie Utrecht; 

r3 °. Achillus Josephus Roegiers, gebo
ren te Bouchaute (België) den 16 Maart 
1891 , timmerman-aannemer, wonende te 
Philippine, provincie Zeeland; 

14 °. Max Albert Ferdinand Röper, gebo
ren te Tütz (Duitsch/and) den 26 Januari 
1892, handelsbediende, wonende te Meester
Cornelis (Neder/andsch-lndië); 

15° . Otto Rudolph Schucht, geboren te 
Huttrop, Essen-Stoppenberg (Duitschland) 
den 13 October 1898, technisch chef, wonen
de te Heemstede, provincie Noordholland; 

16° . Franz Systermann, geboren te Wel-
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per, Winz (Duitschland) den 4 October 
1886, werkmeester, wonende te Zuilen, pro
vincie Utrecht; 

17° . Wilhelm Witkowski, geboren te 
Holsterhausen, Wulfen (Dui tschland) den 
13 November 1914, varensgezel, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidhol/and. 

2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, vierde lid, onder 3 °., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad no. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad no. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan : 

1° . Johannes Sebastiaan Frank, geboren 
te Rotterdam ( Zuidholland) den ro Januari 
1907, monteur-chauffeur, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland; 

2 °. Paul Lion, geboren te Boekarest 
(Roemenië) den 16/29 Mei 1916, colporteur, 
wonende te Amsterdam, provincie ,Noord
holland; 

3°. Felix Franciscus Wynants, geboren 
te Lier (België) den 6 F ebruari 1898, electro
monteur, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten Mei 

1940. 

s. 1207 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P . S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. ro Mei r940.) 

I Mei r940. WET, houdende naturalisatie 
van ]. A . Beaujon en 19 anderen. 

Bijl. Hand. Il r939/40, 2r2. 
H and. Il r939/40, bladz. r34r-r350, 

r35r /2. 
Bijl. Hand. 1 r939/40, 2r2. 
Hand. 1 r939/40, bladz . 499/500. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jacob Anthon Beaujon en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging van de bewijsstukken 
bedoeld in a rtikel 3 der wet v an 12 Decem
ber 1892 (Staatsblad no. 268), op het Ne
derlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 15 D ecember 
1938 (Staatsblad no. 204); 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState,enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Jacob Anthon Beaujon, geboren op 

Sint Maarten N . G. ( Curaçao) den 13 Juli 
1872, kassier, wonende te Willemstad op Cu
raçao; 

2°. Wilhelm Hermann Joseph Becker, . 
geboren te Bocholt (Duitschland) den 15 
Maart 1901, mijnwerker, wonende te Genk 
( Duitschland); 

3 °. Adriana Dekkers, geboren te Antwer-
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pen (België) den 8 Maart 1874, zonder be
roep, gescheiden echtgenoote van Emil Gus
tav Panzer, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

4° . Johanna Helena Gasille, geboren te 
Singapore (Straits Sett/ements) den II Au
gustus 1900, onderwijzeres, wonende te Kobe 
(Japan) ; 

5°. Pieter Gasille, geboren te Singapore 
(Straits Settlements) den 2 April 1902, han
delsbediende, wonende te Kobe ( Japan); 

6°. Gerhard Heinrich Hegman, geboren 
te Elten (Duitschland) den 29 Januari 1899, 
ijzerdraaier, wonende te Elten ( Duitsch
land) ; 

7° . A gnes janse, geboren te Borghorst 
(Duitschland) den 12 November r901, hulp 
in de huishouding, wonende te Borghorst 
( Duitschland); 

8 °. Wilhelmina Jansen, geboren te Nüt
terden, Kranenburg (Duitschland) den 29 
Mei 1906, fabriek~arbeidster, wonende te 
Kel/en bij Kleef (Duitschland); 

9 °. Berendina Johanna Keus, geboren te 
Emlichheim (Duitschland) den 4 April 1907, 
zonder beroep, wonende te Eschebrügge 
(Duitschland) ; 

10° . Anna Maria Elisabeth de Leeuw, 
geboren te Paramaribo (Suriname) den 6 
November 1883, redactrice, wonende te Am
sterdam, provincie Noordhol/and ; 

u O
• Johannes Franciscus Dionysius de 

Lelys, geboren te Merksem (België) den 29 
December 1903, autobestuurder, wonende te 
Deurne (België); 

12 ° . Helena Sara Levi, geboren te Wal
dorf, thans Bornheim (Duitschland) den 27 
Maart 1865, zonder beroep, weduwe van Sa
lomon Hartog, wonende te Waldorf ( Duitsch
land); 

13 ° . Geersien Meyel'ing, geboren te Em
lichheim (Duitschland) den 28 April 1897, 
arbeidster, wonende te Nordhorn (Duitsch
land) ; 

14 °. Wilhelmina Jeanne Thérèse Paerels, 
geboren te Sint Jans-Molenbeek (België) 
den 24 Februari 1902, huishoudster, wonen
de t e Antwerpen (België); 

15 ° . Johann Peter Wilhelm Roelofs, ge
boren te Goch (Duitschland) den 18 April 
1901, chauffeur, wonende te Moers-M eerbeck 
(Duitschland); 

x6 °. Maria Johanna Slis, geboren te Am
sterdam (Noordholland) den 2 Juni 1903, 
huishoudster, gescheiden echtgenoote van 
Georges Henri Doge, wonende te H aarlem, 
provincie Noordho/land; 

17° . Willem Augustus Julius Celestinus 
van Sprang, geboren te Oostende (België) 
den 26 N ovember 1905, koopman, wonende 
te Oostende (België); 

18° . Nikolaus Wenders, geboren te Aken 
(Duitschland) den 12 Maart 1904, maga
zijnbediende, wonende te Aken (Duitsch
land); 

19°. Friedrich Wilhelm Wilbrink, gebo
ren te Stadt Telgte, Telgte ( Duitschland) 
den 16 Januari 1906, kleermaker , wonende te 
Telgte ( Duitschland); 

20° . Franz Joseph Zelissen, geboren te 
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Tüddern (Duitschland) den 26 Februari 
1898, grondwerker, wonende te Tüddern 
( Duitschland). 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 1sten Mei 

1940. 

s. 1300 

WILHELMINA. 
De Minister van justitie, 

P. S. GERBRANDY. 

(Uitgeg. IO Mei z940.) 

8 Februari z940. WET tot verklaring van 
het algemeen nut van onteigening met 
toepassing van de wet van 2 7 Maart 
1915 (Staa-tsblad n °. 171), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1932 
(Staatsblad n °. 342), van perceelen, 
noodig voor werken ter zake van riolee
ring te Apeldoorn. 

Bijl. Hand. IJ z939/40, 2I8. 
Hand. IJ z939/40, bladz. 946. 
Bijl. Hand. 1 z939/40, 2I8. 
Hand. 1 z939/40, bladz. z76. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in het' publiek belang der gemeente 
Apeldoorn noodig is, perceelen aldaar te ont
eigenen ten behoeve van den aanleg van rio
leering, en dat Wij bij Ons besluit van 16 
Juni 1938, n °. 41, hebben verklaard, dat er 
grond bestaat tot afwijking van de onteige
ningswet ter zake van het bedoelde plan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa d van State, enz. 
Art. 1. Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert, ten name van de 
gemeente Apeldoorn, van perceelen, noodig 
voor werken ter zake van rioleering aldaar. 

2. Deze wet vervalt, voorzooveel de ont
eigening van hetgeen niet in der minne is 
verkregen bij den rechter niet is aangevraagd 
binnen één jaar na de dagteekening van de 
Staatscourant, waarin Ons besluit tot ein
delijke aanwijzing van de perceelen overeen
komstig artikel 4 der wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n °. 171), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van & Juli 1932 (Staatsblad n °. 
342), is openbaar gemaakt. Die termijn kan 
door Ons bij een in de Staatscourant te 
plaatsen besluit met ten hoogste zes maan
den worden verlengd. 

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

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage den 8sten Fe

bruari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. VAN DEN T EMPEL. 

(Uitgeg. 27 Februari 1940.) 

1940 

s. 1360 

zz januari z940. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 6 Juni 
1935, Staatsblad No. 333, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 d er hooger
onderwijswet van het Utrechtsch Uni
versiteitsfonds, te Utrecht, als bevoegd 
om bij de faculteit der letteren en wijs
begeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te ves
tigen in de geschiedenis der Byzantijn
sche cultuur. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 December 1939, No. 5286 III, afdeeling 
Hooger Onderwijs ; 

Gelet op artikel 180 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 December 1939, No. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Januari 1940, No. 
22, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 6 Juni 1935, 

Staatsblad No. 333, tot aanwijzing overeen
komstig artikel 1 70 der hooger-onderwijswet 
van het Utrechtsch Universiteitsfonds, te 
Utrecht, als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniver
siteit te Utrecht een bijzonderen leerstoel te 
vestigen in de geschidenis van de Byzantijn
sche cultuur. 

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

's-Gravenhage, den uden Januari 1940. 

s. 1361 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 26 januari z940.) 

8 Februari z940. BESLUIT tot aanwij zing 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdeeling gymna
sium van het Prinses Beatrix Lyceum te 
Flims (Zwitserland) van de Stichting 
,,Het Prinses Beatrix Lyceum", geves
tigd te 's- Gravenhage. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 December 1939, No. 21003 111, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 Januari 1940, No . . 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van s Februari 1940, No. 
1543, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 15 Augustus 1939 de af

deeling gymnasium van het Prinses Beatrix 
Lyceum te Flims (Zwitserland), uitgaande 
van de Stichting "Het Prinses Beatrix Ly
ceum", gevestigd te 's-Gravenhage, voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming der desbetref
fende wetteliike voorschriften aan haar leer
lingen, die h-et onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van 
bekwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 
II der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs , Kunsten en 
Wetenschappen is belast m et de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Februari 1940. 

s. 1363 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwiis, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 23 Februari z940.) 

20 April z940. BESLUIT tot aanw11zmg 
overeenkomstig artikel 1 70 der hooger
onderwijswet van het Instituut tot be
vordering van de wetenschappelijke en 
practische ontwikkeling en toepassing 
van de verwarmings- en ventilatietech
niek (de Warmtestichting), gevestigd te 
Utrecht, als bevoegd, om bij de facul
teit der wis- en natuurkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzon
deren leerstoel te vestigen in de techni
sche warmteleer. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Maart 1940, No. 12u III, afdeeling Hoo
ger Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoo
ger-onderwijswet; 

D en Raad van State gehoord (advies van 
9 April 1940, No. 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 April 1940, No. 
1635, afdeeling Hooger Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Instituut tot bevordering van de we

tenschappelijke en practische ontwikkeling 
en toepassing van de verwarmings- en ven
tilatietechniek ( de \Varmtestichting), geves
tigd te Utrecht. aan te wijzen als bevoegd 
om bij de faculteit der wis- en natuurkunde 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bij
zonderen leerstoel te vestigen, opdat door den 
daarvoor te benoemen hoogleeraar onderwijs 
zal worden gegeven in de technische warmte
lee r. 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 2osten April 1940. 

s. 1364 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 3 Mei 1940.) 

26 April 1940. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der hooger-onderwijswet van de afdee
ling gymnasium van het Theosofisch 
Lyceum te Naarden. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
23 Februari 1940, No. 1653 III , afdeeling 

Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs-
wet; • 

Gezien Ons besluit van 24 Maart 1934 
(Staatsblad No. 121); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1940, No. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 April 1940, No. 
6284, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1939 de af

deeling gymnasium van het Theosofisch Ly
ceum te Naarden van de Stichting "Het 
Theosofisch Lyceum in Naerdinclant", ge
vestigd aldaar, opnieuw voor een tijdvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het on
derwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel II der hooger-on
derwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad 2al 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten April 1940. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 2z Mei z940.) 
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s. 1365 

29 April ~.9'fo. BESLUIT, tot hernieuwde 
aanw1Jzmg overeenkomstig artikel 157 
der hooger--onderwijswet van de afdee
ling gymnasium van het Christelijk Ly
ceum te Zeist der Vereeniging voor 
Christelijk Hooger en Middelbaar On
derwijs, gevestigd te Zeist. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
18 Maart 1940, No. 4484 III, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 15 7 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 31 Januari 1934 
(Staatsblad No. 36); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 April 1940, No. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe1· van 25 April 194.0, No. 
6285, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 15 Maart 1940 de afdeeling 

gymnasium van het Christelijk Lyceum te 
Zeist van de Vereeniging voor Christelijk 
Hooger en Middelbaar Onderwijs, gevestigd 
aldaar, opnieuw voor een tijdvak van zes ja
ren aan te wijzen als bevoegd om, met in
achtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschriften aan haar leerlingen, die het on
derwijs tot aan het einde hebben bijgewoond, 
een getuigschrift van bekwaamheid tot uni 
versitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigsch,·ift, in artikel 11 der hooger-on
derwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, den 29sten April 1940. 

s. 1380 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G . BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. 2I Mei I940.) 

II Januari r940. BESL UIT, betreffende 
de stichting "Vogelenzang" te Bennebroek. 

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

B innenlandsche Zaken van 8 Januari 1940, 
No. 42, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
5ewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat Ons besluit van 26 Janu

ari 1927 (Staatsblad No. 17 A), nader zal 
worden gewijzigd als volgt : 

I. Het tweede lid van a rtikel 4, welk lid 
is toegevoegd bij Ons besluit van 25 Januari 
t939 (Staatsblad No. 1380) wordt gelezen: 
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,,Evenwel mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 1 Juli 1940, nog 35 mannen en 
40 vrouwen verpleegd worden." 

II. Het tweede lid van artikel 5, welk Jid 
eveneens bij Ons laatstgenoemd besluit is 
toegevoegd, wordt gelezen: 

,,Evenwel mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 1 Juli 1940, nog 5 mannen en 5 
vrouwen verpleegd worden." 

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

's-Gravenhage, den nden Januari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. IJ Februari ,940.) 

s. 138 1 

r Februrai I940. BESLUIT, betreffende 
de kliniek "Ockenburgh" te Loosduinen. 

Wij WILH ELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 26 Januari 1940, 
afdeeling Armwezen, no. 824; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad no. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
Artikel 2 van Ons besluit van 15 Decem

ber 1930, Staatsblad no. 473, wordt gelezen: 
"In de inrichting mogen niet meer dan 54 

mannen en 53 vrouwen verpleegd worden. 
In afwijking van het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel mogen, gedurende een 
door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken te bepalen tijdvak, in genoemde in
richting ten hoogste 34 mannen en 73 vrou
wen worden verpleegd." 

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

's-Gravenhage, den 1sten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

( Uitgeg. IJ Februari r940.) 

s. 1382 

r4 Februari I940. BESLUIT, betreffende 
Huize St. Servatius te Venray. 

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

Binnenlandsche Zaken van 9 Februari 1940, 
no. 1592, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 2 7 A pr il 1884 (Staats
blad no. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de artikelen 3 en 4 van 

Ons besluit van 21 April 1933 (Staatsblad 
no. 214) zullen worden gelezen als volgt: 

Art. 3. In het gesticht voor krankzinni-
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gen mogen niet meer dan 740 mannelijke 
krankzinnigen verpleegd worden. 

Artikel 4. In de inrichting, bedoeld in 
artikel 2, mogen niet meer dan u9 mannen 
verpleegd worden. 

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

's-Gravenhage, den 14den F ebruari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. • 

(Uitgeg. 27 Februari z940.) 

s. 1383 

2z Februari z940 . BESLUIT, waarbij aan 
het Bestuur van de Nederlandsch Her
vormde Stichtingen voor Zenuw- en 
Geesteszieken, te Amersfoort. vergun
ning wordt verleend op een terrein in 
de gemeente Leidschendam een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. 

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

Binnenlandsche Zaken van 17 Februari 1940, 
No. 13076, afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. . Aan het Bestuur van de " Stich

ting Nederlandsch Hervormde Inrichtingen 
voor Zenuw- en Geesteszieken", gevestigd te 
Leidschendam, welke Stichting door de Ver
eeniging "Nederlandsche H ervormde Stich
tingen voor Zenuw- en Geesteszieken", ge
vestigd te Amersfoort, werd opgericht ter 
uitvoering van de plannen tot den bouw en 
de exploitatie van eene inrichting voor de 
verpleging van geesteszieken te Leidschen
dam, wordt vergunning verleend op een ter
rein, gelegen in de gemeente Leidschendam , 
bestaande uit de perceelen, kadastraal be
kend gemeente Veur, Sectie A , nummers 
165, 166, 167, 190, 191. 192, 10,, 194, 195, 
196, 200, 201, 202, 203, 240, 244, 245, 246, 
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 273, 274, 275, 276, 
277, 278, 279, 568, 6r8, 620, 652, 655, over
eenkomstig de door het bestuur overgelegde 
teekeningen en beschrijving een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten. 

Art. II . In het gesticht, bestaande uit 4 
paviljoenen en de noodige dienstgebouwen, 
mogen niet meer dan 200 mannelijke en 200 

vrouwelijke krankzinnigen verpleegd worden. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken, 

bepaalt na de voltooiing van elk paviljoen 
het tijdstip, waarop dit in gebruik mag wor
den genomen en het maximum van het getal 
verpleegden, dat daarin mag worden opge
nomen. 

Art. III. Zonder toestemming van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken mogen 
geen opstallen, tenzij overeenkomstig de tee
keningen en beschrijving, genoemd in artikel 
I , op het gestichtsterrein worden opgericht, 
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en mag niet aan- derden de beschikking over 
eenig deel van dit terrein worden gegeven. 

Art. IV. Zonder toestemming van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken mag in 
de gebouwen, de rioleering en verdere inrich
tingen op het terrein, zoomede in de omhei

. ning der tuinen geen verandering aange
bracht, welke tengevolge zou hebben , dat zij 
niet meer geheel overeenstemmen met de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
tikel 1. 

Art. V. In elk vcor m eer dan één ver
pleegde bestemd slaapvertrek wordt op een 
duidelijk zichtbare plaats het aantal perso
nen aangegeven, waarvoor het vertrek be
stemd is. 

Art. VI. D e geneeskundige behandeling 
der verpleegden wordt opgedragen aan ten 
minste twee geneeskundigen, die gevestigd 
moeten zijn in een woning op het terrein van 
het gesticht. 

Art. VII. Het is verboden den verpleeg
den te beletten zich schriftelijk te wenden 
tot de Hoofden der Departementen van Al
gemeen Bestuur, tot de Inspect eurs voor het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en krank
zinnigengestichten en tot den officier van 
justitie. 

Art. VIII. Aan den Inspecteur voor het 
Staatstoezicht op krankzinnigen en krank
zinnigengestichten door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken belast m et het toe
zicht op het gesticht, wordt te allen tijde toe
gang verleend t ot de dienstgebouwen en _het 
gesticht. 

Art. IX. H et bestuur draagt zorg, dat een 
afschrift van dit besluit en van de Ministe
rieele beschikkingen, bedoeld in de artike
len II, III en IV, zoomede een copie van de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in ar
tikel I , aanwezig zijn in het gesticht en aan 
den Inspecteur, zoomede aan den officier 
van justitie te allen tijde op verlangen ter in
zage worden gegeven. 

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

's-Gravenhage, den 21sten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 8 Maart z940.) 

s. 1384 

24 April z940. BESLUIT, betreffende het 
Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort. 

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

Binnenlandsche Zaken van 19 April 1940, 
No. 4053 , afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in Ons besluit van 2 D e

cember 1918 (Staatsblad No. 771), sinds
dien gewijzigd, met ingang van 16 Mei 1940 
nader de volgende wijzigingen worden ge
bracht : 
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Art. 1. In artikel 1 wordt in plaats van: 
"Het frontgebouw van het nieuwere gebouw 
het z.g. L andhuis en het gebouw "Meerzicht" 
gelezen: H et frontgebouw en de eerste afdee
ling voor vrouwen van het nieuwere gebouw, 
het z.g. Landhuis en het gebouw "Meer
zicht". 

Art. Il. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
In het gesticht voor krankzinnigen mogen 

niet m eer dan n50 krankzinnigen, 305 man
nen en 845 vrouwen verpleegd worden. 

Art. III. H et eerste lid an artikel 2 der 
Voorwaarden, behoorende bij Ons in den 
aanhef genoemd besluit, wordt gelt,zen als 
volgt: 

,,H et aantal verpleegden in het frontge
bouw en de eerste afdeeling voor v rouwen 
van het nieuwere gebouw mag niet meer be
dragen dan 330, te weten 125 mannen en 
205 vrouwen. 

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

's-Gravenhage, den 24sten April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
V AN B OEYEN. 
(Uitgeg. 3 M ei I940.) 

s. 1385 

25 April I940. BESLUIT, betreffende de 
stichting "Vogelenzang" te Benne
broek. 

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

Binnenlandsche Zaken van 22 April 1940, 
No. 4291 , Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96) , zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons besluit van II Ja

nuari 1940 (Staatsblad No. 1380) te bepa
len, dat in Ons besluit van 26 Januari 1927 
(Staatsblad No. 17 A) , sindsdien gewijzigd, 
m et ingang van 15 M ei 1940 nader de vol
gende wijzigingen worden gebracht: 

Art. I. In artikel 1 wordt in plaats van 
acht paviljoenen gelezen: ,,negen paviljoe
nen". 

Art. II. H et eerste lid van artikel 2 wordt 
gelezen als volgt: 

Van de stichting worden de paviljoenen 
D ennenoord, Rustoord, Zonneheuvel en Lok
horst gezamenlijk onder de voorwaarden , 
vermeld in de artikelen 10 tot en met 13, 
aangewezen als een inrichting, die niet als 
gesticht voor krankzinnigen wordt be
schouwd, ook wanneer daarin m eer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

Art. III. Artikel 4 wordt gelezen als 
volgt: 

In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 607 krankzinnigen, 3n man
nen en 296 vrouwen, verpleegd worden. 

Art. IV. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
In d e inrichting, bedoeld in artikel 2 mo

gen niet m eer dan 58 mannen en 138 vrou
wen worden verpleegd. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenh age, den 25sten April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
V AN BOEYEN. 

.(Uitgeg. 3 Mei I940.) 

s. 1386 

29 April I940. BESLUIT, betreffende het 
krankzinnigengesticht "Endegeest" en 
aangewezen afdeeling "Voorgeest" te 
Oegstgees t . 

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

Binnenlandsche Zaken van 25 April 1940, 
No. 4283, Afdeeling Armwezen; 

G elet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewij zigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 18 Juli 

1930 (Staatsblad No. 282) , sindsdien gewij 
zigd, nader de volgende wijzigingen worden 
gebracht: 

Art. I. Artikel 4 wordt gelezen: 
In het gesticht voor krankzinnigen mogen 

niet meer dan 543 krankzinnigen, 249 man
nen en 294 vrouwen, verpleegd worden. 

Art. II. In het tweede lid van artikel 5 
wordt in plaats van 31 December 1939 ge
lezen: ,,31 December 1944". 

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

's-Gravenhage, den 29sten April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. IO M ei I940.) 

s. 1387 

3 Mei I940. BESLUIT, betreffende de 
Stichting "Veldwijk" te Ermelo. 

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

Binnenlandsche Zaken van 2 7 April 1940, 
No. 4201 I, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96) , zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 20 April 

1932 (Stbl. No. 171) sindsdien gewijzigd, 
m et ingang van 1 Mei 1940, nader de vol
gende wijzigingen worden gebracht. 

Art. I . In het eerste lid van artikel 2 ver
valt het woord "Hoogstede". 

Art. II. In artikel 3 wordt in plaats van 
" Riethorst, gelegen aan de oostzijde van den 
spoorweg", gelezen "Hoogstede". 

Art. III. D e artikelen 5 en 6 worden ge
lezen als volgt: 

Art. 5. In het gesticht voor krankzinni
gen mogen niet meer dan 621 krankzinnigen, 
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273 mannen en 348 vrouwen worden ver
pleegd. 

Art. 6. In de inrichting, bedoeld in arti
kel 3, mogen niet meer dan IS vrouwen wor
den verpleegd. 

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

's-Gravenhage, den 3den Mei I940. 
W I LHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN B OEYEN . 
(Uitgeg. 22 Mei I940.) 

s. 1388 

II Mei I940. BESLUIT, betreffende de 
Dr. Mr. Willem van den Berghstichting 
te Noordwijk. 

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

Binnenlandsche Zaken van 8 Mei 1940, No. 
4849, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
blad No. 96), zooals deze wet laatstelijk is 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
ten aanzien van Ons besluit van 19 Octo

ber 1922 (Staatsblad No. 565), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 8 September 
I939 (Staatsblad No. I383), het volgende t e 
bepalen: 

Art. I. a. In het eerste lid van artikel 2 
wordt in de plaats van : ,,dertien paviljoenen" 
gelezen: veertien paviljoenen, en in plaats 
van : ,,elf paviljoenen", gelezen: twaalf pa
viljoenen. 

b. Het derde en vierde lid van artikel 2 
worden gelezen: 

In de inrichting, bedoeld in het eerste lid, 
met uitzondering van de hulpgebouwen, mo
gen niet meer dan 400 krankzinnigen, 280 
mannelijke en 120 vrouwelijke verpleegd 
worden. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 D ecember 1945, nog 21 man
nelijke en 7 vrouwelijke zwakzinnigen ver
pleegd worden. 

c. In het vijfde lid van artikel 2 wordt in 
plaats van "3I D ecember 1940" gelezen: 31 
December 1942. 

Art. II. In het tweede lid van artikel 3 
wordt in plaats van "3 1 December 1940" 
gelezen: 31 December 1945. 

Art. 111. In artikel 3a wordt in plaats 
van "1 Juli 1941", gelezen: 31 D ecember 
1942. 

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

's-Gravenhage, den 1Iden Mei I940. 
WILHELMINA. 

De Secretaris-Generaal . 
wnd. Hoofd van het D epartement van 

Binnenlandsche Zaken, 
FREDERIKS. 

(Uitgeg. 3 I Mei 1940.) 
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s. 1390 

22 April 1940. BESLUIT, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 133, vijfde lid, 
der hooger-onderwijswet, van in Neder
landsch-Indië verwar.ren getuigschrif
ten. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 April 1940, No. I734, afdeeling H ooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 1~,, vijfde lid, der hoo
ger-onderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1 °. de in 1940 afgegeven getuigschriften 

van de afdeeling gymnasium en van de af
deeling hoogere burgerschool met vijfjarigen 
cursus B van het Christelijk lyceum te Ban
doeng, staande onder het bestuur van de ver
eeniging "Het Christelijk Lyceum" te Ban
doeng, van de afdeeling gymnasium en van 
de afdeeling hoogere burgerschool met vijf
jarigen cursus B van het Bataviaasch ly
ceum, uitgaande van de Carpentier Alting
stichting te Batavia, van de afdeeling B van 
de Roomsch-Katholieke algemeene middel
bare school der Bellarminusstichting te Ba
tavia, van de afdeeling B van de algemeene 
middelbare school der vereeniging voor 
Christelijke scholen te Batavia, van de hoo
gere burgerschool met vijfjarigen cursus B 
voor meisjes "St. Ursula" te Batavia, uit
gaande van de mede aldaar gevestigde ver
eeniging " H et Gesticht der Zusters Ursu
linen" en van de hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus B t e Buitenzorg, uitgaan
de van de " Notaris H. J. de Graaf stich
ting" aldaar, worden gelijkgesteld met het 
getuigschrift, bedoeld in artikel 1 I der hoo
ger-onderwijswet, met dien verstande, dat 
de bezitters van die getnigschriften , met uit
zondering van h et getuigschrift van de afdee
ling gymnasium van het Christelijk lyceum 
te Bandoeng en van de afdeeling gymnasium 
van het Bataviaasch lyceum, slechts worden 
toegelaten tot de examens in de faculteiten 
der geneeskunde, der wis- en natuurkunde 
en der veeartsenijkunde, zoomede tot de 
examens in de vereenigde faculteiten de r 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte en in de vereenigde faculteiten der 
wis- en natuurkunde en der letteren en wijs
begeerte; 

2 °. de in 1940 afgegeven getuigschriften 
van de afdeeling hoogere burgerschool met 
vijfjarigen cursus A van het Bataviaasch 
lyceum uitgaande van de Carpentier Alting
stichting te Batavia en van de afdeeling 
burgerschool met vijfjarigen cursus A van 
het Christelijk lyceum te Bandoeng, staande 
onder het bestuur van de vereeniging " H et 
Christelijk Lyceum" te Bandoeng, worden 
gelijkgesteld met het getuigschrift, bedoeld 
in artikel II der hooger-onderwijswet, met 
dien verstande, dat de bezitters van deze 
getuigschriften worden toegelaten tot de 
examens in de vereenigde faculteiten der 
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rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 22sten April 1940. 

s. 1400 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 

(Uitgeg. I7 Mei I940.) 

25 januari I940. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop 
aan: 

a . de N. V . ,,Werkspoor N . V .", ge
vestigd te Amsterdam van een perceel 
bouwterrein en een gedeelte water van 
de Oostenburgervaart te Amsterdam, 
kadastraal bekend gemeente Amster
dam, sectie N, no . . 1434, groot 69.38 
aren; 

b . de Wijkvereeniging Wijk XI der 
Nederduitsche Hervormde Gemeente te 
Amsterdam, van een wijkgebouw en erf 
aan de Oostenburgergracht no. 77 te 
Amsterdam, kadastraal bekend gemeen
te Amsterdam, sectie N, no. 3433, groot 
4.80 aren. 

Bijl. Hand. II I939/40, I87. 
Hand Il I939/40, bladz. 859/60. 
Bijl. Hand. I I939/40, I87. 
Hand. I I939/40, bladz. I44• 

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

dat door den Staat der Nederlanden onder 
voorbehoud van goedkeuring bij de wet on
dershands is verkocht aan de naamlooze ven
nootschap "Werkspoor N.V.", gevestigd te 
Amsterdam, een perceel bouwterrein en een 
gedeelte water van de Oostenburgervaart te 
Amsterdam, kadastraal bekend gemeente 
Amsterdam, sectie N, No. 3434, groot 69.38 
aren, en aan de Wijkvereeniging Wijk XI 
der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 
Amsterdam een wijkgebouw en erf, staande 
en gelegen te Amsterdam aan de Oostenbur
gergracht, plaatselijk genummerd No. 77, 
kadastraal bekend gemeente Amsterdam, 
sectie N, No. 3433, groot 4.80 aren en dat de 
belangen van den Staat zich tegen vorenbe
doelde verkoopen niet verzetten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De onderhandsche verkoop aan de naam
looze vennootschap "Werkspoor N . V .", ge
vestigd te Amsterdam, van een perceel bouw
terrein en een gedeelte water van de Oos
tenburgervaart te Amsterdam, kadastraal 
bekend gemeente Amsterdam, sectie N, No. 
3434, groot 69.38 aren, alsmede de onder
handsche verkoop aan de Wijkvereeniging 
Wijk XI der Nederduitsche Hervormde Ge
meente te Amsterdam aan de Oostenburger
gracht, plaatselijk genummerd No. 77, ka-
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dastraal bekend gemeente Amsterdam, sec
tie N , No. 3433, groot 4.80 aren, geconsta
teerèi bij de in afschrift aan deze wet ge
hechte akten van onderscheidenlijk 11 Au
gustus 1939 en 8 Augustus 1939, worden 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 25sten Ja-

nuari 1940. WILHELMINA. 

AFSCHRIFT. 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 
(Uitgeg. IJ Februari I940.) 

De ondergeteekenden: 
r. Titus Willem de Tourton Bruijns, In

specteur der domeinen te Amsterdam, han
delende namens den Staat der Nederlanden 
(hierna aan te duiden als de Staat), hiertoe 
gemachtigd bij brief van den Directeur der 
registratie en domeinen te Amsterdam, dd. 
18 Juli 1939, No. 7313, gegrond op de mis
sive van den Minister van Financiën, dd. 14 
J uli 1939, N o. 122, afdeeling Domeinen; 

2a. Ir. Willem Maas Geesteranus, wo
nende te Amsterdam aan de J. J. Viotta
straat No. 5; 

b. Mr. Henri Antoine de Bruijn Kops, 
wonende te Amsterdam aan de Michel An
gelostraat No. 19; 
handelende in hun qualiteit van procuratie
houders der N.V. ,,Werkspoor N .V.", geves
tigd te Amsterdam, blijkens een akte van 
volmacht dd. 26 September 1938 voor No
taris L. J. van Roosendaal te Amsterdam in 
minuut verleden, en als zoodanig krachtens 
art. 10 harer statuten de Directie van- en 
daardoor voornoemde N.V. zelve wettig ver
tegenwoordigende onder goedkeuring van de 
Commissarissen als aan het slot van deze 
akte vermeld; 

zijn overeengekomen als volgt: 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan voornoemde Naamlooze Ven
nootschap "Werkspoor N .V." gevestigd te 
Amsterdam, hierna te noemen "de kooper", 
die in koop en in eigendomsoverdracht aan
neemt : een perceel bouwterrein en een ge
deelte water van de Oostenburgervaart lig
gende aan de Oostenburgergracht No. 79 en 
aan de Eerste Conradstraat te Amsterdam, 
met het daarop aanwezige niet gesloopte ge
deelte van het voormalig Admiraliteitslijn
baangebouw, kadastraal bekend gemeente 
Amsterdam, sectie N, No. 3434, ter grootte 
van 69.38 aren. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van zeven en zestig duizend vijfhonderd 
gulden (f 67 500) en onder de volgende be
palingen: 

Art. r. r. Het verkochte wordt overge
gedragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 
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3. H et verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. D e kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
v erkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. D e grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte gehe
ven wordende, zijn van 1 J anuari 1940 af voor 
rekening van den kooper, onverschillig te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. r. D e betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn , geschieden ten kantore 
van den Ontvanger der directe belastingen 
te Amsterdam, of door overschrijving of stor
ting op diens postgirorekening No. 4892, (in 
welk geval de oorzaak der b etaling op het 
overschrijvings- of stortingsbiljet moet wor
den vermeld) of bij d e N ederlandsche Bank, 
binnen een maand na den dag, waarop door 
voornoemden Inspecteur aan den kooper bij 
aangeteekend schrijven is kennis gegeven 
van de hiervoor bedoelde goedkeuring dezer 
overeenkomst. 

2 . Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Inspecteur aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig be
wezen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl d e inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemmen met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van ge
noemden Inspecteur. 

4. Indien d e koopsom niet binnen den 
voorschreven t ermijn is betaald, verbeurt d e 
kooper een boete van 675 gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft d e 
Staat het recht deze koopovereenkomst on 
m idd ellijk te ontbinden, zonder eenige rech
terlijke tusschenkomst en zonder dat in beide 
gevallen eenige inverzuimstelling noodig is . 

Art. 6. r. Tot het verkochte behoort het 
ijzere n he k l an gs de Conradstraat, ook voor
zoover dit hek mocht blijken geplaatst te 
zijn naast de kadastrale grens van het ver
kochte perceel sectie N No. 3434. 

2. Kooper zal op zijn kosten moeten zorg
dragen voor een behoorlijke erfafscheiding, 
te plaatsen op het gekochte langs de noord
oostzijde van het onbebouwde erf van het 
perceel kadastraal bekend gemeente Amster
dam, sectie N No. 3433 en - zoodra het bij 
deze akte gekochte gedeelte Oostenburger
vaart zal zijn gedempt - eveneens langs de 
noordwestzijde van vorenbedoeld erf. 

Art. 7. r. D e overschrijving van deze 
akte in de openbare regist ers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Inspecteur. De
ze overschrijving kan door den kooper niet 
worden gevorderd, voordat de koopsom en 
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de eventueel overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
verschuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van den kooper en moeten door hem binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald op 
de wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening 
van de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 
2 van dit artikel bedoeld, verbeurt de koo
per één gulden boete voor elke ingegane 
week verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid ver
schuldigde boete door den kooper zijn be
taald, wordt een exemplaar daarvan door 
den Inspecteur aan den kooper uitgereikt. 

Art. 8. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voomoemden Inspecteur. 

T en blijke van de door art. 9 der statuten 
geëischte goedkeuring wordt deze akte in
gevolge art. 12 lid 7 medeondertee kend door: 

1° . G . P . J . Caspersz, 
2 °. Mr. W . A. van Emden, 

in hunne hoedanigheid van Commissarissen 
van voornoemde N .V. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te Amste rdam, den uen Augus tus 1939. 
(get.) G. P . J . Caspersz. 
( get.) W . A. van Emden. 
(get.) T . W. de Tourton Bruijns. 

( get. ) 
(get.) 

Werkspoor N.V., 
p/p W. Maas Geesteranus. 
p/p H. A. de Bruijn Kops. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Minister van Staat , 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 
AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden: 
r. Titus Willem de Tourton Bruijns, In

specteur der domeinen te Amsterdam, han
delende namens den Staat der N ederlanden 
(hierna aan t e duiden als de Staat), hiertoe 
gemachtigd bij brief van den Direct eur der 
registratie en domeinen t e Amsterdam, dd. 
18 Juli 1939, N o. 7313, gegrond op de mis
sive van den Minister van Financiën, dd. 14 
Juli 1939, No. 122, afdeeling D omeinen; 

2a. D s. Johannes Christiaan Aalders, 
hulpprediker der N ederduitsche H ervormde 
Gemeente t e Amsterdam, wonende t e Am
sterdam, Valeriusstraat 122; 

b. Marcus Jacobus Cornelis de Graaff, 
Godsdienstonderwijzer der Nederduitsche 
Hervormde Gemeente te Amsterdam, wo
nende t e Amsterdam, R etiefstraat 23; han
delende in hun qualiteit van respectievelijk 
Voorzitter en Secretaris der Wijkvereeniging 
Wijk XI der N ederduitsche H ervormde Ge
meente te Amsterdam, als zoodanig genoem 
de vereeniging wettig vertegenwoordigende 
krachtens art. 5 ha rer statuten en ingevolge 
besluit der algemeene ledenvergadering van 
4 M ei 1939, 

zijn overeengekomen als volgt: 
D e Staat verkoopt en draagt in eigendom 
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over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet aan de Wijkvereeniging Wijk XI der 
Nederduitsche Hervormde Gemeente te Am
sterdam, welke vereeniging is goedgekeurd 
bij Koninklijk Besluit van 2 September 1915 
No. 49, die in koop en in eigendomsover
drac;ht aanneemt : een wijkgebouw en erf, 
staande en gelegen te Amsterdam aan de 
Oostenburgergracht, plaatselijk genummerd 
No. 77, kadastraal bekend gemeente Am
sterdam, sectie N, No. 3433, ter grootte van 
4.80 aren. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van tien duizend gulden (f 10 ooo) en 
onder de volgende bepalingen: 

Art. 1. 1. Het verkochte wordt overge
gedragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijde:nde erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. 1. De kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

2. De huurpenningen zullen tot gemelden 
dag worden verrekend. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte gehe
ven wordende, zijn van 1 Januari 1940 af voor 
rekening van den kooper, onverschillig te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. 1. De betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore 
van den Ontvanger der directe belastingen 
te Amsterdam, of door overschrijving of stor
ting op diens postgirorekening No. 4892, (in 
welk geval de oorzaak der betaling op het 
overschrijvings- of stortingsbiljet moet wor
den vermeld) of bij de Nederlandsche Bank, 
binnen een maand na den dag, waarop door 
voornoemden Inspecteur aan den kooper bij 
aangeteekend schrijven is kennis gegeven 
van de hiervoor bedoelde goedkeuring dezer 
overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Inspecteur aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig be
wezen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemmen met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van ge
noemden Inspecteur. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
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kooper een boete van 100 gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellijk te ontbinden, zonder eenige rech
terlijke tusschenkomst en zonder dat in beide 
gevallen eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. Kooper zal op zijn kosten moeten 
zorgdragen voor een behoorlijke afsluiting 
van de eindgevel van de kapel en de loozing 
van de dakgooten zoodanig moeten herzien, 
dat geen regenwater wordt afgevoerd naar 
het belendend erf, een en ander overeenkom
stig de bestaande gemeentelijke voorschrif
ten en tot genoegen van Bouw- en Woning
toezicht. 

Hij doet bij voorbaat afstand van alle 
aanspraken, welke hij tegenover den Staat 
zou kunnen doen gelden wegens schade aan 
het gekochte toegebracht tengevolge van het 
sloopen van het achter- en naastgelegen 
pand. 

Art. 7. 1. De overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Inspecteur. De
ze overschrijving kan door den kooper niet 
worden gevorderd, voordat de koopsom en 
de eventueel overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
verschuldigde boete geheel is betaald. 

2. De kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van den kooper en moeten door hem binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald op 
de wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening 
van de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, iri lid 
2 van dit artikel bedoeld, verbeurt de koo
per één gulden boete voor elke ingegane 
week verzuim. 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid ver
schuldigde boete door den kooper zijn be
taald, wordt een exemplaar daarvan door 
den Inspecteur aan den kooper uitgereikt. 

Art 8 . Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te Amsterdam, den 8 Augustus 1939. 

(get.) J. C. Aalders. 
(get.) M. J. C. de Graaff. 

(get.) T . W. de Tourton Bruijns. 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

s. 1401 

19 April 1940. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop 
van twee overboeken van den Rijksweg 
No. 13 onder Overschie aan de gemeente 
Overschie. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 266. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1363. 
Bijl. Hand. I ,939 /40, 266 . 
Hand. I ,939/40, bladz. 456. 

18 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet ondershands aan de gemeente Over
schie zijn verkocht twee overhoeken van den 
Rijksweg No. I3 onder die gemeente en dat 
het belang van den Staat zich t egen onder
handschen verkoop n iet verzet; 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState,enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den on
d erhandschen verkoop van twee overhoeken 
van den Rijksweg No. I3 onder Overschie 
aan de gemeente Overschie, welke verkoop 
is geconstateerd bij de in afschrift bij deze 
wet gevoegde akte d .d . 3I October I939· 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den Igden 

April I940. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E G EER. 

(Uitgeg. 21 Mei 1940.) 

D e ondergeteekenden : 
1. Frits Dirk de Greef, Inspecteur der 

domeinen te R otterdam, handelende namens 
deq Staat der Nederlanden (hierna aan te 
duiden als de Staat), hiertoe ~emachtigd bij 
brief van den Directeur der registratie en 
domeinen te 's-Gravenhage, dd. 23 Mei 1939, 
No. 4758, gegrond op de miss ive van den Mi
nister van Financiën, dd. 20 Mei I939, No. 
79, afdeeling Domeinen; 

2. Jan Cornelis Baumann , Burgemeester 
der Gemeente Overschie, wonende aldaar, als 
zoodanig deze G em eente vertegenwoordi
gende en tevens handelende t er uitvoering 
van het Besluit van den Gemeenteraad dd. 
19 Juli 1939, goedgekeurd door G edeputeer
de Staten der Provincie Zuid-Holland blij
kens beschikking dd. 10 October 1939, G .S. 
No. 195; 

zijn overeengekomen als volgt: 
D e Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet, aan de G emeente Overschie (hier 
aan te duiden als de kooper), die in koop 
en in eigendomsoverdracht aanneemt: de 
twee overhoeken van den Rijksweg No. 13 
onder Overschie, gelegen respectievelijk t en 
Noordoosten en t en Zuidwesten van de via
duct in voormelden Rijksweg aldaar, uitma
kende a. de perceelen kadastraal bekend ge
meente Overschie, sectie B, nos . 4307 groot 
7.37 are, 4308 groot 4.85 are, 4310 groot 7.87 
are en den Staatsmedeëigendom groot res
pectievelijk 1.43 are en I5.7 I are in de per
ceelen kadastraal bekend gemeent e Over
schie, sectie B, nos. 4Jo6 en 4309, en b . den 
Staatsmedeëigendom groot 3.07 are in het 
perceel kadastraal bekend gemeente Over
schie, sectie B, No. 431I. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van veertien duizend tweehonderd een 
en veertig gulden zes en dertig cent 
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(f I4.241,36) en onder de volgende bepalin 
gen: 

Art. I. 1. Het verkochte wordt overge
gedragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, m et alle daaraan verbonden lusten 
en lasten , heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeen gekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte gehe
ven wordende, zijn van IJ anuari 1940 af voor 
rekening van den kooper, onverschillig te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. I. D e betaling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden ten kantore 
van den Inspecteur der domeinen te Rot
terdam of door overschrijving of storting op 
diens postgirorekening No. 264278 (in welk 
geval de oorzaak der betaling op het over
schrijvings- of stortingsbiljet moet worden 
vermeld) , binnen een maand na den dag, 
waarop door hem aan den kooper bij aange
teekend schrijven is kennis gegeven van de 
hiervoor bedoelde goedkeuring dezer over
eenkomst. 

2. Van d eze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden I nspecteur aan den 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig be
wezen door d e vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemmen met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van ge
noemden Inspecteur. 

4. Indien d e koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kooper een boete van honderd gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellijk te ontbinden,, zonder eenige rech
terlijke tusschenkomst en zonder dat in beide 
gevallen eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. Op het verkochte mogen geen 
werken worden uitgevoerd, waardoor schade 
zou kunnen worden toegebracht aan de in de 
nabijheid gelegen Stafltseigendommen. 

Art. 7. 1. D e overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Inspecteur. De- · 
ze ov erschrijving kan door den kooper niet 
worden gevorderd, voordat de koopsom en 
de eventueel oyereenkomstig artikel 5, lid 4, 



275 

v erschuldigde boete geheel is betaald. 
2. D e kosten dezer akte, alsmede die op 

haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van den kooper en moeten door hem binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald op 
de wijze, in artikel 5 omtrent de voldoening 
van de koopsom voorgeschreven. 

3 . Bij te la t e betaling der kosten, in lid 
2 van dit artikel b edoeld, v erbeurt de koo
per één gulden boete voor elke ingegan e 
week verzuim. 

4. N a dat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de even
tueel overeenkomstig het vorige lid ver
schuldigde boete door den kooper zijn be
taald, wordt een exemplaar daarvan door 
den Inspecteur aan den kooper uitgereikt. 

Art. 8. Voor de t enuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te Rotterdam en te Overschie den 31 
October 1939. 

s. 1402 

De Burgemeeste r van Overschie, 
(get. ) Baum ann. 

De Inspecteur der Domeinen, 
(get.) de Greef. 

Voor gelij kluidend afschrift, 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

26 April 1940. W ET, houdende goedkeu
ring v an den onderhandschen verkoop 
aan de gemeente Oosterhout van eenige 
p erceelen weiland, genaamd "de Sas
sen", kadastraal bekend gem eente Oos
terhout, sectie B, nos. 914, 915 ,916,917, 
918, 919, 920 en 921 , t e r grootte van 
4.49.50 ha. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 232. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1357. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 232. 
Hand. I 1939/40, bladz. 458. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat door den Staat der N ederla nden onder 
voorbehoud van goedkeurin g bij de wet on
dershands zijn verkocht aan de gemeente 
Oosterhou t eenige perceelen wei land , ge
naamd "de Sassen", kadastraal bekend ge
m eente Oosterhout, sectie B , nos. 914, 915, 
91:6 , 917, 9x8 , 919, 920 en 92x, ter grootte 
van 4.49. 50 ha en dat de belangen van den 
Staat zich tegen vorenbedoelden. verkoop 
niet verzetten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De onderhandsche verkoop aan de ge
meente Oosterhout van eenige perceelen 
weiland, genaamd "de Sassen", kadastraal 
bekend gemeente Oosterhout, sectie B , nos . 
914, 915, 916, 917, 918, 919, 920 en 921_,_ ter 
grootte van 4.49.50 ha, geconstateerd b1J de 
in afschrift aan deze wet gehechte akte dd. 
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17/19 October 1939, wordt goedgekeurd. 
Lasten en bevelen, enz.; 
G egeven te 's-Gravenhage, d en 26sten 

April 1940. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E GEER. 
( Uitgeg. 22 Mei 1940.) 

De ondergeteekcnden: 
r. Krij n Hugo van Beek, R entmeester 

der Domeinen te Klundert, handelend e na
mens den Staat der Nederlanden (hierna 
aan te duiden als de Staat), hiertoe gemach
tigd bij de missive van den M inister van 
Financiën, dd. ro October 1939, No. 152, af
deeling Domeinen; 

2. Fredericus Maria Alphonsus Josephus 
ridder d e v a n der Schueren, burgemeester 
der gemeente Oosterhout, en als zoodanig 
deze gemeente (hierna te noemen de kooper) 
vertegenwoordigende, handelende t e r uit
voering van het besluit van den Raad dier 
gemeente dd. 9 Augustus 1939, goed gekeurd 
bij besluit van het college van Gedeputeer
de Staten van Noord-Brabant dd. 30 Augus
tus 1939, G N o. 87, 

zijn overeengekomen als volgt : 
De Staat verkoopt en draagt in eigendom 

over, onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet, aan de gem eente Oosterhout, die in 
koop en in eigendomsoverdracht aanneemt: 
eenige perceelen wei land, genaamd " d e Sas
sen", kadastraal bekend gemeente Ooster
hout, sectie B, nos. 914, 915, 916, 917, 918, 
919, 920 en 921, ter grootte van 4.49.fio ha. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van tien duizend acht ,honderd gr,lden 
(f 10.800) en onder de volgende bepalingen: 

Art. r. r. H et verkochte wordt overge
gedragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende P.n lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei v rijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 
en de hiervoor opgegeven grootte geeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som , n och tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. D e kooper kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. D e grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het v erkochte gehe 
ven wordende, zijn van 1 Januari 1940 af voor 
rekening van den kooper, onverschillig te 
wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. r. D e beta ling van de koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelij k zal zijn , geschieden ten kantore 
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van d en R entmeester der domeinen te Klun
dert, of door overschrij ving· of storting op 
diens postgirorekening No. 78348, (in welk 
geval d e oorzaak der betaling op het over
schrijvings- of stortingsbiljet moet worden 
v e rmeld) of bij de N ederlandsche Bank, bin
nen een maand na den dag, waarop door de
zen aan den kooper bij aangeteekend schrij 
v en is kennis gegeven van de hiervoor be
doelde goedkeurin g dezer overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden R e ntmeester aan 
den voet van alle exemplaren dezer akte te 
stellen onderteekende verklaring. 

3. D e kennisgeving wordt volledig be
wezen door de vertooning van het bewijs v an 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, a lles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemm en met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van ge
noemden R entmeester . 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
kooper een boete v an honderd gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellijk te ontbinden, zonder eenige rech
t e rlijke tusschenkomst en zonder dat in beide 
gevallen eenige inverzuimstelling noodig is. 

Art. 6. De Staa t doet afstand van alle 
rechten welke hij kan doen geldê'n ten op
zichte van d e steenen sluis gelegen ten N oor
den van het perceel kadastraal b ekend ge
meente Oosterhout, sectie B , N o. 921. 

Art. 7. D e verkochte gronden zijn ver
pacht tot 10 November 1939. D e nog te ver
schijnen pachtsommen komen ten bate van 
den Staat. 

Art. 8. D e koopster vrijwaart den Staat 
voor alle vorderingen welke de pachters kun
nen doen gelden t engevolge van de opzeg
ging van de pachtovereenkomst. 

Art. 9. 1. D e overschrijving van d eze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden R entmeest er . De
ze overschrijving kan door den kooper niet 
worden gevorderd, voordat de koopsom en 
de eventueel overeenkomstig artikel 5, lid 4, 
verschuldigde boete geheel is betaald. 

2. D e kosten dezer akte, alsmede die op 
haar uitvoering v allende, k omen ten laste 
van den kooper en moeten door hem binnen 
veertien dagen na opgave worden betaald op 
de wijze, in a rtikel 5 omtrent de voldoening 
van de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten. in lid 
2 van dit a rtikel bedoeld, verbeurt de koo
per één gulden boete voor elke ingegane week 
verzuim . 

4. Nadat de akte in de openbare registers 
is overgeschreven en de kosten met de ev en
tueel overeenkomstig het vorige lid v er
schuldigde boete door den kooper zijn be
taald, wordt een exemplaar daa rvan door 
den R entmeester aan den kooper uitgereikt. 

Art. 10. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen t en 
kantore van den voorn oemden R entmeester. 
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Aldus in tweevoud opgemaakt en getee
kend te Oosterhout en Klundert, den 17/19 
October 1939. 

( get.) D. v . d. S chueren. 

s. 1403 

(get .) K. H . v. Beek. 
Voor gelijkluidend a fschrift, 

De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

D E G EER. 

26 April 1940. WET, houdende goedkeu
ring van: a. den onderhandschen ver
koop aan de N. V. E lectrotechnische 
Industrie v oorheen Willem Smit en Co., 
gevestigd te Slikkerveer (gemeente Rid
derkerk), van een terrein, gelegen nabij 
den linkeroever van de rivier de Noord 
onder R idderkerk, kadastraal bekend ge
meente Ridderkerk, sectie B , no. 949, 
ter grootte van 5.20.80 ha; b. de uitgifte 
in eeuwigdurende erfpacht aan de vo
renbedoelde naamlooze v ennootschap 
van een t errein , gelegen aan den linker
oever van de rivier de Noord, onder 
Ridderkerk, kadastraal bekend gemeen
te Ridderkerk, sectie B, no. 950, ter 
grootte van 1.60.ro ha. 

Bij l. Hand. Il 1939/40, 278. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1357. 
Bijl. H and. I 1939/40, 278. 
Hand. I 1939/40, bladz. 458. 

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

dat namens den S taat der Nederlanden on 
der voorbehoud van goedkeuring bij de wet: 
a. ondershands is verkocht aan de N. V . 
Electrotechnische Industrie voorheen Wil
lem Smit en Co., gevestigd t e Slikkerveer 
(gemeente Ridderkerk), een terrein, gelegen 
nabij den linkeroever van d e rivie r de Noord 
onder Ridderkerk, kadastraal bekend ge
meente Ridderkerk, sectie B, no. 949, ter 
grootte van 5.20.80 ha; b . aan de vorenbe
doelde naamlooze vennootschap in eeuwig
durende erfpacht is uitgegeven een terrein, 
gelegen aan den linkeroever van de rivier de 
Noord onder Ridderkerk, kadastraal bekend 
gemeente Ridderkerk, sectie B. n °. 950, ter 
grootte v an :c.60.:10 ha, en dat de belangen 
van den S taat zich tegen den vorenbedoel
den verkoop en de hierboven bedoelde erf
pachtsuitgifte niet verzetten ; 

Zoo is het, dat Wij, denRaadvanSta te ,enz. 
Eenig artikel. 

D e onderhandsche verkoop aan de N. V. 
Electrotechnische Industrie voorheen Wil
lem Smit en Co. , gevestigd te Slikkerveer 
(gemeente Ridderkerk) van een terrein, ge
legen nabij den linkeroever van de rivier de 
Noord onder Ridderkerk, kadastraal bekend 
gem eente Ridderkerk, sectie B, n ° . 949, ter 
grootte v a n 5.2 0.80 ha en de uitgifte in 
eeuwigdurende erfpacht aan de v orenbe
çioelde naamlooze vennootschap van een 
terrein, gelegen aan den linkeroev er van de 
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rivier de Noord onder Ridderkerk, kadastraal 
bekend gemeente Ridderkerk, sectie B, n °. 
950, ter grootte van r.60. 10 ha, geconsta
teerd bij de in afschrift aan deze wet ge
hechte akte dd. 20 November 1939, worden 
goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten 

April 1940. 

AFSCHRIFT. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Financiën, 

DE GEER . 

(Uiigeg. 31 Mei 1940.) 

Akte van verkooJJ en erf1mcbtsultg·lfte. 

De ondergeteekenden: 
r. Frits Dirk de Greef, Inspecteur der 

Domeinen te Rotterdam, handelende na
mens den Staat der Nederlanden (hierna aan 
te duiden als de Staat), hiertoe gemachtigd 
bij brief van den Directeur der Registratie 
en Domeinen te 's-Gravenhage dd. 14 No
vember 1939, n ° . 10864, gegrond op de mis
sive van den Minister van Financiën dd. 11 
November 1939, n ° . 35, afdeeling Domeinen; 

2. Cornelis Pot, industrieel, wonende te 
Slikkerveer (gemeente Ridderkerk) , eenig 
Directeur der aldaar gevestigde N aamlooze 
Vennootschap: N . V. Electrotechnische In
dustrie voorheen Willem Smit en· Co., als 
zoodanig handelende en voormelde Naam
looze Vennootschap ingevolge artikel 10, 
eerste lid, harer Sta tuten vertegenwoordi
gende, zijnde de 'ingevolge het achtste lid van 
genoemd artikel op de hierna te noemen 
rechtshandelingen vereischte goedkeuring 
verleend in den raad van commissarissen dd. 
21 October 1938; 

zijn overeengekomen als volgt: 
A. De Staat verkoopt en draagt in eigen

dom over, onder voorbehoud van goedkeu
ring bij de wet, aan de Naamlooze Vennoot
schap: N. V . Electrotechnische Industrie 
voorheen Willem Smit en Co., gevestigd te 
Slikkerveer (gemeente Ridderkerk), (hier
na aan te duiden als de koopster), die in 
koop en in eigendomsoverdracht aanneemt, 

een terrein, gelegen nabij den linkeroever 
van de rivier de Noord onder Ridderkerk, uit
makende het perceel kadastraal bekend ge
meente Ridderkerk, sectie B , n ° . 940, ter 
grootte van 5.20.80 H.A. 

Deze verkoop en koop geschiedt voor de 
som van eenhonderd zeventien duizend een
honderd t a chtig gulden (f rr7,r80) e n onder 
de volgende bepalingen : 

Art. r. r. Het verkochte wordt overge
dragen in den staat, waarin het zich thans 
bevindt, met alle daaraan verbonden lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden. 

2. De Staat is tot geenerlei vrijwaring 
gehouden, behoudens dat hij instaat voor den 
eigendom. 

3. Het verkochte wordt geleverd vrij van 
hypotheek en vrij van huur. 

Art. 2. Verschil tusschen de werkelijke 

1940 

en de hiervoor opgegeven grootte heeft geen 
grond tot het vorderen van vermeerdering of 
vermindering van de overeengekomen koop
som, noch tot ontbinding van deze overeen
komst. 

Art. 3. De koopster kan het gekochte in 
bezit en genot aanvaarden terstond nadat de 
hiervoor bedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en de koopsom is betaald. 

Art. 4. De grond- en andere zakelijke be
lastingen en lasten van het verkochte gehe
ven wordende, zijn van 1 Januari 1940 af 
voor rekening van de koopster, onverschillig 
te wiens name de aanslag geschiedt. 

Art. 5. r. De betaling van d e koopsom 
moet, zonder dat beroep op schuldvergelij
king mogelijk zal zijn, geschieden t en kan
tore van den Inspecteur der Domeinen te 
Rotterdam, of door overschrijving of stor
ting op diens postgirorekening No. 264278 
(in welk geval de oorzaak der betaling op 
het overschrijvings- of stortingsbiljet moet 
worden vermeld), binnen een maand na den 
dag, waarop door hem aan de koopster bij 
aangeteekend schrijven is kennis gegeven 
van de hiervoor bedoelde goedkeuring dezer 
overeenkomst. 

2. Van deze goedkeuring zal blijken uit 
een door den genoemden Inspecteur aan den. 
voet van alle exemplaren dezer akte te stel
len onderteekende verklaring. 

3. De kennisgeving wordt volledig bewe
zen door de vertooning van het bewijs van 
ter post bezorging van den aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemmen met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van 
meergenoemden Inspecteur. 

4. Indien de koopsom niet binnen den 
voorschreven termijn is betaald, verbeurt de 
koopster een boete van honderd gulden voor 
iedere ingegane maand verzuim, en heeft de 
Staat het recht deze koopovereenkomst on
middellijk te ontbinden, zonder eenige rech
terlijke tusschenkomst en zonder dat in bei
de gevallen eenige inverzuimstelling noodig 
is . 

Art. 6. Deze verkoop geschiedt onder de 
ontbindende voorwaarde, dat de koopster 
niet binnen een termijn van vijf jaar, nadat 
deze akte in de openbare registers zal zijn 
overgeschreven, het verkochte gebruikt voor 
uitbreiding van de in de nabijheid van het 
verkochte gelegen, haar in eigendom toebe
hoorende fabrieksterreinen. Voldoende 
nieuwbouw, ter beoordeeling van den Minis
ter van Financiën, binne n voormelden ter
mijn op een gedeelte der verkochte gronden, 
terwijl het overige gedeelte voor latere uit
breiding beschikbaar wordt gehouden, is ge
noegzaam om de in werkingtreding van ge
noemde ontbindende voorwaarde te voorko
men. 

Art. 7. Het verkochte verkrijgt recht van 
uitweg naar den Bandijk over een strook 
grond ter breedte van 10 Meter, deel uitma
kende van het perceel kadastraal b ekend ge
meente Ridderkerk, sectie B, No. 951, on
middellijk landwaarts of Zuidwaarts en Zuid-
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westwaarts van en grenzende aan het over
gedragen terrein, alsmede over den reeds 
aanwezigen niet-openbaren weg, zich bevin
dende op en deel uitmakende van de percee
len kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, 
sectie B, No. 951, en sectie A, No. 3324, wel
ke weg de verbinding vormt tusschen hier
voorbedoelde strook en den Bandijk. 

Dit recht van uitweg wordt gevestigd als 
erfdienstbaarheid t en behoeve van het aan 
de koopster overgedragen perceel kadastraal 
bekend gemeente Ridderkerk, sectie B, No. 
949, en ten laste der aan den Staat behoo
rende perceelen kadastraal bekend gemeente 
Ridderkerk, sectie B, No. 951, en sectie A, 
No. 3324. 

De kosten van aanleg en onderhoud van 
den uitweg zijn geheel voor rekening van de 
gebruikers van dien uitweg, zoodat de koop
ster zich betreffende die kosten moet ver
staan met eventueele medegebruikers ; de 
Staat is derhalve tot geen enkele bijdrage in 
hiervoorbecloelde. kosten gehouden. 

B. De Staat geeft in eeuwigdurende erf
pacht uit, onder voorbehoud van goedkeu
ring bij de wet, aan de Naamlooze Vennoot
schap: N. V. Electrotechnische Industrie 
voorheen Willem Smit en Co., gevestigd te 
Slikkerveer (gemeente Ridderkerk), (hier
na aan te duiden als de erf pachtster), die in 
erfpacht aanneemt: 

een terrein gelegen aan den linkeroever 
van de rivier de Noord onder Ridderkerk, 
uitmakende het perceel kadastraal bekend 
gemeente Ridderkerk, sectie B, No. 950, 
groot 1.60.10 H.A. 

Deze erfpachtsuitgifte, waarvan de in
gang wordt geacht plaats te hebben nadat de 
hiervoorbedoelde wettelijke goedkeuring is 
verkregen en op den dag, dat de eerste ca
non is betaald, geschiedt tegen een jaarlijk
schen canon van een duizend negenhonderd 
een en twintig gulden twintig cent (fr921,20) 
vrij geld en voorts onder de navolgende be
palingen: 

Art. 8. r. De betaling van den erfpachts
canon moet geschieden, zonder eenige kor 
ting terzake van grondbelasting als anders
zins, vóór of op den eersten Januari van elk 
kalenderjaar - voor het eerst een evenredig 
deel van den jaarlijkschen erfpachtscanon 
over het tijdvak vanaf den ingang der erf
pachtsovereenkomst tot en met 3:r Decem
ber daarop volgende te betalen binnen den 
in artikel 5 bedoelden termijn _;_ t en kanto
re van den Inspecteur der Domeinen te Rot
terdam , of ten kantore van den ambtenaar, 
aan wien de innin g mocht worden opgedra
gen of die den eerstgenoemden ambtenaar 
mocht vervangen. 

2. Desgewenscht k an de betaling geschie
den door overschrijving of storting op de 
postgirorekening No. 264278 ten name van 
dezen Inspecteur, in welk geval de oorzaak 
v an de betaling op het overschrijvings- of 
stortingsbiljet moet worden vermeld. 

3. Indien de betaling niet binnen veer
tien dagen na den verschijndag heeft plaats 
gehad, wordt de verschenen canon verhoogd 
met één ten honderd voor iedere ingegane 
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maand verzuim, zonder dat hiertoe eenige 
inverzuimstelling noodig is . 

4. Alle andere bedragen, welke door de 
erfpachtster ingevolge de bepalingen van 
deze erfpachtsovereenkomst verschuldigd 
mochten zijn of worden, moeten worden vol

·daan. ten kantore, waar de erfpachtscanon 
moet worden betaald, binnen veertien dagen, 
nadat de erfpachtster tot de voldoening er 
van is uitgenoodigd. 

5. T en aanzien van alle verschuldigde 
bedragen wordt beroep door de verpachtster 
op schuldvergelijking uitgesloten. 

Art. 9. r. De erfpachtster wordt geacht 
de in erfpacht verkregen oppervlakte vol
komen te kennen. Zij heeft derhalve nooit 
eenige aanspraak op ontbinding v an deze 
overeenkomst, op vermindering van den 
erfpachtscanon of op eenige andere tege
moetkoming terzake van al of niet verbor
gen gebreken , van onjuiste of onvolledige 
opgave van deze oppervlakte of van den 
aard, de ligging of de grootte ervan. 

2 . Zij kan evenmin verminderin g, kwijt
schelding of teruggave van den canon vor
deren voor schade van welken aard ook, 
door gewone of buitengewone, voorziene of 
onvoorziene toevallen of de gevolgen van 
dien veroorzaakt; deze schade komt geheel 
voor rekening van de erfpachtster. 

Art. 10. De erfpachtster aanvaardt de 
oppervlakte in den staat, waarin deze zich 
bevindt, met alle daaraan klevende lusten 
en lasten, heerschende en lijdende erfdienst
baarheden; alle v rijwaring wordt uitgesloten. 

Art. II . r. De erfpach t ster m ag, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemm ing van 
de Ministers van Financiën en v an Water
s t aat haar erfpachtsrecht en de gestichte op
stallen noch geheel, noch gedeeltelijk , ver
vreemden, inbrengen in een vennootsch ap 
of met hypotheek bezwaren, noch op de erf
pachtsoppervlakte zakelijke recht en vesti
gen. Zonder dezelfde toestem ming mag zij 
het onroerend goed niet aan derden in ge
bruik geven . 

2. Indien voormelde toestemming wordt 
verleend, moet een duplicaat of deugdelij k 
verklaard afschrift der akte van overdracht , 
inbreng, hypotheek, vestiging van zakelijk 
recht of ingebruikgeving binnen twee maan
den na haar dagteekening door de zorg en 
op koste n van de erf pachtster aan voornoem
den Inspecteur der Domeinen ter hand wor
den gesteld. 

3. Het is de erfpachtster verboden a f
stand te doen van het erfpachtsrecht. I n
breng in een vennootschap onder fi rma 
wordt nimmer toegelaten. 

4. Handelingen in strijd met het voren
staande, zijn nietig ten aanzien van den 
Staat en worden als niet gedaan beschouwd. 

5. Mocht evenwel een hypotheekhouder, 
wiens recht m et voormelde toestemming is 
gevestigd, overeenkomstig artikel 1223 van 
het Burgerlijk Wetboek, tot openbaren ver
koop van het erfpachtsrecht overgaan, dan 
zal de in het eerste lid van dit artikel be
doelde toestemming tot vervreemding geacht 
worden te zijn verleend, indien de kooper 
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binnen een maand na de toewijzing bij een 
afzonderlijke, op zijn kosten op te maken 
akte, zich tegenover den Staat verbindt tot 
betaling van den canon en tot naleving van 
alle aan deze erfpachtsuitgifte verbonden 
bedingen. 

Art. 12. De erf pachtster is niet alleen 
met het erfpachtsrecht, doch ook met haar 
overige vermogen aansprakelijk voor de vol
doening van den canon en al hetgeen zij 
krachtens deze erfpachtsovereenkomst ver
schuldigd mocht zijn of worden. 

Art. 13. De grondbelasting en alle andere 
zakelijke belastingen en lasten welke terzake 
van de in erfpacht uitgegeven oppervlakte 
of opstallen zullen worden geheven, komen 
ten laste van de erfpachtster van 1 Januari 
1940 af, onverschillig te wiens name de aan
slag geschiedt. 

Art. 14. 1. De in erfpacht uitgegeven op
pervlakte mag door de erfpachtster uitslui
tend worden gebruikt voor werken, welke 
rechtstreeks verband houden met hetgeen 
de in het hoofd dezer genoemde Naamlooze 
Vennootschap blijkens artikel 2 harer tegen
woordige Statuten ten doel heeft. 

2. Op de in erfpacht uitgegeven opper
vlakte mogen verder alleen die gebouwen, 
beplantingen en andere opstallen, inrich
tingen of werken worden gebouwd, aange
legd en behouden, voor het maken waarvan 
onder alsdan vast te stellen bepalingen en 
voorwaarden schriftelijke vergunning zal zijn 
verleend door of vanwege den Minister van 
Waterstaat en v.an Financiën. 

3. Alle zonder d e bovenvermelde vergun
ningen op de in erfpacht uitgegeven opper
vlakte geplaatste gebouwen, beplantingen 
of andere aangelegde of gestelde opstallen, 
inrichtingen of werken moeten na vanwege 
den Staat gedane aanzegging binnen een 
daarbij vast te stellen termijn worden ver
wijderd, terwijl de aan de erfpachtsopper
vlakte toegebrachte schade binnen denzelf
den termijn moet worden hersteld. 

4. Blijft de erfpachtster in gebreke een 
en ander tijdig te verrichten, dan kan zulks 
geschieden vanwege den Staat op kosten 
van de erfpachtster. Bovendien verbeurt de 
erfpachtster, die het in lid 1 en 2 bepaalde 
overtreedt, ten behoeve van den Staat voor 
iedere overtreding een boete ten bedrage 
van het dubbele van den jaarlijkschen canon 
met een minimum van f 100. 

Art. 15. 1. Alle werken of eigendommen 
van den Staat welke t engevolge van het ge
bruiken van het erfpachtsterrein mochten 
worden beschadigd, moeten door en op kos
ten van de erfpachtster op de eerste aan
schrijving en tot genoegen van den S taat , 
binnen de daarbij bepaalde termijnen wor
den hersteld, bij gebreke waarvan de Staat 
de bevoegdheid heeft het noodige te doen 
verrichten op kosten van de erfpachtster. 

2. De erfpachtster doet bij voorbaat af
stand van alle aanspraken, welke zij tegen
over den Staat zou kunnen doen gelden we
gens schade, aan het erfpachtsterrein, de 
hierop aanwezige werken en de hierop en de 
hierbij aanwezige objecten, door welke oor-
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zaak ook ontstaan, en vrijwaart den Staat 
voor alle vorderingen, welke anderen moch
ten kunnen doen gelden tot vergoeding van 
schade, welke met het gebruik van het erf
pachtsterrein in eenigerlei verband staat, 
tenzij de schade is ontstaan of de vordering 
voortspruit nit schuld aan de zijde van den 
Staat. 

Art. 16. 1. De Staat heeft te allen tijde 
het recht om, zelfs zonder voorafgaande ken
nisgeving aan den belanghebbende op, in of 
boven de erfpachtsoppervlakte zoodanige 
werken te maken of te doen maken en te 
behouden, te vernieuwen of te wijzigen, wel
ke hij in het openbaar belang noodzakelijk 
oordeelt, zonder dat de erfpachtster aan
spraak heeft op eenige vergoeding of op 
vermindering van den erfpachtscanon. 

2. De erfpachtster heeft evenmin recht 
op schadeloosstelling, indien door het uit
voeren van werken het genot van het erf
pachtsrecht tijdelijk wordt bemoeilijkt of on
mogelijk gemaakt, behoudens recht op ver
mindering van den erfpachtscanon, te bepa
len door den Minister van Financiën. 

Art. 17. De Staat behoudt alle rechten 
op den aanwas. • 

Art. 18. 1. D e Staat heeft het recht de
ze erfpachtsovereenkomst tusschentijds door 
opzegging te doen eindigen voor het geheel 
of voor zoodanig gedeelte van de in erfpacht 
uitgegeven oppervlakte als hij verkiest, in
dien: 

1 °. naar het oordeel van den Minister van 
Financiën of van den Minister van Water
staat eenig publiek belang dit vordert; 

2 °. de erf pachtster in staat van faillisse
ment is verklaard of surséance van betaling 
heeft verkregen; 

3 °. de erf pachtster een besluit tot ontbin
ding of tot liquidatie heeft genomen of in 
feite wordt geliquideerd; 

4 °. de erf pachtster den canon niet binnen 
zes maanden na den verschijndag heeft be
taald of in andere opzichten naar het oor
deel van het Domeinbestuur haar v erplich
tingen volgens deze erfpachtsovereenkomst, 
na behoorlijk gedane waarschuwing, niet bin
n en den daarbij gestelden termijn ten volle 
nakomt. 

De beëindiging geschiedt tegen zoodanig 
tijdstip als de Staat verkiest, behoudens in 
het onder 1 °. vermelde geval , waarin een 
opzeggingstermijn van ten minste twee jaar 
in acht wordt genomen. 

2. De erfpachtster kan in deze gevallen 
geen recht op eenige schadeloosstelling doen 
gelden. 

3. In de hiervoor onder 2 °. en 4 °. van 
lid 1 bedoelde ,gevallen zal opzegging even
wel niet geschieden bij aanwezigheid van hy
potheekhouders, alvorens deze met het voor
nemen daartoe in kennis zijn gesteld en ge
legenheid hebben verkregen om zoo moge
lijk aan de verplichtingen van de erfpacht
ster in haar plaats binnen een door meerge
noemden Inspecteur der Domeinen te bepa
len termijn te voldoen. 

Art. 19. 1. De in erfpacht uitgegeven 
oppervlakte moet bij het eindigen van het 
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erfpachtsrecht, desgewenscht in den oor
spronkelijken toestand tot genoegen van den 
Staat worden opgeleverd. 

2. Bij gebreke daarvan geschieden de 
noodige voorzieningen vanwege den Staat 
op kosten van de erfpachtster. 

3. D e erfpachtster heeft geen aanspraak 
op vergoeding voor hetgeen door haar aan 
de erfpachtsoppervlakte mocht zijn ten koste 
gelegd. 

Art. 20. Indien de Staat de opruiming 
van de bij het einde van het erfpachtsrecht 
zich nog op de erfpachtsoppervlakte bevin
dende gebouwen, beplantingen of andere op
stallen, inrichtingen of werken niet verlangt, 
blijven deze het eigendom van den Staat, 
zonder dat deze tot eenige vergoeding ge
houden is. 

Art. 2 r. r. Bij beëindiging van het erf
pachtsrecht door opzegging zijn over het 
loopende erfpachtsjaar zooveel twaalfde dee
len van den canon verschuldigd, als er dan 
maanden van dat jaar geheel of ten deele 
zijn verstreken, mits op dat tijdstip het ter
rein overeenkomstig artikel 19 is opgeleverd; 
indien de opzegging betrekking heeft op een 
gedeelte van de erfpachtsoppervlakte zal de 
jaarlijksche canon naar evenredigheid, door 
of vanwege den Minister van Financiën te 
bepalen, worden verminderd en zal over den 
canon van het loopende erfpachtsjaar een 
vermindering worden toegestaan, te bereke
nen op dezelfde wijze als hiervoor is om
schreven. 

2. Indien de erfpacht wordt opgezegd in 
de onder lid 1, 4°., van artikel 18 bedoelde 
gevallen, moet de canon over het loopende 
erfpachtsjaar ten volle worden voldaan. 

3. Indien de canon reeds vooruit is be
taald wordt teruggegeven, hetgeen met in
achtneming van het hiervoor bepaalde blijkt 
te veel te zijn betaald. 

4. In ieder geval van beëindiging der 
erfpacht is hetgeen verschuldigd is, terstond 
opeischbaar. 

Art. 22. D e ambtenaren van de Domei 
nen en van den Rij kswaterstaat, alsmede zij, 
die in opdracht van deze ambtenaren werk
zaamheden moeten verrichten, hebben te al
len tijde vrijen toegang tot de in erfpacht 
uitgegeven oppervlakte en tot de eventueel 
daarop staande gebouwen of andere opstal 
len, inrichtingen of werken. 

Art. 23. r. Alle opzeggingen, aanzeg
gingen en mededeelingen vanwege den Staat 
kunnen rechtsgeldig geschieden door den in 
artikel 8 genoemden ambtenaar bij een aan
geteekend verzonden brief. 

2. Zij worden volledig bewezen door de 
vertooning van het bewijs van ter postbe
zorging van dien aan de erfpachtster of een 
hypotheekhouder gerichten aangeteekenden 
brief, terwijl de inhoud, alles behoudens te
genbewijs, zal geacht worden overeen te 
stemmen met de daarvan gehouden aantee
kening in het correspondentieregister van 
meergenoemden ambtenaar. 

Art. 24. D e erfpachtster of haar recht
verkrijgenden zijn hoofdelijk aansprakelijk 
voor alle verplichtingen, uit deze erfpachts
overeenkomst voortvloeiende. 
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Art. 25. Het onderhoud van de steen
glooiing langs het erfpachtsterrein geschiedt 
door en op kosten van de erfpachtster ten 
genoegen van den Hoofdingenieur-Directeur 
van den Rijkswaterstaat in de directie Bo
venrivieren te Arnhem. Bij ingebreke blijven 
van de erfpachtster geschiedt het onderhoud 
van Rijkswege op haar kosten. 

Art. 26. Tenzij met toestemming van of 
vanwege den Hoofdingenieur-Directeurvoor
noemd mogen geen schepen langszijde van 
elkaar tegen het erfpachtsterrein ligplaats 
nemen. 

Art. 27. Indien lampen op het erfpachts
terrein of op vaartuigen of drijvende inrich
tingen, welke tegen genoemd terrein lig
plaats hebben genom en, worden gebruikt, 
moeten deze zoodanig zijn opgesteld en in
gericht, dat naar het oordeel van d en betrok
ken ambtenaar van den Rijkswaterst aat, de 
scheepvaart daarvan geen hinder ondervindt. 

Art. 28. Bij het gebruiken van het erf
pachtsterrein mag geen belemmering of hin
der worden veroorzaakt aan de scheepvaart. 

Art. 29. De erfpachtster draagt zorg, dat 
van het erfpachtsterrein geen fabrieks- of 
afvalwater wordt geloosd op de rivier, tenzij 
ten genoegen van den Hoofdingenieur-Di
recteur voornoemd kan worden aangetoond, 
dat dit geen voor de vervuiling van de rivier 
of voor de openbare gezondheid schadelijke 
bestanddeelen bevat. 

Art. 30. D e erfpachtster is ten aanzien 
van het erfpachtsterrein onderworpen aan' de 
bestaande en aan de nog te maken wetten 
en reglementen betreffende het Waterstaats
bestuur. Zij heeft alle bevelen en voorschrif
ten op te volgen, die op grond der wetten 
en reglementen door de betrokken Rijksamb
tenaren worden gegeven. 

A/gemeene bepalingen. 

Art. 3 r. De koopster/erf pachtster is ver
plicht op haar kosten de in eigendom over
gedragen oppervlakte en de in erfpacht uit
gegeven oppervlakte tot genoegen van het 
Domeinbestuur behoorlijk of te scheiden en 
af te sluiten van den aangrenzenden Staats
grond; de aan de landzijde in de afsluiting 
te maken hekken of deuren, toegang geven
de tot den in artikel 7 bedoelden uitweg, 
mogen niet over het aangrenzende Staats
terrein draaien. 

Art. 32 . 1. D e overschrijving van deze 
akte in de openbare registers geschiedt door 
de zorg van den genoemden Inspecteur. Deze 
overschrijving kan door de koopster/erf
pachtster niet worden gevorderd vóórdat de 
koopsom, de eventueel overeenkomstig arti
kel 5, lid 4, verschuldigde boete en de eerste 
canon geheel zijn betaald. 

2. D e kosten dezer akte alsmede die op 
haar uitvoering vallende, komen ten laste 
van de koopster/erf pachtster en moeten door 
haar binnen veertien dagen na opgave wor
den betaald op de wijze, in art. 5 omtrent de 
voldoening van de koopsom voorgeschreven. 

3. Bij te late betaling der kosten, in lid 
2 van dit artikel bedoeld, verbeurt de koop
ster/erfpachtster één gulden boete voor elke 
ingegane week verzuim. 
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4. Nadat de akte in de openbare regis
ters is overgeschreven en de kosten met de 
eventueel overeenkomstig het vorige lid ver
schuldigde boete door de koopster/erfpacht
ster zijn betaald, wordt een exemplaar daar
van door den Inspecteur aan de koopster/ 
erfpachtster uitgereikt. 

Art. 33. Voor de tenuitvoerlegging dezer 
overeenkomst wordt domicilie gekozen ten 
kantore van den voornoemden Inspecteur. 

Aldus in tweevoud gemaakt en geteekend 
te Rotterdam en te Slikkerveer, den 20 No
vember 1939. 

(get.) C. Pot. (get.) de Greef. 

s. 1520 

Inspecteur der Domeinen. 
Voor gelijkluidend afschrift. 

De Minister van Staat , 
Minister van Financiën, 

DE GEER. 

19 April 1940. WET, tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de uit
breiding van de electrische centrale te 
Geertruidenberg met bijkomende wer
ken van de N . V. Provinciale Noordbra
bantsche Electrici tei ts-Maatschappij. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, 283. 
Hand. lI 1939/40, bladz. 137z. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 283. 
Hand. I z939/40, bladz. 456. 

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

dat uitbreiding van de electrische centrale te 
Geertruidenberg met bijkomende werken 
van de N.V. Provinciale Noordbrabantsche 
Electriciteits-Maatschappij in het algemeen 
belang noodig is en dat de onteigeningswet 
behoort te worden toegepast; 

Zoo is het, datWij ,den RaadvanState,enz. 
Art. 1. Wij verklaren, dat het algemeen 

nut de onteigening vordert ten name van 
N .V. Provinciale Noordbrabantsche Electri
citeits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch 
van perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor de uitbreiding 
van de electrische centrale te Geertruiden
berg met bijkomende werken van die Maat
schappij . 

2 . Deze wet vervalt, voor zooveel de vor
dering tot onteigening van hetgeen niet in 
der minne is verkregen niet is ingesteld bin
nen één jaar na de dagteekening van de 
Staatscourant, waarin Ons besluit, bedoeld 
in artikel 14 der onteigeningswet, is open
baar gemaakt. Die termijn kan door Ons bij 
een in de Staatscourant te plaatsen besluit 
met ten hoogste zes maanden worden ver
lengd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den 

April 1940. WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat , 

J. W . ALBARDA. 

(Uitgeg. 3 Mei 1940.) 
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s. 1900 

8 Februari z940. WET, houdende machti
ging tot het sluiten van een overeen
komst als bedoeld in artikel sa der In
dische Mijnwet met de te 's-Gravenha
ge gevestigde N. V. ,,Mijnbouw-Maat
schappij Celebes" voor de opsporing en 
ontginning van ijzer, nikkel , kobalt, 
chroom en mangaan in een terrein, ge
legen in de residentiën Celebes en On
derhoorigheden en M anado. 

Bijl. Hand. Il 1938/39, 452; 1939/40, 78. 
Hand. lI 1939/40, bladz. 6_14- 645. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 78. 
Hand. I 1939/40, bladz. z44, 177-180. 

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

dat het wenschelijk is, op den voet van ar
tikel sa der Indische Mijnwet een overeen
komst te sluiten voor de opsporing en ont
ginning van ijzer, nikkel, kobalt, chroom en 
mangaan in een terrein, gelegen in de afdee
lingen Loewoe, Boeton, Laiwoei en Poso van 
de residentiën Celebes en Onderhoorigheden 
en Manado; 

Zoo is het, datWij,denRaadvanState,enz. 
Art. 1. De Minister van Koloniën, als 

vertegenwoordigend de rechtspersoon Neder
landsch-Indië, wordt gemachtigd om over
eenkomstig de voorwaarden, vervat in het 
aan deze wet gehecht ontwerp, met de te 
's-Gravenhage gevestigde naamlooze ven
nootschap "Mijnbouw Maatschappij Cele
bes" een overeenkomst te sluiten voor de 
opsporing en ontginning van ijzer, nikkel, 
k.obalt, chroom en mangaan in een t errein, 
gelegen in de afdeelingen Loewoe, Boeton, 
Laiwoei en Poso van de residentiën Celebes 
en Onderhoorigheden en Manado, welk ter
rein begrensd is als aangegeven is in artikel 
1 van het bovengemeld, aan deze wet gehecht 
ontwerp. 

2 . Deze wet treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten Fe-

bruari 1940. WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, 
CH. WELTER. 

(Uitgeg. 23 Februari 1940.) 

ONTWERP -OVEltEENJ{Ol\fST. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indi ë, in deze overeenkomst nade r aange
duid als " het Gouvernement", te dezen ver-· 
tegenwoordigd door den Minister van Ko
loniën, krachtens machtiging bij de wèt van 
8 Februari 1940 (Staatsblad No. 1900) en 
de te 's-Gravenhage gevestigde N.V. ,,Mijn
bouw Maatschappij Celebes", te dezen ver
tegenwoordigd door hare Directie en in deze 
overeenkomst aangeduid als "de Maatschap
pij", is overeengekomen als volgt : 

Art. I. I. Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel sa der Indische Mijnwet 
aan de Maatschappij - en de Maatschappij 
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aanvaardt bij deze - voor den tijd van vijf
tig achtereenvolgende jaren, aanvangende 
met den dag van onderteekening dezer over
eenkomst, met uitsluiting van anderen, het 
recht tot opsporing en ontginning van ijzer, 
nikkel, kobalt, chroom en mangaan in een 
op de bij deze overeenkomst behoorende 
kaart als "5a Malili-terrein" aangeduid ter
rein, gelegen in de afdeelingen Loewoe, Boe
ten, Laiwoei en Poso van de residentiën Ce
lebes en Onderhoorigheden en Manado, het
welk bij artikel II, sub Ia van het Gouver
nementsbesluit van 23 October 1922, No. 26 
(Indisch Staatsblad No. 674) voor de op
sporing en ontginning van Gouvemements
wege met betrekking tot ijzer, nikkel, ko
balt, chroom en mangaan is gereserveerd en 
begrensd is als volgt: 

ten Noorden: de sterrekundige breedte
cirkel over den triangulatiepilaar P 60; 

ten Oosten: de kustlijn van de Moluksche 
Zee; 

ten Zuiden: de sterrekundige breedte-cir
kel over de uitmonding der La-Lindoe in de 
La-Solo; 

ten Westen : de sterrekundige lengte-cir
kel over den triangulatiepilaar S 126 en de 
kustlijn van de golf van Bone, met uitzon
dering evenwel van het in dat gebied gele
gen, hierna omschreven, terrein, dat begrensd 
is als volgt: 

ten Zuiden: de parallel over de samen
vloeiing van de S. La-Lindoe en La-Solo; 

ten Westen: de rechte lijn met azimuth 
Noord 20° Oost over een punt P , dat ro ki 
lometer astronomisch West ligt van de sa
menvloeiing van La-Solo en La-Lindoe; 

ten Noorden: de rechte lijn met azimuth 
Noord 55 ° West over het huis van het kam
ponghoofd van M ata ra pi ; 

ten Oosten: de kustlijn bij gemiddeld hoog
water van de Moluksche Zee. 

2. D e oppervlakte van het uit te geven 
terrein wordt, behoudens eventueele vermin
dering op grond van artikel 12 van deze over
eenkomst, geacht te bedragen: 1 825 800 
hectaren. 

Art. 2. 1. De Maatschappij zal t en aan
zien van het in artikel 1 omschreven ter
rein, voor zoover uit i:ieze overeenkomst niet 
het tegendeel blijkt, tegenover het Gouver
nement dezelfde rechten en verplichtingen 
hebben, als ware zij houdster eener op den 
dag van onderteekening v an deze overeen
komst verleende concessie op den voet van 
de Indische Mijnwet. 

2. M et a fwijking van het vorenstaande 
zal de M aatschappij instede van het in het 
tweede lid van artikel 35, stib a, d er Indische 
Mijnwet bedoeld vast recht van f 0.2 S per 
hectare hebben te voldoen jaarlijks bij voor
uitbetaling, respectievelijk de eerste vijf en 
de daaropvolgende vij f jaren vanaf de onder
teekening der overeenkomst, een vast recht, 
evenredig aan de oppervlakte van het door 
haar na eventueele prijsgeving van gedeel
ten op den voet van artikel 12 aangehouden 
terrein ten bedrage van onderscheidenlijk 
f 0.01 en f 0.025 per hectare, met dien ver
stande dat: 

a. voor het na het verstrijken van de eer-
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ste vijf jaren door de Maatschappij aange
houden terrein door haar bovendien nog aan 
vast recht zal zijn te voldoen het verschil 
tusschen hetgeen bij de berekening van een 
vast recht van f 0.02 5 per hectare over dat 
tijdvak voor dat terrein zou moeten zijn vol
daan en een naar de oppervlakte berekend 
evenredig déel van het in totaal gedurende 
die periode verschuldigde aan vast recht; 

b. op terreingedeelten, welke wegens de 
bij de exploitatie verkregen gegevens tot 
grondslag worden genomen voor een ontgin
ningsbedrijf, het voor concessies op den voet 
v an de Indische Mijnwet verschuldigd vast 
recht van f 0.25 per hectare dadelijk van 
toepassing zal zijn, zoodra met de exploita
tie een aanvang wordt gemaakt. 

3. Binnen den tijd van tien jaren na de 
onderteekening dezer overeenkomst zal de 
Maatschappij voor zooveel de nog niet in 
exploitatie genomen terreingedeelten betreft, 
ten genoegen van het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw moeten indienen een plat
tegrondteekening, als vereischt in artikel 30, 
lid 1 t en tweede dan wel 30 lid 2, der "Mijn
ordonnantie 1930", met dien verstande, dat 
de plaatselijke opmeting ook zal kunnen ge
schieden door middel van luchtphotogram
metrie en verder dat de punten, bedoeld in 
artikel 30, lid 1, ten tweede, sub b, der 
,,Mijnordonnantie r930",op terreingedeelten, 
waar veel natuurlijke vaste punten zijn , 
hoogstens 15 km van elkander verwi,iderd 
mogen zijn en bij geheel m et bosch bedekte 
terreingedeelten niet verder dan ± 5 km van 
.elkander mogen liggen. 

4. Binnen den t ij d van vij f jaren na af
loop van den in het vo rig lid genoem den ter
mijn van tien jaren en v~or zooveel de in 
exploitatie genom en gedeelten betreft, bin
nen t wee jaren na den aanvang der exploi
tatie zal de Maatschappij het terrein moe
ten afbakenen door plaatsing van goed ge
fundeerde steenen of ijzeren merkteekens op 
de hoekpunten en op de punten, bedoeld in 
a rtikel 30, lid 1, ten tweede der "Mijnor
donnantie 1930", dan wel op de punten, in 
het vorig lid bedoeld. Op deze m erkteekens 
moet op ten minste 1½ meter boven den 
beganen grond een door het Hoofd van den 
Dienst van den M ijnbouw t e bepalen op
schrift zijn aangebracht. Op d aartoe door 
evenbedoeld Hoofd gedane aanzegging moe
t en binnen den tijd , op de wijze en op de 
plaatsen voor elk geval aan gegeven, ter na
dere aanduiding van d e grenzen van het ter
rein merkteekens ook op andere punten wor
den aangebracht. 

5. Indien de in het vorig lid bedoelde 
merkteekens niet tijdig worden aangebracht 
of niet in behoorlijken staat worden onder
houden, ter beoordeeling van het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw, is dit Hoofd 
bevoegd op kosten en risico van de Maat
schappij de merkteekens te doen plaatsen 
of onderhouden. 

6. D e Maatschappij is verplicht , jaarlijks 
een voor publicatie geschikt verslag m et bij
behoorende kaarten en profielen bij het 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw in 
te zenden, waarin hare bevindingen, zoowel 



wat betreft het globaal onderzoek als het de
tailwerk, zoo volledig mogelijk worden be
schreven. Bij dit verslag, dat moet worden 
onderteekend door den (de) deskundige(n), 
die d e onderzoekingen verrichtte(n) en door 
dengene, die voor de leiding van dezen ar
beid door de Maatschappij verantwoorde
lijk is gesteld, moeten ter illustratie keurcol
lecties van de voornaamste der aangetroffen 
gesteenten worden overgelegd. 

7. De Gouverneur-Generaal is bevoegd, 
in afwijking van de bepalingen, voorkomen
de in het derde en vierde lid van dit ·artikel, 
toe te staan, dat op andere wijze de platte
grondteekening, bedoeld in lid 3, wordt op
gemaakt en de afbakening, bedoeld in lid 4, 
wordt uitgevoerd. 

Art. 3. r. In afwijking in zooverre van 
het bepaalde bij artikel 2 zal voor zooveel 
de cijnsheffing betreft artikel 35 der Indi
sche Mijnwet buiten t oepassing blijven ten 
aanzien van de winning der in het eerste lid 
van artikel 1 genoemde delfstoffen, zullende 
evenwel door de Maatschappij aan het Gou
vernement zijn te betalen: 

a. een cijns van f 0.40 (veertig cent) per 
ton ijzer, aanwezig in de gewonnen, in den 
zin van artikel 165 der " Mijnordonnantie 
1930" verhandelbare, producten, vermeer
derd met f 15 (vijftien gulden) per ton daar
in aanwezig nikkel, met dien verstande, dat 
het nikkelgehalte tot in één decimaal nauw
keurig zal worden vastgesteld; 

b. een winstaandeel van één tiende zoo
lang de winst niet meer bedraagt dan 10 % 
van het gestort maatschappelijk kapitaal, 
terwijl, zoodra de winst meer bedraagt dan 
10 % van het gestort maatschappelijk ka
pitaal, bovendien van het meerdere een vijf
de gedeelte aan het Gouvernement toevalt. 

2 . Omtrent bezwaren tegen de voor de 
bepaling van het cijnsbedrag uitgevoerde 
analysen wordt beslist door het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw, behoudens 
beroep op den Gouverneur-Generaal. 

3. Indien aan het einde van een vijfjari- · 
ge exploitatieperiode mocht blijken, dat in 
vergelijking met de aan de totstandkoming 
van het contract onmiddellijk voorafgegane 
vijfjarige periode de gemiddelde nominale 
prijs op de Londensche markt voor gieterij
ijzer of de gemiddelde nominale nikkelprijs 
dan wel beide prijzen met ten minste 20 % 
is (zijn) gestegen of gedaald, zullen dien
overeenkomstig de in lid 1 onder a vermel
de cijns bedragen van f 0.40 of van f 1 5, dan 
wel beide, eveneens met 20 % worden ver
hoogd of verlaagd. 

4. De in lid 1, onder b, bedoelde winst 
wordt vastgesteld met inachtneming van de 
volgende voorwaarden: 

a. Onder winst wordt verstaan het cre
ditsaldo van de winst- en verliesrekening der 
Maatschappij over eenig jaar. De Directeurl 

1 Waar in deze overeenkomst gesproken 
wordt van Directeur wordt daarmede be
doeld de Directeur van het Departement, 
waaronder de dienst van den Mijnbouw _res
sorteert. 
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kan, ten behoeve van de berekening van het 
aan het Gouvernement toekomend winstaan
deel herziening van dat saldo vorderen, in
dien naar zijn meening die rekening onvol
ledig is, dan wel in die rekening een post 
is opgenomen, hetzij onder de lasten, hetzij 
onder de baten, welke hem niet of niet tot 
het geboekte bedrag aanvaardbaar voor
komt. Het verliessaldo over eenig jaar komt 
in mindering van het credit-saldo van de 
winst- en verliesrekening der maatschappij 
over volgende jaren. 

b. De Maatschappij is vrij om te bepa
len, welke uitgaven of welk gedeelte van de 
uitgaven direct ten laste van de resultaten
rekening dan wel als actief op de balans zul
len worden geboekt, zoomede om het bedrag 
vast te stellen, dat jaarlijks ten laste van de 
resultatenrekening zal worden afgeschreven 
op de uitgaven, welke als actief op de ba
lans zijn gebracht, voor zoover die uitgaven 
in vorige jaren nog niet zijn afgeschreven. 

c. Indien onder de lasten van d e Maat- . 
schappij voorkomen kosten voor gemeen
schappelijke directie, leiding, administratie, 
magazijnen e. d., welke de Maatschappij als 
haar aandeel in die gemeenschappelijke al• 
gemeene kosten aan anderen vergoedt, zul
len deze kosten, zoo de Directeur zulks ver
langt hem gespecificeerd moeten worden toe
gelicht en zal de grondslag, waarop de be
rekening van het aandeel geschiedt, moeten 
steunen op een juiste verdeeling en door de 
Maatschappij in overleg met den Directeur 
worden vastgesteld. De Directeur kan vor
deren, dat ten behoeve van de berekening 
van het aan het Gouvernement toekomend 
aandeel in de ·winst het totaal der gemeen
schappelijke kosten voor directie, leiding, ad
ministratie e. d. wordt verminderd, indien 
hij meent, dat de toepassing van den in over
leg vastgestelden grondslag tot een onjuiste 
belasting van de Maatschappij voert. 

5. Indien terzake van het in het vorig lid 
onder a en c bepaalde tusschen partijen geen 
overeenstemming kan worden verkregen, zal 
het geschil aan het oordeel van de in artikel 
20 bedoelde scheidsmannen worden onder
worpen. 

Art. 4. r. De Maatschappij verbindt 
zich jaarlijks vóór 1 Juli aan den Directeur 
een gewaarmerkt afschrift in te dienen van 
de balans en winst- en verliesrekening over 
het laatst verloopen boekjaar, zoo noodig 
vergezeld van een specificatie van de kosten, 
als bedoeld in artikel :-i lid 4 sub d, indien dit 
door den Directeur wordt verlangd. 

2. Indien de Maatschappij ten genoegen 
van den Directeur aannemelijk maakt, door 
omstandigheden onafhankelijk van haar wil 
niet in staat te zijn, vóór 1 Juli de in het 
voorgaand lid bedoelde bescheiden te ver
strekken, dient zij vóór dien datum een voor
loopige balans en winst- en verliesrekening 
in" 

3. Indien de in het eerste of tweede lid 
bedoelde bescheiden op 1 Juli niet bij den 
Directeur zijn ingediend, stelt de Maatschap
pij dat Departementshoofd in staat om deze 
op kosten van de Maatschappij op te ma-
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ken; in den aldus opgemaakten vorm zullen 
zij voor de Maatschappij bindend zijn. 

Art. 5. I. Na ontvangst van de in arti 
kel 4 lid 1 of lid 2 bedoelde bescheiden, on
derscheidenlijk na vaststelling overeenkom
stig het derde lid van dat artikel, zendt de 
Directeur aan de Maatschappij hetzij een 
definitieven, hetzij, indien zulks door om
standigheden geboden is, een voorloopigen 
aanslag betreffende hetgeen de Maatschap
pij ingevolge artikel 3 aan het Gouverne
ment verschuldigd is. 

2. Heeft de aanslag een voorloopig ka
rakter gedragen, dan wordt hij zoo spoedig 
mogelijk gevolgd door een definitieven aan
slag. 

3. Hetgeen volgens den voorloopigen 
aanslag eventueel te veel betaald is, wordt 
aanstonds terugbetaald; het mogelijk te min 
betaalde moet binnen één maand na de dag
teekening van den definitieven aanslag wor
den aangezuiverd. 

Art. 6. De Maatschappij verbindt zich 
· om van het tijdstip af, dat delfstoffen wor
den gewonnen, volgens door het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw vastgestelde 
modellen, de navolgende opgaven te ver
strekken: 

a. maandelijks, de verkregen bruto-pro
ductie, zoomede de voor eigen gebruik aan
gewende en de te verkoop dan wel voor be
reiding en bewerking afgevoerde hoeveelhe
den ; 

b. maandelijks, indien de Maatschappij 
tevens bereidster en verwerkster is van het 
ruw product, de in de verwerkingsinrichtin
gen verwerkte hoeveelheden en de hoeveel
heid der daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijks, de gegevens onder a en b be
doeld, benevens de gemiddelde sterkte over 
het afgeloopen kalenderjaar van het per dag 
tewerk gesteld personeel, waarbij het aan
tal der Nederlandsche onderdanen en dat der 
vreemdelingen afzonderlijk moet worden 
vermeld. 

Deze opgaven moeten gezonden worden, 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd, 
uiterlijk 14 dagen na afloop van de maand, 
en die, sub c genoemd, uiterlijk zes weken 
na afloop van het jaar, waarop zij betrek
king hebben. 

Art. 7. 1. Wanneer bij het bedrijf analy
sen van de gewonnen delfstoffen en/of d e 
daaruit verkregen producten worden ge
maakt, zal de Maa tschappij de resultaten 
dier analysen volledig en naar waarheid doen 
aanteekenen in registers. 

2. De aanteekeningen moeten naar tijds
orde telkens binnen 1 week na het maken 
van elke analyse in die registers ingeschre
ven en onderteekend worden door de per
sonen, die voor d e juistheid der analysen 
verantwoordelijk zijn. 

Art. 8. D e personen, door of vanwege de 
Maatschappij m et de plaatselijke le iding der 
werkzaamheden op het terrein belast, moe
ten worden voorzien van een schriftelijke 
aanstelling, welke telkens desgevraagd aan 
de bestuurs- en de met het toezicht belaste 
ambtenaren moet worden getoond. 
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Art. g. Wanneer ten behoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden be
schikt over grond, gelegen binnen het gebied 
van 's Lands bosschen, welke onder geregeld 
beheer staan, moet de Maatschappij toela
ten, dat door het Hoofd van gewestelijk be
stuur, in overleg met haar en behoudens de 
rechten van derden, desvereischt en zonder 
de uitoefening van het bedrijf te belemme
ren, bijzondere voorzieningen worden ge
troffen omtrent den aanleg of de verbete
ring van de in die bosschen vallende en t en 
behoeve van de opsporing of ontginning be
noodigde niet permanente wegen, de open
stelling van die wegen voor het publiek ver
keer, de instandlating der in die wegen aan
gebrachte werken, nadat niet langer over 
den grond behoeft te worden beschikt, zoo
mede omtrent de plaatsing op den grond 
van voor het bedrijf onmisbare tijdelijke ge
bouwen en inrichtingen. De voor de oprich
ting van die tijdelijke gebouwen noodige 
grond zal niet in gebruik mogen worden ge
nomen zonder vooraf door of vanwege de 
Maatschappij omheind te zijn en zal gedu
rende het gebruik om heind gehouden moe
ten worden, een en ander t en genoegen van 
het betrokken Hoofd van plaatselijk be
stuur. 

Art. 10. r. De betaling van het krach
tens artikel 2 verschuldigd vast recht zal ge
schieden door storting in 's Lands kas te 
Batavia. 

(2) De betaling van het krachtens arti
kel 3 verschuldigde geschiedt eveneens door 
storting in 's Lands kas te Batavia en wel 
uiterlijk op den laatsten dag der derde 
maand, volgende op die, waarin het overeen
komstig artikel 5, hetzij voorloopig, hetzij 
definitief, zal zijn -rnstgesteld. 
, 3. Onverminderd het recht van het Gou

vernement om wegens wanbetaling ontbin
ding van deze overeenkomst te vorderen, zal 
de Maatschappij bij niet-voldoening binnen 
den daartoe gestelden termijn van het krach-

. tens artikel 3 verschuldigde, een boete v er
beuren van één ten honderd voor elke maand 
achterstand, zullende een gedeelte eener 
maand voor een volle maand worden gere
kend. 

Art. 11. Wanneer het Gouvernement 
rechtskundigen bijstand moet inroepen voor 
het inne n van een uit deze overeenkomst 
voortvloeiende vordering op de Maatschap
pij en in het geding de winn ende partij is, 
zullen de practizijnskosten door de Maat
schappij worden gedragen, ook voor zoover 
deze kosten niet reeds uit kracht van de 
rechterlijke uitspraak op de Maatschappij 
kunnen worden verhaald. Ook voor het geval 
de vordering buiten proces mocht kunnen 
worden geïnd, zullen de daarvoor verschul
digde practizijnskosten ten laste van de 
Maatschappij komen. 

Art. 12. 1 . De Maatschappij is bevoegd 
gedeelten van het in artikel 1, lid 1 omschre
ven terrein vóór den afloop van den aldaar 
bepaalden termij n , wederom ter beschikking 
van het Gouvernement te stellen , mits af
stafid doend van alle rechten, terzake van die 
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gedeelten voor haar uit deze overeenkomst 
voortvloeiend en onder overlegging van alle 
verkregen gegevens betreffende het prijs te 
geven gedeelte. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten 
blijken uit een bij het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw in te dienen schriftelijke 
verklaring van de Maatschappij, bevattend 
de grensomschrijving van het te behouden 
en van het prijs te geven gedeelte, een op
gave van de zich binnen het prijs te geven 
gedeelte bevindende werken en bezittingen 
en verder zoodanige gegevens als noodig zijn 
om den omvang en de gevolgen der prijsge
ving te kunnen beoordeelen. 

3. Het Gouvernement is bevoegd in de 
voorgestelde begrenzing van het te behouden 
gedeelte zoodanige wijzigingen te vorderen 
als de Gouverneur-Generaal in het belang 
van een doelmatige begrenzing of van een 
behoorlijke opsporing en ontginning noodig 
zal oordeelen. Hierbij zal zooveel mogelijk 
rekening worden gehouden met de terzake 
door de Maatschappij kenbaar te maken 
wenschen, met dien verstande evenwel, dat 
de Maatschappij zal hebben aan te toonen, 
dat een aannemelijk verband bestaat tus
schen de door haar voor te stellen begren
zingen eenerzijds en de bij onderzoek ver
kregen geologische gegevens of andere voor 
een rendabel bedrijf van belang zijnde fac
toren anderzijds. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervlak van het te behou
den gedeelte van het terrein en van al het
geen verder ter zake regeling mocht behoe
ven tusschèn partijen overeenstemming zal 
zijn verkregen, zal een en ander worden vast
gesteld bij suppletoire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige 
overeenkomst zal het vast recht, verschul
digd ingevolge artikel 2, over het prijs te ge
ven terreingedeelte slechts verschuldigd zijn 
tot het eind van het contractjaar, waarin 
voor dat gedeelte een verklaring, als in het 
tweede lid van dit artikel bedoeld, voldoend 
aan de gestelde vereischten, bij het Hoofd 
van den Dienst van den Mijnbouw zal zijn 
ingekomen. 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppletoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, 
wordt de Maatschappij van haar verplich
tingen tot betaling van het vast recht niet 
ontheven, doch hetgeen in verband met de 
prijsgeving naderhand mocht blijken te veel 
te zijn betaald, wordt bij de eerstvolgende 
storting of stortingen zonder rentevergoe
ding met de Maatschappij verrekend. 

Art. 13 . 1. De Maatschappij verbindt 
zich de opsporing en ontginning, waartoe 
haar bij artikel 1 het recht is verleend, zelf 
ter hand te nemen en die opsporing en ont
ginning met zoodanigen spoed, op zoodanige 
schaal en met zoodanige hulpmiddelen voort 
te zetten, als redelijkerwijze kan worden ge
vorderd mede in verband met den algemee
nen economischen toestand. 

2. De Maatschappij verbindt zich mede, 
om de opsporing en ontginning op zoodanige 
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wijze te doen plaats hebben, dat daarbij niet 
meer aan delfstoffen verloren gaat dan rede
lijkerwijze bij een technisch goed gevoerd 
bedrijf als onvermijdelijk moet worden be
schouwd. 

De Maatschappij verbindt zich bovendien 
tot een zoo intensief mogelijke exploitatie 
zoowel van de rijkere als van de armere ert
sen. Indien de Maatschappij bij de ontgin
ning te werk gaat op een wijze, die strijdig 
geacht moet worden met 's Lands belangen, 
zal het Hoofd van den Dienst van den 'Mijn
bouw daartegen bezwaren kunnen inbrengen 
en aan de Maatschappij voorschriften kun
nen geven ten aanzien van de ontginning, 
waardoor aan deze schadelijke wijze van ont
ginnen een einde wordt gemaakt. De Maat
schappij zal in dat geval maatregelen tref
fen, waardoor te rekenen vanaf één jaar na 
den datum, waarop bedoelde voorschriften 
haar zijn gegeven, de ontginning in overeen
stemming met die voorschriften wordt ge
wijzigd, tenzij de Maatschappij zich niet met 
het standnunt van genoemd Diensthoofd kan 
vereenigen en zich daarover - binnen drie 
maanden nadat de voorschriften zijn gege
ven - zal gewend hebben tot den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-Indië, die 
terzake in hoogste instantie een beslissing 
zal nemen; de genoemde termijn van één 
jaar wordt alsdan gerekend vanaf den datum 
van de beslissing van den Gouverneur-Ge
neraal. De Maatschappij zal het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw alle gegevens 
ter beschikking stellen, welke hij ter beoor
deeling van deze aangelegenheid noodig acht. 

3. Met de werkzaamheden moet binnen 
den tijd van één jaar na de onderteekening 
van deze overeenkomst een aanvang zijn ge
maakt. 

4. De beslissing of tijdig met de werk
zaamheden een aanvang is gemaakt en deze 
met voortvarendheid worden voortgezet, be
rust bij den Gouverneur-Generaal. 

5. De Maatschappij verbindt zich om, 
indien dat in overeenstemming is te bren
gen met de opvattingen van een gezonde be
drijfspolitiek, de gewonnen delfstoffen in Ne
derlandsch-Indië te verwerken tot metaal 
en/of halfproduct. De Maatschappij zal hier
omtrent overleg plegen met het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw en dat dienst
hoofd alle gegevens ter beschikking stellen, 
welke het ter beoordeeling van deze aange
legenheid noodig acht. Indien terzake van het 
in dit lid bepaalde tusschen partijen geen 
overeenstemming wordt verkregen, zal het 
geschil aan het oordeel van de in artikel 20 

bedoelde scheidsmannen worden onderwor
pen. 

6. Voor den aanleg van waterbouwkun
dige werken ten behoeve van de scheepvaart, 
als daar zijn: havenwerken, kaden, dammen, 
pieren, steigers, los- en laadhoofden, uitdie
pingen, brugverbindingen en dergelijke, zoo
mede voor den aanleg van land- en water
wegen, met inbegrip van spoorwegen, van 
opslagplaatsen en van werken op luchtver
keersgebied, is goedkeuring van of namens 
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den Gouverneu·r-Generaal noodig. Aan zoo
danige goedkeuring kunnen door of namens 
den Gouverneur-Generaal bepaalde voor
waarden worden verbonden. Ook voor de 
keuze van de plaats van vestiging van be
drijfsemplacementen zal vooraf de goedkeu
ring van den Gouverneur-Generaal moeten 
worden gevraagd. 

7. De Maatschappij is verplicht de door 
de Regeering in het belang der defensie noo
dig geachte maatregelen te dulden en dat 
gene te doen of na te laten, wat door of van
wege den Gouverneur-Generaal in het be
lang der defensie van haar zal worden ver
langd, behoudens haar recht op schadever
goeding overeenkomstig de wet. 

Art. 14. I. De Maatschappij verbindt 
zich, zoowel de leidende als de ondergeschik
te, bij de directe of indirecte uitvoering der 
werkzaamheden gebezigde, arbeidskrachten 
geheel uit Nederlandsche onderdanen te doen 
bestaan. 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere 
gevallen wat betreft het aantal met goed
keuring van den Gouverneur-Generaal wor
den afgeweken. 

Art. 15. De Maatschappij verbindt zich 
om alle inlichtingen te verstrekken, welke 
door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw noodig worden geacht om te kun
nen beoordeelen of de voorschriften van de 
Indische Mijnwet, van de Mijnordonnantie 
1930, van andere algemeene verordeningen 
dan wel van de bepalingen van deze over
eenkomst zijn nageleefd. 

Art. 16. De rechten en verplichtingen, uit 
deze overeenkomst voortvloeiend, mogen 
noch in hun geheel noch gedeeltelijk worden 
overgedragen dan met voorafgaande toe
stemming van het Gouvernement, dat aan 
het verleenen daarvan bijzondere voorwaar
den zal mogen verbinden en ook bevoegd zal 
zijn die toestemming zonder opgaaf van re
denen te weigeren. 

Art. 17. I. De Minister van Koloniën 
benoemt een Regeeringscommissaris en een 
plaatsvervangend Regeeringscommissaris tot 
controle en toezicht op de handelingen der 
Maatschappij, verband houdend met de op
sporing en ontginning op het terrein en in 
het algemeen met de uitvoering dezer over
eenkomst. 

2 . De kosten en het traktement v an den 
Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervan
ger komen voor rekening van het Gouverne
ment. 

3. De Maatschappij verbindt zich aan 
den Regeeringscommissaris of zijn plaats
vervanger alle door hem gewenschte inlich
tingen te geven, hem inzage te v erleenen 
van alle boeken, rapporten, registers en be
scheiden, de onderneming betreffende, als
ook toegang tot alle kantoren en gebouwen, 
bi.i de Maatschappij in gebruik, zoomede tot 
het in artikel 1 bedoeld terrein . 

4. Van de in de artikelen 4 en 12 be
doelde bescheiden zal steeds; gelijktijdig met 
de toezending daarvan aan de betrokken au
toriteiten, afschrift worden toegezonden aan 
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den Regeeringscommissaris. 
5. De Regeeringscommissaris en zijn 

plaatsvervanger hebben toegang tot alle ver
gaderingen van aandeelhouders en/of van 
commissarissen der Maatschappij. Voor elke 
vergadering zal hun tijdig een oproeping 
worden gezonden, waarin de te behandelen 
onderwerpen zijn omschreven. Alvorens tot 
stemming wordt overgegaan over een aan
gelegenheid betreffende de opsporingen en 
ontginningen op het terrein of op welke wij
ze ook met deze overeenkomst verband hou
dend, wordt de Regeeringscommissaris of bij 
diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, uit
genoodigd en in de gelegenheid gesteld ad
viseerende stem uit te brengen. 

Art. 18. 1. De Maatschappij is bevoegd 
de opsporing en ontginning te staken indien 
en zoodra zij van oordeel is, dat uit de voort
zetting van het bedrijf door haar geen voor
deel kan worden behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gou
vernement als de Maatschappij het recht om 
de overeenkomst door een enkele aanzeg
ging, bij deurwaardersexploit aan de weder
partij te beteekenen, dadelijk te doen ein
digen, in welk geval de overeenkomst een 
einde neemt op den datum, waarop het ex
ploit is uitgebracht. 

3. De Maatschappij zal van dit recht al
leen mogen gebruik maken, wanneer zij aan 
al hare verplichtingen volledig heeft voldaan 
en tevens voor de behoorlijke nakoming 
daarvan en voor de betaling van het krach
tens de artikel\'!n 2 en 3 verschuldigde, voor 
zoover dit nog niet mocht vaststaan, ten ge
noegen van den Gouverneur- Generaal tot 
een door dezen vast te stellen bedrag zeker
heid heeft gesteld, welke blijft stand hou
den, totdat partijen volledig hebben afgere
kend, zulks ter uitsluitende beoordeeling van 
den Gouverneur-Generaal. 

4. Totdat de overeenkomst een einde 
neemt, blijft de Maatschappij verplicht, al 
hetgeen tot haar bedrijf behoort in behoor
lijken staat te onderhouden. 

5. Het vast recht over het contractjaar, 
waarin de overeenkomst wordt beëindigd of 
ontbonden, blijft door de Maatschappij aan 
het Gouvernement verschuldigd en daarvan 
kan geen geheele of gedeeltelijke terugvor
dering plaats hebben. 

Art. ,9. Het Gouvernement heeft het 
recht ontbinding dezer overeenkomst te vor
deren : 

a. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
vereischten; 

b. de statutaire bepalingen der Maat
schappij , strekkende tot handhaving van het 
nationaal karakter der onderneming, uitslui
tend ter beoordeeling van den Gouverneur
Generaal, een toepassing vinden, welke met 
de strekking dier bepalingen onvereenigbaar 
is; 

c. de Maatschappij in strijd handelt met 
een of meer der bepalingen van deze over-
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eenkomst of van een door haar in verband 
met de door haar ondernomen ontginningen 
na te leven algemeene verordening; 

een en ander m et dien verstande, dat de 
Maatschappij in de hierbedoelde gevallen 
vooraf bij deurwaardersexploit in gebreke zal 
worden gesteld, zullende in zoodanig exploit 
tevens een redelijke termijn worden bepaald, 
binnen welken zij alsnog aan hare verplich
tingen zal kunnen voldoen. 

Art. 20. 1. Voor zoover bij deze overeen
komst piet anders is bepaald, verbinden 
partijen zich om alle geschillen, welke naar 
aanleiding van deze overeenkomst of in ver
band daarmede mochten ontstaan, te onder
werpen aan de uitspraak van drie scheids
mannen, die als goede mannen naar billijk
heid met inachtneming van het in deze over
eenkomst bepaalde zullen oordeelen. 

2. Indien partijen niet binnen veertien 
dagen, nadat een harer aan de wederpartij 
heeft te kennen gegeven, een geschil aan 
arbiters te onderwerpen, omtrent de keuze 
der scheidsmannen tot overeenstemming zijn 
gekomen, heeft de aanwijzing in dier voege 
plaats, dat één hunner penoemd wordt door 
het Gouvernement, één door de Maatschap
pij en één op verzoek van de meest gereede 
partij door de Arrondissementsrechtbank te 
's -Gravenhage. 

3. Wordt door een der partijen niet bin
nen dertig dagen na daartoe door de andere 
partij te zijn gesommeerd, aan deze laatste 
bij gerechtelijk beteekende akte kennis ge
geven, wie voor haar als scheidsman zal op
treden, of hebben één of meer der benoemde 
scheidsmannen, om welke reden · ook, den 
hun gegeven last niet binnen 14 dagen na 
hunne benoeming aangenomen, dan worden 
al de scheidsmannen op verzoek van de 
meest gereede partij door de Arrondisse
mentsrechtbank te 's-Gravenhage benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde 
partij, doch de scheidsmannen zijn bevoegd 
om die kosten te verdeelen, indien beide 
partijen over en weder op eenige punten in 
het ongelijk mochten worden gesteld. 

Art. 21. De Gouverneur-Generaal is be
voegd de termijnen in deze overeenkomst 
genoemd, onder zekere, te zijnen genoegen 
door de Maatschappij aan te toonen bijzon
dere omstandigheden, te verlengen voor zoo
ver deze termijnen uitsluitend betrekking 
hebben op de door de Maatschappij binnen 
een bepaald tijdvak n a te komen andere dan 
financieele verplichtingen. 

Art. 22 . Alle op deze overeenkomst val
lende kosten zijn ten laste van de Maat
schappij. 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoe
ring van deze overeenkomst en van al wat 
daarop betrekking heeft, alsmede voor de 
gevolgen van ontbinding en beëindiging de
zer overeenkomst, algemeen en onverander
lijk woonplaats ten kantore van het Hoofd 
van gewestelijk bestuur te Makassar. 

1940 

S. 2300 

16 Januari 1940. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der ge
meente Weesp van 29 December ,939, 
strekkende tot intrekking van zijn be
sluit van 27 Juli 1939, onder a, en tot 
oplegging aan P. van Asselt van de 
straf van verlaging in rang voor een 
door den raad te bepalen tijd. 

Geschorst tot 1 October 1940. 

s. 2301 

22 Januari 1940. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der ge
meente Halsteren van 29 December 
1939, strekkende tot benoeming van A. 
Verdult tot lid der Commissie tot we
ring vaP. schoolverzuim in die gemeente. 

Geschorst tot 1 Juli 1940. 

s. 2302 

27 Januari 1940. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van 
den raad van Obbicht en Papenhoven 
betreffende bouwvergunning. 

Verlengd tot 27 Juli 1940. 

s. 2303 

9 Februari 1940. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van den raad van Delf
zijl, tot het verleenen van bol}wvergun
ning. 

Geschorst tot 1 September 1940. 

s. 2304 

14 Februari 1940. BESLUIT tot opheffing 
van de schorsing van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland 
d.d. 14 Juni 1939, no. 20/1, strekkende 
tot goedkeuring van het besluit van den 
raad der gemeente Voorschoten d.d. 17 
Februari 1939, voor zoover betreft den 
aankoop van de daarin onder I, a en b, 
vermelde eigendommen en tot goedkeu
ring van het besluit van voorgenoem
den raad d.d. 10 Maart 1939. 

s. 2305 

22 Februari 1940. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, be
treffende verkoop van grond onder 
Zoutelande. 

Verlengd tot 20 Augustus 1940. 

s. 2306 

24 Februari 1940. BESLUIT tot verlen
ging van de schorsing van een besluit 
van den raad van Princenhage, tot het 
verleenen van bouwvergunning. 

Verlengd tot 7 September 1940. 



1940 

S.2307 

28 Februari I940. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van 
Gedeputeerde Staten der provincie 
Utrecht, van ro October I939, afd. 3 nr. 
3793/2665, waarbij goedkeuring werd 
verleend aan het besluit van den Raad 
der gemeente Zuilen van 11 Mei r939, 
betreffende het verleenen van wacht
geld en pensioen aan wethouders en 
weduwen en weezen van wethouders 
dier gemeente. 

Verlengd fot I Juni 1940. 

s. 2308 

16 Maart I940. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van burgemeester en 
wethouders der gemeente Beerta van 
28 Februari 1940, No. 33-16, strek
kende tot het verleenen van een voor
schot aan B. Martens, winkelier, wo
nende te Beerta. 

Geschorst tot I September I940. 

s. 2309 

I April I940. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van 
den raad van Laren (G.) , betreffende 
bouwvergunning. 

Verlengd tot 6 S eptember I940. 

s. 2310 

25 April I940. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van een besluit van 
den raad van Hoogeveen betreffende 
bouwvergunning. 

Verlengd tot JI October I940. 

s. 2340 

2I Februari I940. BESLUIT, tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Sint Pancras van 27 Decem
ber 1939, strekkende tot benoeming van 
F. N. Spaan tot gemeente-ontvanger. 

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

Binnenlandsche Zaken van i: Februari 1:940, 
No. 1406, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Sint P ancras bij zijn besluit van 27 Decem
ber 1939 in de aldaar bestaande vacature 
van ontvanger heeft voorzien door benoe
ming van F. N . Spaan ; 

dat Wij, ingevolge artikel 3, tweede lid 
der gemeentewet , bij Ons besluit van 14 Oc
tober 1939 No. 35 de gemeenten Sint Pan- · 
cras en Broek op Langendijk hebben aange
wezen als gemeenten, waar de bediening van 
ontvanger door denze!fden persoon wordt be
kleed; 

dat F. N. Spaan niet is ontvanger der ge
meente Broek op Langendijk en de betrek
king van ontvanger in die gemeente niet va
ceert; 
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dat de raad der gemeente Sint P ancras 
derhalve niet bevoegd was, in de vacature 
van gemeente-ontvanger door benoeming 
van een afzonderlijken ontvanger te voor
zien en, zulks doende, heeft gehandeld in 
striid met artikel 3, tweede lid, der gemeen
tewet; 

Gelet op artikel 18s van de gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

13 Februari 1940, No. 32); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 17 Februari 1940, No. 
4613, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Sint Pancras van 27 December 1939 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche · Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2 1sten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN B OEVEN. 

(Uitgeg. 8 Maart 1940.) 

s. 2341 

29 Februari I940. BESLUIT, tot vernie
tiging van 42 besluiten van den raad van 
Noorddijk, tot het verleenen van vrij
stelling van de verplichting tot aanslui
ting van woningen op de drinkwaterlei
ding. 

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

Binnenlandsche Zaken van 8 F ebruari 1940, 
No. 1145 M /P.B.R., afdeeling Volkshuisves
ting, betreffende de besluiten van den raad 
van Noorddijk van 21 December 1938, van 
9 Februari 1939 en van 28 Juni daaraanvol
gende, waarbij, in beroep tegen besluiten van 
burgemeester en wethouders, voor de wonin
gen, plaatselijk gemerkt A nos. 1, 5, 7, 21, 23, 
27, 28, 32, 74, 74a, 75, 87, 124d, 124p, 124w, 
124x, 129, 142 , 144, 147, 151, 152, 162, 163, 
173, 179, 183, 184, 186, 187, 192, 193, 195, 
195a, 198, 209a, 209b, 212, 231, 235, 236 en 
238 vrijstelling is verleend van de verplich
ting tot aansluiting aan de drinkwaterlei
ding; 

Overwegende dat volgens artikel 9, eerste 
juncto derde lid, der Woningwet burgemees
ter en wethouders, en eventueel, in beroep, 
de gemeenteraad, vrijstelling kunnen ver
leenen van het voldoen aan in de bouwver
ordening bepaaldelijk omschreven eischen, 
zulks voorzoover die verordening burgemees
ter en wethouders daartoe uitdrukkelijk be
voegd verklaart; 

dat ingevolge artikel 97, derde juncto eer
ste lid, der bouwverordening van Noorddijk 
burgemeester en wethouders dier gemeente 
tot wederopzegging vrijstelling kunnen ver
leenen van vorenbedoelden eisch tot aanslui
ting aan de drinkwaterleiding, doch alleen, 
indien de woning is voo_rzien van een middel 
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tot watervoorziening, dat deugdelijk drink- · 
en huishoudwater in voldoende mate ver
schaft; 

dat genoemde raad, blijkens een overwe
ging van elk van zijn aangehaalde besluiten, 
de vrijstelling(en) heeft verleend in de on
derstelling, dat hij daartoe bevoegd was; 

dat vorenbedoelde woning, plaatselijk ge
merkt A 7, niet is voorzien van een middel 
tot watervoorziening, als hoedanig een, onder 
(de keukenvloer in) die woning gelegen put, 
ingevolge artikel 40 van genoemde verorde
ning, niet is aan te merken; 

dat de raad derhalve, voor wat de hierbe
doelde woning betreft, niet bevoegd was, de 
vrijstelling te verleenen, en zijn, daartoe 
strekkend besluit van 21 December 1938 
mitsdien ;,..,egens strijd met genoemd artikel 
9 der wet, behoort te worden vernietig?; 

dat de andere, bovenvermelde, woningen 
elk zijn voorzien van een middel tot water
voorziening - bestaande in een regenbak -
doch dat de belanghebbenden niet hebben 
aangetoond, dat bedoeld middel deugdelijk 
drinkwater zou verschaffen; 

dat het door de regenbakken verschafte 
water niet is onderzocht, met name ook niet 
door of vanwege den raad, die bovendien 
niet heeft rekening gehouden met de om
standigheid, dat ten aanzien van geen van de 
woningen (volledig) is voldaan aan hetgeen 
genoemd artikel 40 der verordening voor
schrijft met betrekking tot regenbakken; 

dat wat er ook zij van 's raads bevoegd
heid ..'...... voor wat de hierbedoelde woningen 
betreft - het verleenen van vrijstelling zon
der onderzoek, als bedoeld, tekort doet aan 
de bescherming, welke de bouwverordening 
beoogt te verleenen aan door haar bedoelde 
belangen; dat de, daartoe strekkende, be
sluiten mitsdien in strijd met het algemeen 
belang zijn te achten, en wegens s~rij? met 
dat belang behooren te worden vermet1gd; 

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

20 Februari 1940, No. 39); . 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 26 
Februari 1940, No. 22u M /P.B.R., afdeeling 
Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde besluiten van den raad van 

Noorddijk, voor wat de woning A. 7 betreft 
wegens strijd met de wet en voor ~at de 
overige woningen aangaat, wegens stnJd met 
het algemeen belang, te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal w01den geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOF.YEN. 

( Uitgeg. z2 Maart z940.) 

L. en S. 1940. 

1940 

s. 2342 

29 Februari 1940. BESLUIT, tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Halsteren van 29 December 
1939, tot benoeming van A. Verdult tot 
lid der Commissie tot wering van school
verzuim in die gemeente. 

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

Binnenlandsche Zaken van 2 Februari 1940, 
No. 1545, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Halsteren bij zijn besluit van 29 -December 
1939 tot lid der Commissie tot wering van 
schoolverzuim in die gemeente heeft be
noemd A. Verdult; 

dat deze benoeming is tot stand gekomen 
na twee vrije stemmen, bij de tweede waar
van op J. Verbraak vijf, op A. Verdult vier 
en op C. P . Bovée twee stemmen werden 
uitgebracht; 

dat vervolgens een herstemming is gehou
den tusschen J . Verbraak en A. Verdult; 

dat bij deze herstemming zes stemmen op 
A. Verdult en vijf stemmen op J. Verbraak 
werden uitgebracht, waarna eerstgenoemde 
is benoemd verklaard; . 

Overwegende, dat beide candidaten zich, 
blijkens den uitslag der ~ehouden herste1;1-
ming, niet overeenkomstig het bepaalde_ in 
artikel 52 der gemeentewet van deelneming 
aan deze stemming hebben onthouden; 

dat gelet op den uitslag, rekening dient 
te wo;den gehouden met de mogelijkheid, dat 
het medestemmen van invloed is geweest; 

dat in verband met een en ander het be
sluit, waarbij A. Verdult is benoemd ver
klaard, in strijd met de wet moet worden ge
acht; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

20 Februari r940, No. 34); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 Februari 1940, No. 
50n, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van den raad der ge

meente H alsteren van 29 December 1939 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

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

's-Gravenhage, den 29sten Februari 1940. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEYEN. 

(Uitgeg. 12 Maart 19·40.) 

s. 2 343 

4 Mei 1940. BESLUIT , tot vernietiging 
van een besluit van den raad van Delf
zijl betreffende bouwvergunning. 

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

19 
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Binnenlandsche Zaken van 9 April 1940, No. 
3n7 M /P.B.R., afdeeling Volkshuisvesting 
betreffende het besluit van den raad van 
Delfzijl van II Januari 1940, waarbij een 
bouwvergunning is verleend aan E. J. Bak
ker, te Farmsum. 

Overwegende, dat ingevolge artikel 6, 
tweede lid, juncto artikel 9, derde Jid, van 
de Woningwet bouwvergunning moet wor
den geweigerd, indien niet wordt voldaan 
aan de voorschriften, bedoeld in artikel 1 
van die wet, voorzoover daarvan geen vrij
stelling is verleend door het gezag, dat, 
krachtens die voorschriften, bevoegd is de 
vrijstelling te verleenen; 

dat het bouwplan van E. J. Bakker niet 
voldoet aan hetgeen in artikel 13 der bouw
verordening van Delfzijl is bepaald omtrent 
open erven achter gebouwen, van welke be
paling burgemeester en wethouders geen vrij 
stelling hebben willen verleenen; 

dat de raad nu wel, volgens het eerste deel 
van zijn besluit, ontheffing heeft verleend 
van den hierbedoelden eisch der verordening; 
maar dat, bij het ontbreken, in de verorde
ning, van een voorbehoud, als bedoeld in ge
noemd artikel 9, derde lid, van de wet, de 
raad niet bevoegd was de vrijstelling te ver
leenen, welke vrijstelling overigens - naar 
moet worden aangenomen - de belangen, 
bedoeld in het voorschrift, zou schaden; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en de raad, haar verleenende, -in 
strijd met genoemd artikel 6 van de wet 
heeft gehandeld; 

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

23 April 1940, No. 25; 
Gezien het nader rapport van Onzen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken Yan 30 
April 1940, No. 4779 M /P.B.R. afdeeling 
Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

D elfzijl te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

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

's-Gravenhage, den 4den Mei 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 
(Uitgeg . 22 Mei 1940.) 

s. 2344 

4 Mei 1940. BESLUIT, tot verniet,gmg 
van een besluit van den raad van Wij
chen, tot het v erleenen van bouwver
gunning 

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

Binnenlandsche Zaken van 4 April 1940, No. 
3418 M /P .B.R., afdeeling Volkshuisvesting, 
betreffende het besluit van den raad van 
Wijchen van 14 April 1939, waarbij aan J. 

290 

Burgers aldaar, vergunning is verleend voor 
den bouw van een garage en bergplaats ; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, twee
de lid, van de Woningwet bouwvergunning 
moet worden geweigerd, indien niet wordt 
voldaan aan de voorschriften, bedoeld in ar
tikel 1 van die wet, voorzoover daarvan geen 
vrijstelling is verleend ; 

dat volgens het plan aan J. Burgers ge
bouwd zou worden aan een weg •- de "Ster
boschlaan" - waaraan een eenvoudige ver
harding niet het karakter ontneemt van een 
boschpad; terwijl van de eigenaresse - die, 
terecht, prijs stelt op behoud van het be
doelde karakter - niet is te verwachten, dat 
zij tot aanmerkelijke verbetering van de ver
harding zou medewerken; 

dat mitsdien niet wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 25 der bouwverordening 
van Wijchen, hetwelk verbiedt een gebouw 
op te richten, tenzij het komt te liggen aan 
een weg, die op behoorlijke wijze is verhard, 
of waaromtrent voldoende zekerheid bestaat, 
dat dit het geval zal zijn binnen een door 
burgemeester en wethouders te bepalen tijd; 
dat burgemeester en wethouders geen vrij
stelling hebben willen verleenen van den 
hierbedoelden eisch der vordering, welke 
vrijstelling, naar moet worden aangenomen, 
belangen, bedoeld in het voorschrift, zou 
schaden; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en de raad haar verleenende, in 
strijd met genoemd artikel 6 der Woningwet 
heeft gehandeld; 

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

23 April 1940 No. 23; 
Gezien het nader rapport van On zen Mi

nister van Binnenlandsche Zaken van 30 
April 1940, No. 4780 M /P .B .R. a fdeeling 
Volkshuisvesting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Wijchen te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

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

's-Gravenhage, d en 4den Mei 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
VAN BOEVEN. 

(Uitgeg 22 Mei 1940.) 

S.2360 

4 April 1940. BESLUIT, tot verniet,gmg 
van het besluit van den gemeenteraad 
van Franeker van 27 Juni 1939 betref
fende afvoering v an den. gevel G ods
acker N o. 14 aldaar van de gemeente
lij ke monumentenlijst. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs , Kunsten en Wetenschappen van 
14 December 1939, No. 77753, afdeeling Kun-
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sten en Wetenschappen, en van Onzen Mi
nister van B innenlandsche Zaken van 19 
December 1939, No. 27974, afdeeling Bin
nenlandsch Bestuur , tot vernietiging van het 
besluit van den gemeenteraad van Franeker, 
van 27 Juni 1939 betreffende afvoering van 
den gevel Godsacker No. 14, aldaar van de 
gemeentelijke monumentenlijst; 

Overwegende, dat Joh. Hemmes te Frane
ker aan den Raad dier gemeente heeft ge
vraagd het hem toebehoorende perceel Gods
acker No. 14 aldaar in verband met door hem 
ingediende verbouwingsplannen af te voe
ren van de gemeentelijke monumentenlijst, 
welke ingevolge artikel I van de Monumen
tenverordening 1928 der gemeente Franeker 
door Burgemeester en Wethouders dier ge
meente is opgemaakt; 

dat de gemeenteraad, gevolg gevend aan 
dit verzoek, op 27 Juni 1939 besloten heeft, 
dat bedoeld perceel van de gemeentelijke 
monumentenlijst zal worden afgevoerd; 

dat door uitvoering van de plannen, zoo
als die door den eigenaar worden beoogd, de 
gevel van dit perceel ernstig zou worden ver
minkt en zoodoende een cultureel belang 
zou worden geschaad; 

dat immers de gevel van het pand Gods
acke.r No. 14 van zoodanige architectonische 
oudheidkundige en picturale beteekenis is, 
dat op onveranderd behoud daarvan prijs 
gesteld moet worden en dat bovendien <loor, 
wijziging daarvan de sfeer, die de Godsacker 
- ondanks enkele weinig fraaie huizen, die 
daar in den loop der tijden zijn verrezen -
nog altijd bezit, voor goed verloren zou gaan; 

dat de vraag, in hoeverre zulks kan wor
den gerechtvaardigd door de eischen, welke 
de eigenaar aan dit pand meent te moeten 
stellen, hier niet ter zake dienende is, om
dat hij het kocht terwijl het reeds op de ge
meentelijke monumentenlijst voorkwam en 
hij dus wist, althans had kunnen weten, dat 
het beschikkingsrecht over dit pand beperkt 
is· 

'dat overigens aan de eischen, die hij blij
kens de door hem ingediende verbouwings
plannen thans aan de bruikbaarheid van het 
perceel stelt, kan worden voldaan met be
houd van den ouden gevel, zonder dat dit 
extra uitgaven van eenige beteekenis van 
hem zal vorderen; 

Overwegende bovendien, dat het afvoeren 
van een perceel van de gemeentelijke mo
nument enlijst ingevolge artikel I van de 
Monumentenverordening 1928, niet aan den 
raad; doch aan burgemeester en wethouders 
toekomt; 

Overwegende op grond van een en ander, 
dat de onderhavige afvoering in strijd moet 
worden geacht met het algemeen belang; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
D en Raad van State gehoord (advies van 

16 Januari 1940, No. 32); 
Gezien het nadec rapport van Onzen Mi

nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 26 Maart 1940, No. 1451 I , af
deeling Kunsten en Wetenschappen en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van I April 1940, No. 6808, afdeeling Bin-
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nenlandsch Bestuur; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van den gemeenteraad van 
Franeker van 27 Juni 1939 betreffende de 
afvoering van het pand Godsacker No. 14 
aldaar van de gemeentelijke monumenten
lijst wegens strijd met het algemeen belang 
te vernietigen. 

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

's-Gravenhage, den 4den April 1940. 
WILHELMINA 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

G. BOLKESTEIN. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

VAN BOEYEN. 
(Uitgeg . 19 April 1940.) 

. 259 1 

27 April 1940. BESLUIT, houdende be
schikking op beroepen tegen beschik
kingen van de Commissie, bedoeld in 
artikel s van het Reglement Autover
voer P ersonen tot het verleenen, onder
scheidenlijk weigeren en wijzigen van 
vergunningen voor uitoefening van 
autobusdiensten tusschen Rotterdam, 
Dordrecht en naburige gemeenten. 

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

door: 
a. de Naamlooze Vennootschap Rotter

damsche Tramweg-Maatschappij, te Rotter
dam, tegen de beschikking van de Commis
sie, bedoeld in artikel .5 van het Reglement 
Autovervoer Personen van 23 September 
1938, No. 228/229, waarbij de aan de Naam
looze Vennootschap Zwijndrechtsche Auto 
Bus Onderneming (Z.A.B.O.) , te Rijsoord, 
verleende vergunningen voor de uitoefening 
van autobusdiensten tusschen Rotterdam en 
Dordrecht, tusschen Rotterdam en Zwijn
drecht en tusschen Rotterdam en Hendrik
Ido-Ambacht, zijn overgedragen aan de 
Naamlooze Vennootschap Ridderkerksche 
Auto-Garage en Omnibus-Maatschappij 
(R.A.G.O.M.), te Ridderkerk; 

b. de Naamlooze Vennootschap R otter
damsche Tramweg-Maatschappij , te Rotter
dam, tegen de beschikking van de Commis
sie, bedoeld in artikel s van het Reglemer.t 
Autovervoer Personen , van 23 September 
1938, No. 230/231/232, voorzoover daarbij de 
aan de Naamlooze Vennootschap Ridder
kerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat
schappij (R.A.G.O.M.) , te Ridderkerk, o.m. 
verleende vergunning voor de uitoefening 
van een autobusdienst tusschen Ridderkerk 
en Rotterdam, in dier voege is gewijzigd, dat 
het aan die vergunning onder II, 5°, verbon
den vervoerverbod voor het trajectgedeelte 
"Rotterdam- snijpunt spoorlijn Rotterdam 
-Dordrecht en den Hordijk" is vervallen; 

c. de Naamlooze Vennootschap Ridder-
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kerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat
schappij, te Ridderkerk, tegen de beschik
king van de Commissie, bedoeld in artikel 5 
van het Reglement Autovervoer Personen 
van 23 September 1938, No. 503, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Ridder
kerksche Auto-Garage en Omnibus -Maat
schappij, voornoemd, vergunning is gewei
gerd voor de uitoefening van een dagelijk
schen autobusdienst tusschen Baanhoek en 
Rotterdam; 

d. de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Sliedrechtsche Omnibus Onderneming (E.S. 
O .O.), te Sliedrecht, tegen de beschikking 
van de Commissie, bedoeld in artikel 5 van 
het Reglement Autovervoer Personen, van 
23 September 1938, No. 504, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Eerste Sliedrecht
sche Omnibus Onderneming (E.S.O.O.), 
voornoemd, vergunning is geweigerd voor de 
uitoefening van een dagelijkschen autobus
dienst tusschen Elshout (Nieuw-Lekker
land) en Dordrecht (Station N.S.); 

e . de Naamlooze Vennootschap E erste 
Sliedrechtsche Omnibus Onderneming (E.S. 
O.O.), te Sliedrecht, en de Naamlooze Ven
nootschap Ridderkerksche Auto-Garage en 
Omnibus-Maatschappij, te Ridderkerk, te
gen de beschikking van de Commissie, be
doeld in artikel 5 van het Reglement Auto
vervoer P ersonen, van 23 September 1938, 
No. 221, waarbij de aan de Naamlooze Ven
nootschap Stoomboot Reederij op de Lek, t e 
Kinderdijk, verleende vergunning voor de 
uitoefening van een autobusdienst tusschen 
Kinderdijk en Alblasserdam in dier voege is 
gewijzigd, dat deze mede geldt voor het tra
ject "Alblasserdam-Rotterdam (Oosterka
de)", onder uitsluiting van locaal vervoer op 
het trajectgedeelte, gelegen op het eiland 
IJsselmonde, en binnen de gemeente Rot
terdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 20 September 1939, No.488, en 13 Maart 
1940, No. 488(1939) /38 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 23 April 1940, No. 571, Af
deeling Vervoerwezen; 

Overwegende: dat de Commissie, bedoeld 
in artikel 5 van het Reglement Autovervoer 
Personen, bij haar beschikking van 23 Sep
tember i:938, No. 228/ 229, o .m. h eeft beslo
ten tot overdracht aan de Naamlooze Ven
nootschap Ridderkerksche Auto-Garage en 
Omnibus-Maatschappij (R.A.G .O.M.) , te 
Ridderkerk, van de aan de Naamlooze Ven
nootschap Zwijndrechtsche Auto Bus Onder
neming (Z.A.B.O.), te Rijsoord, verleende 
vergunningen voor de uitoefening van auto
busdiensten tusschen : 

a . Rotterdam (Oranjeboomstraat nabij 
de Nassaukade) en Dordrecht (Bagijnhof) 
over Barendrecht, Rijsoord , H endrik-Ido
Ambacht en Zwijndrecht; 

b. Rotterdam (Oranjeboomstraat nabij 
de Nassaukade) en Zwijndrecht (Veerplein) 
over Rijsoord; en 

c. Rotterdam (Oranjeboomstraat nabij 
de Nassaukade) en Hendrik-Ido-Ambacht 
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(Kerkstraat nabij het postkantoor aan den 
Oostendam) over Rijsoord , alle diensten, da
gelijks, uitgezonderd Zondag, daarbij over
wegende, dat inwilliging van de aanvrage 
leidt tot een begin van de gewenschte con
centratie van vervoerondernemingen in de 
betrokken streek en deswege aanbeveling 
verdient; dat de R.A.G .O.M. in de eerste 
plaats in aanmerking komt voor overneming 
van de betrokken vergunningen, aangezien 
het thans door haar bediende vervoergebied 
geacht kan worden zich uit te strekken over 
oostelijk IJsselmonde, waarbinnen de dien 
sten van de Z.A.B.O. zich op logische wijze 
aansluiten bij haar net van autobuslijnen; 
dat de gevraagde overdracht, zonder overi
gens de benadeeling van vervoerondernemin
gen over en weer te vergrooten, geen einde 
maakt aan den onbevredigenden toestand, 
dat het traject "Zwijndrecht-Rijsoord" 
dubbel bediend wordt; dat echter de door de 
R .A.G.O.M . ondernomen en met de redelijk
heid strookende stappen om tot een enkel
voudige exploitatie van het genoemde tra
ject te geraken niet tot een oplossing hebben 
kunnen leiden; 

dat de Naamlooze Vennootschap Rotter
damsche Tramweg-Maatschappij in beroep 
aanvoert, dat de door de Commissie beoogde 
concentratie beter bereikt had kunnen wor
den door intrekking van de onderwerpelijke 
vergunningen, dan wel overdracht aan haar, 

' appellante; dat door haar met meer grond 
aanspraak gemaakt kan worden op de om
streden vergunningen, niet alleen, omdat de 
onderwerpelijke trajecten met evenveel recht 
geacht kunnen worden te behooren tot het 
door haar met autobus-tramlijnen bediende 
vervoergebied, maar vooral, omdat zij reeds 
een autobusdienst Zwijndrecht-Rijsoord
Rotterdam en een tramdienst Zwijndrecht
Middeldijk-Rotterdam in exploitatie heeft 
en de dienst sub b geheel, die sub a en c 
voor het grootste en belangrijkste gedeelte 
loopen langs reeds door haar geëxploiteerde 
trajecten; 

dat d e Commissie door het nemen van de 
onderhavige beschikking bovendien de ge
legenheid heeft laten voorbijgaan om te ge
raken tot de zoo hoog' noodige beperking van 
het aantal vervoermiddelen, niet, zooals hij 
schrijft, op het traject Zwijndrecht-Rijs
oord, m aar op het veel grootere traject 
Zwij ndrecht-Rotterdam; dat de door de 
Commissie gesignaleerde en door de R.A.G. 
O.M. ondernomen stappen, om tot enkelvou
dige exploitatie op het traject Zwijndr~cht
Rijsoord te geraken, gedoemd waren te mis
lukken, niet alleen omdat het gevraagde of
fer, gezien de geringe bebouwing langs de
zen weg, te hoog was, doch vooral omdat het 
aantal reisgelegenheden op het meest ren
dabele gedeelte Rijsoord-Rotterdam, welke 
.de R.A.G.O.M . bij overdracht der vergun
ningen zou bieden, reizigers voor dit traject 
er toe zou brengen geen gebruik te maken 
van de uurdiensten, die autobussen van haar, 
appellante, onderhouden en bovendien het 
meervoudig bediende traject Rijsoord-Rot
terdam hierdoor niet van vervoermiddelen 
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ontlast zou worden; dat zij zich bij herhaling 
bereid heeft verklaard bij stopzetting van de 
Z.A.B.O.-diensten een schadeloosstelling te 
verleenen, welke uitging boven de thans door 
de R.A.G.O.M. betaalde vergoeding, zoodat 
haars inziens de rechten van derden wel de

. gelijk door de beslissing van de meergenoem
de Commissie worden verkort; 

dat de Commissie bij haar beschikking 
van 23 September 1938, No. 230/231/232, 
o. m. de vergunning van de R.A.G.O.M . voor 
het traject Ridderkerk- Rotterdam heeft 
gewijzigd in dier voege, dat het aan die ver
gunning onder ll., 5 ° ., verbonden vervoer
verbod voor het trajectsgedeelte "Rotter
dam-snijpunt spoorlijn Rotterdam- Dor
drecht en den Hordijk" komt te vervallen, 
daarbij overwegende, dat het vervoerverbod 
in kwestie is opgelegd ter bescherming van 
de autobusdiensten, welke langs den Dordt
schestraatweg loopen en worden onderhou
den, behalve door de R.A.G.O.M., door de 
Rotterdarhsche Tramweg-Maatschappij en 
door de Naamlooze · Vennootschap Zwijn
drechtsche Auto Bus Onderneming (Z.A. 
B.O.), te Rijsoord; dat het ongewenscht is, 
dat, indien twee of meerde.re diensten tot al
gemeen vervóer, welke door denzelfden on
dernemer worden onderhouden, gedeeltelijk 
eenzelfde traject volgen, de diensten niet op 
gelijke •wijze aan de verzorging van het ver
voer over dat traject deelnemell'; dat het 
toch in het gegeven geval onlogisch is en 
vêrwàrringgevend voor het publiek, dat ver
voer van Rotterdam naar het gedeelte van 
den Dordtschestraatweg, gelegen tusschen 
de grens van de gemeente en den Hordijk, 
met de eene autobus van de R.A.G.O.M . wel 
en met de andere niet •mag plaats hebben; 
dat de _overdracht van de vergunningen van 
de Z.A.B.O. aan de R.A.G.O.M., welke 
plaats heeft gehad bij hare beschikking van 
23 September 1938, No. 228/229, nog meer 
reden is tot het nemen van een beslissing, 
als gevraagd; 

dat de Naamlooze Vennootschap Tram
weg-Maatschappij in beroep aanvoert, dat 
de motiveering van de R.A.G.O.M., dat dit 
verbod thans ·geen zin meer heeft door de 
omstandigheid, dat de Z.A.B.O.-diensten 
door haar geëxploiteerd worden, afgezien 
van het feit, dat de overdracht van deze 
diensten nog niet heeft plaats gehad, weinig 
steekhoudend is, omdat het vervoerverbod 
mede ten behoeve van den autobusdienst 
Rotterdam- Zwijndrecht van haar, appel
lante, werd opgelegd en dit verbod voor haar 
juist nu van te meer belang wordt ; dat hét 
onderwerpelijke verzoek een verdere strek
king heeft dan oogenschijnlijk lijkt; dat im
mers bij inwilliging niet alleen het vervoer 
ván de bewoners van het genoemde korte 
traject voor de autobusdienstenRotterdam
Zwijndrecht, Rotterdam- Oud Beijerland en 
Rotterdam-Strijen van haar, appellante; 
voor een groot gedeelte verloren zal gaan, 
doch buitendien - en dit is veel belangrij
ker - de talrijke bevolking, wonende in de 
directe omgeving van de nieuwe grens van 
het vervoergebied (het snijpunt van den 
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Hordijk en den Dordtschestraatweg), te we
ten langs den Dordtschestraatweg, den Ach
terweg en den 1sten Barendrechtschestraat
weg, hierdoor in ·de gelegenheid zal- worden 
gesteld, behalve van de reeds aanwezige 
diensten, ook nog van het onderhavige ver
voermiddel van de R .A.G.O.M. gebruik te 
maken; dat het bezwaar van de Commissie, 
dat het verwarringgevend voor het publiek 
is, dat vervoer langs denzelfden weg met de 
eene autobus van de R.A.G .O.M. wel en met 
de andere niet mag plaats hebben, onder
vangen kan worden, door het aanbrengen 
van een kenmerkende aanduiding op de 
autobussen , waarvoor het vervoerverbod 
geldt; 

dat de Commissie bij haar beschikkingvan 
23 September 1938, No. 503, afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van de Naamlooze 
Vennootschap Ridderkerksche Auto-Garage 
en Omnibus-Maatschappij (R.A.G.O.M.). 
te Ridderkerk, om vergunning voor de uit
oefening van een de.gelijkschen autobus-

. dienst tusschen Baanhoek (Sliedrecht) en 
Rotterdam (Groote Markt) over/langs Pa
pendrecht, Alblasserdam, de nieuwe brug 
over de Noord en Rijksweg No. 16, daarbij 
overwegende, dat met de aanvrage wordt 
beoogd, het zuidelijk gedeelte van de Alblas
ser·waard een rechtstreeksche verbinding met 
Rotterdam te verschaffen; dat een zooda
nige verbinding overbodig is, aangezien in 
voldoende mate in de betrokken vervoerbe
hoefte wordt voorzien; 

dat de Naamlooze Vennootschap R.A.G. 
O.M. in beroep aanvoert, dat de Commissie 
blijkbaar de situatie, ontstaan door het op
heffen van de halte Baanhoek der Neder
landsche Spoorwegen, niet goed heeft be
grepen; dat immers de halte Baanhoek N.S. 
ten deele diende voor het uiterste- gedeelte 
van Sliedrecht en het overige deel van Pa
pendrecht; dat deze beide deelen, in hoofd
zaak Papendrecht met duizenden inwoners, 
thans verstoken zijn van een verbinding met 
Rotterdam; dat thans de reizigers van Baan
hoek en Papendrecht eerst per autobus naar 
het Veer te Papendrecht moeten, waar zij 
met de veerboot overvaren, om vervolgens 
in Dordrecht weder met een autobus naar 
het Station N.S. te worden vervoerd, van
waar eerst de treinreis naar Rotterdam kan 
beginnen; dat de thans te volgen reiswijze 
met niet minder dan 4 vervoermiddelen in 
het gunstigste geval ongeveer 80 minuten 
eischt, terwijl de aangevraagde rechtstreek
sche autobusverbinding een half uur minder 
vraagt; dat door den nieuwen Rijksweg en 
de nieuwe brug over de Noord een . recht
streeksche, vlugge verbinding mogelijk 
wordt; ' 

dat de Commissie bij haar beschikking 
van 23 September 1gJ8, No. 504, afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van de Naam
looze Vennootschap Eerste Sliedrechtsche 
Omnibus Onderneming (E.S.O.O.), te Slie
drecht; om vergunning voor de uitoefening 
van een dagelijkschen autobusdienst tus 
schen Elshout (Nieuw-Lekkerland) en Dor
drecht (Station N.S.), over Kinderdijk, · Al-
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blasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijn
drecht, daarbij overwegende, dat in de ver
voerbehoefte tusschen Alblasserdam en Dor
drecht en de overige betrokken plaatsen on
derling op voldoende wijze wordt voorzien, 
zoodat uitbreiding van de vervoergelegen
heid langs het in de aanvrage genoemde tra
ject niet gemotiveerd is; 

dat de Naamlooze Vennootschap E.S.O.O. 
in beroep aanvoert, dat de overweging, waar
op de afwijzing berust, namelijk, dat in de 
vervoerbehoefte tusschen Alblasserdam en 
Dordrecht voldoende wordt voorzien, slechts 
ten deele juist is; dat het immers zij, appel
lante, zelve is, die _een diensttusschenNieuw
Lekkerland-Alblasserdam-Papendrecht en 
Dordrecht onderhoudt; dat echter door den 
nieuwen Rijksweg en de brug over de rivier 
de Noord een betere verbinding tusschen de 
geïsoleerde plaatsen Nieuw-Lekkerland
Kinderdijk en Alblasserdam met Dordrecht 
(Station Nederlandsche Spoorwegen) moge
lijk wordt; dat door dit nieuwe traject het 
oponthoud, veroorzaakt door de veerpont te 
Papendrecht zal kunnen worden vermeden 
en het den passagiers een besparing geeft 
van 8 cent veerkosten; dat de gevraagde aan
sluiting op het station Dordrecht voor reizi
gers va,:i zeer groot belang is, welke aanslui
ting via de veerboot nooit is te bereiken; dat 
zij in haar vervoersgebied den plicht heeft 
haren passagiers deze betere verbinding te 
geven; dat het motief van de Commissie niet 
steekhoudend is, daar geen enkele andere 
vervoersonderneming schade zal hebben bij 
toekenning van de gevraagde vergunning, 
daar de R.A.G.O.M., welke de passagiers uit 
de plaatsen H endrik Ido Ambacht-Rijsoord 
verzorgt, tegen de aanvraag geen enkel be
zwaar heeft; 

dat de Commissie bij haar beschikking 
van 2.~ September 1938, No. 221, de aan de 
Naamlooze Vennootschap Stoomboot Ree
derij op de Lek, te Kinderdijk, bij eerdere 
besluiten verleende vergunning voor de uit
oefening van een autobusdienst tusschen 
Kinderdijk en Alblasserdam in dier voege 
heeft gewijzigd, dat deze mede geldt voor 
het traject "Alblasserdam-Rotterdam ( Oos
terkade)", te rijden over de nieuwe brug 
over de Noord nabij Alblasserdam en verder 
langs den R ijksweg No. 16, onder uitsluiting 
van locaal vervoer op h et trajectgedeelte, 
gelegen op het eiland IJsselmonde, en binnen 
de gemeente Rotterdam, daarbij overwegen
de, dat binnen de Alblasserwaard twee hoofd
stroomen van vervoer naar het westen zijn 
te onderkennen, onderscheidenlijk gericht op 
Dordrecht en op Rotterdam ; dat de eerstge
noemde vervoerstroom in hoofdzaak bediend 
wordt door de E.S.O.O. en de Spoorwegen, 
terwijl de bediening van de andere, voor 
zoover deze het noordelijk gedeelte van de 
Alblasserwaard betreft, van oudsher door de 
Reederij op de Lek heeft plaats gevonden, 
eerst volledig met hare bootdiensten en na
dien door het instellen van op elkaar aan
sluitende bus- en bootverbindingen; dat in 
dit licht bezien de rationeele vervoerverdee
ling in de betrokken streek zóó moet zijn, dat 
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aan de E.S.O.O. al het autobusvervoer naar 
of van D ordrecht gelaten wordt, terwijl door 
de Reederij op de Lek het vervoer vanuit 
het thans door hare autobusdiensten bestre
ken gebied rechtstreeks naar Rotterdam en 
terug wordt uitgevoerd ; dat hieraan niet af
doet, dat de R.A.G.O.M . en de E.S.O.O. door 
overgave van reizigers bij het Nieuwe-Veer, 
in feite reeds deelnemen aan de verzorging 
van vervoer, dat volgens het bovenstaande 
aan de Reederij op de Lek ten deel behoort 
te vallen, daar de bedoelde ondernemingen 
daardoor deelnemen aan een taak, welke 
niet geacht kan worden de hare te zijn; 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen: 

1° . de Naamlooze Vennootschap E.S.O.O., 
in hoofdzaak aanvoerende, dat zij reeds ge
durende twee jaren in combinatie met de 
R.A.G.O.M. een autobusdienst op Rotter
dam onderhoudt, van Papendrecht-Alblas
serdam en Nieuw Lekkerland-Kinderdijk, 
via het Nieuwe Veer; dat op dezen bestaan
den dienst zonder eenig bezwaar de diensten 
van de Reederij op de Lek kunnen worden 
aangesloten, hetzij aan het Nieuwe Veer,het
zij in de nabijheid van de nieuwe verkeers
brug over de Noord; dat de thans bestaande 
dienst van haar, appellante, en de R .A.G.O. 
M., steeds als tijdelijk is gedacht, omdat het 
in de bedoeling lag tegen den tijd van open
stelling der nieuwe brug de diensten van 
haar, appellante, en de R.A.G.O.M. te fusio
neeren om de bestaande diensten te vervol
maken ; dat de Commissie in de genoemde 
beschikking thans aan haar, appellante, en 
de R .A.G.O.M. het recht meent te ontzeggen 
om passagiers naar Rotterdam te vervoeren; 
dat het standpunt "an de Commissie naar 
het inzicht van haar, appellante, geheel on
juist is, omdat haar en de R.A.G.O.M . wel 
degelijk het recht is gegeven dit vervoer uit 
te voeren; dat zij en de R.A.G.O.M. het eerst 
een gecombineerden autobusdienst op Rot
terdam exploiteerden en het publiek met dit 
vervoermiddel vertrouwd maakten; dat de 
beschikking van de Commissie haars inziens 
onbilli_ik is, daar zij als dank voor haar initia
tief thans de vergunning aan derden ziet 
toegewezen; dat deze beschikking de be
staansmogelijkheid van den huidigen gecom
bineerden dienst totaal vernietigt en aan 
haar dienst op D ordrecht eveneens groote 
schade zal toebrengen en deze lijn noodlij 
dend zal maken; dat de vergunning thans 
aan een exploitante wordt gegeven, welke 
nooit eenig initiatief heeft getoond, doordat 
zij de bakens niet tijdig verzette; dat de Ree
derij op de Lek weliswaar van oudsher boot
vervoer naar Rotterdam heeft, doch dat dit 
geen aanspraak geeft op omzetting in auto
busvervoer, daar de Kroon bij Koninklijk 
besluit van 7 November 1928, No. 34, de 
aanspraak van de bijna 80 jaar bestaande 
Naamlooze Vennootschap Fop Smit niet in 
aanmerking nam en haar dan ook de ver
gunning weigerde; 

2°. de Naamlooze Vennootschap R.A.G. 
O.M., daarnaast nog aanvoerende, dat in de 
redeneering van de Commissie, welke het 
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vervoer naar Rotterdam met de Reederij op 
de Lek wenscht te zien toegewezen, de be
staande toestand geheel wordt voorbijgezien, 
omdat zij reeds voorziet in de exploitatie 
van een dienst op Rotterdam in samenwer
king met de Naamlooze Vennootschap E .S. 
O .O. ; dat derhalve zonder eenige noodzaak 
een nieuwe autobusdienst op dit traject zal 
worden toegelaten, welke de bestaande dien
sten zal vernietigen; dat deze vervoerseco
nomie onjuist is te achten en zelfs ingaat 
tegen de meeste der door de Commissie zelve 
genomen besluiten; dat de oplegging van een 
vervoerverbod op het eiland IJsselmonde 
hare bezwaren niet opheft, omdat toch de 
reizigers, welke van de overzijde met het 
Nieuwe Veer worden aangevoerd, thans zul
len worden gemist; dat het weliswaar juist 
is, dat de R eederij op de Lek met hare boot
diensten het vervoer op Rotterdam verzorgt, 
doch dat niemand haar hindert in die ver
zorging per boot; dat, indien de Reederij op 
de Lek dit vervoer liever per autobus ver
zorgde, haar de gelegenheid daartoe reeds 
openstond, lang voordat de R .A.G.O.M . met 
hare diensten een aanvang maakte; dat het 
niet aangaat om thans, nu de R.A.G.O.M. 
reeds 2 jaren dit vervoer verzorgt, plotseling 
in haar vervoersgebied in te dringen; dat de 
gelegenheid, om nu een autobusdienst op 
Rotterdam te openen, voorbij is; dat, wijl de 
Reederij op de Lek ook het vervoer per boot 
uitvoert van Ridderkerk en IJsselmonde 
naar Rotterdam, zij ook op dit vervoer per 
autobus aanspraak zou kunnen maken en 
dat het, gezien de overwegingen van de 
Commissie, inconsequent is, haar dit vervoer 
te verbieden; dat hieruit duidelijk blijkt, dat 
de door de Commissie gevolgde redeneering 
fout is, daar de consequentie daarvan is, dat 
de R.A.G.O.M. zou kunnen verdwijnen; 

Overwegende wat betreft het beroep van 
de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche 
Tramweg-Maatschappij tegen de beschik
king van de Commissie van 23 September 
1938, No. 228/229, dat een verzoek om over
dracht van een autobusvergunning slechts 
dan moet worden geweigerd, indien bijzort
dere redenen, bepaaldelijk zoodanige, welke 
zijn ontleend aan de geschiktheid van den
gene, aan wien de vergunning wordt overge
dragen, zich daartegen verzetten; 

dat in het onderwerpelijke geval zoodanige 
redenen niet aanwezig zijn; 

dat met name met den Inspecteur-Gene
raal van het Verkeer moet worden aangeno
men, dat een goede bediening van de onder
werpelijke trajecten, indien de vergunning in 
handen komt van de Naamlooze Vennoot
schap R .A .G.0.M., verzekerd is; 

dat de appelfante er nog op wijst, dat de 
vergunningen beter aan haar zouden kunnen 
worden overgedragen, doch dat, aangenomen 
al, dat dit juist is, zulks nochtans geen grond 
zou kunnen opleveren om de gevraagde over
dracht aan de NaamloozeVennootschap R.A. 
G.O.M. te weigeren, nu blijkens het hiervoor 
overwogene kan worden verwacht, dat de 
uitoefening van deze autobusdiensten bij de 
laatstgenoemde onderneming in ieder geval 
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in goede handen zal zijn; 
dat derhalve het onderhavige beroep on

gegrond is; 
Overwegende wat betreft het beroep van 

de Naamlooze Vennootschap Rotterdam
sche Tramweg-Maatschappij tegen de be
schikking van de Commissie van 23 Septem
ber 1938, No. 230/231/232, dat naar Ons oor
deel de Commissie terecht het, aan de ver
gunning van de Naamlooze Vennootschap 
R.A.G.O.M. voor het traject Ridderkerk
Rotterdam verbonden vervoerverbod voor 
het trajectgedeelte over den Hordi_jk heeft 
opgeheven; 

dat immers handhaving van dit vervoer
verbod geen zin heeft, nu het niet geldt voor 
andere, door de Naamlooze Vennootschap 
R.A.G.O.M. over den Hordijk uitgeoefende 
diensten; 

dat met den Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer moet worden aangenomen, dat de 
opheffing van het bedoelde vervoerverbod 
voor de appellante ook geen schade van be
teekenis zal medebrengen, aangezien het hier 
slechts 8 ritten per dag betreft, terwijl niet 
minder dan 31 ritten door de Naamlooze 
Vennootschap R.A.G.O.M. worden gereden, 
waarvoor geen vervoerverbod geldt; 

dat evenwel de bewoordingen van de be
streden beschikking, wat het hierbedoelde 
punt betreft, minder juist zijn, aangezien, 
zooals deze beschikking thans luidt, mede de 
vervoerverboden zouden komen te vervallen 
voor die trajectgedeelten, ten aanzien waar
van ook voor de andere diensten van de 
Naamlooze Vennootschap R.A.G.O.M ., wel
ke eveneens langs den Dordtschestraatweg 
Rotterdam binnenkomen, vervoerverboden 
gelden; 

dat met het oog hierop de bestreden be
schikking behoort te worden gewijzigd, zoo
als hieronder is aangegeven; 

Overwegende, wat betreft het door de 
Naamlooze Vennootschap E.S.O.O. ingestel
de beroep tegen de beschikking van de Com
missie van 23 September 1938, No. 504, dat 
met het oog op het feit , dat de Naamlooze 
Vennootschap E.S.O.O. reeds met haar 
dienst Elshout-Alblasserdam-Papendrecht 
het traject Elshout-Alblasserdam bedient, 
haar aanvrage voor een dienst Elshout-Kin
derdijk-Alblasserdam-Hendrik Ido Am
bacht-Zwijndrecht-Dordrecht, voor zoo
ver genoemd traject betreft, niet behoort te 
worden ingewilligd; dat er echter wel aan
leiding bestaat om deze aanvraag voor het 
trajectgedeelte Alblasserdam-Dordrecht in 
te willigen, teneinde aan de bestaande ver
voersvoorziening de noodige aanpassing te 
verleenen aan de gewijzigde verkeersmoge
lijkheden ontstaan door de openstelling van 
nieuwe verkeerswegen en bruggen, doch dat 
het niet gewenscht is, hierbij verandering_ te 
brengen in de bestaande vervoersverdeeling, 
welke nader zal kunnen worden bezien bij de 
behandeling van eventueele verzoeken om 
verlenging van de vergunningen na afloop 
van den termijn, waarvoor <ieze ingevolge de 
overgangsbepalingen van het Reglement 
Autovervoer Personen, het Reglement Auto-
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vervoer Personen r939 en de Wet Autover
voer Personen geldig zijn, zoodat aan de te 
verleenen vergunning een verbod behoort te 
worden ·verbonden voor ander• vervoer dan 
dat binnen den Alblasserwaard of tusschen 
den Alblasserwaard en Dordrecht, behoudens 
hetgeen hieronder wordt overwogen met be
trekking tot het punt van aansluiting van 
dezen dienst aan die van de Naamlooze Ven
nootschap R.A.G.0.M. ; 

Overwegende wat betreft de door de 
Naamlooze Vennootschap E .S .0 .0 . en de 
Naamlooze Vennootschap R.A.G.0.M . inge
stelde beroepen tegen de b eschikking van de 
Commissie van 23 September 1938, No. 221 
en het door de Naamlooze Vennootschap 
R.A.G.0.M. ingestelde beroep tegen de be
schikking van de Commissie van 23 Sep
tember 1938, No. 503, dat een rechtstreek
sche autobusdienst tusschen Baanhoek (ge
meente Sliedrecht) en Rotterdam naast de 
bestaande spoorwegverbinding tusschen bei
de gemeenten ongewenscht moet worden ge
acht, terwijl aan vermeerdering van het lo
cale vervoer op het reeds door de Naamlooz·e 
Vennootschap E .S .0.0. bediende traject 
Baanhoek-Papendrecht-Alblasserdam geen 
behoefte bestaat; 

dat echter voor zoover betreft het traject 
Alblasserdam-Rotterdam wel behoefte be
staat aan een autobusdienst als rechtstreeks 
doorgaande verbinding, doch dat het niet 
wenschelijk is, hiervoor aan meer dan één 
onderneming vergunning te · verleenen, zoo
dat hiervoor een keuze moet worden gedaan 
tusschen de Naamlooze Vennootschap Stoom
boot Reederij op de Lek en de Naamlooze 
Vennootschap R.A.G .0.M.; dat hierbij in 
aanmerking dient te worden genomen, dat 
de eerstgenoemde o.m . een aantal autobus
diensten binnen den Alblasse rwaard exploi 0 

teert en daarnevens rechtstreeksch v ervoer 
te water tusschen Rotterdam en den Alblas
serwaard verzorgt, terwijl de R .A.G.O .M . 
uitsluitend verbindingen op het eiland IJs
selmonde en van dat eiland met Rotterdam 
verzorgt, en met de vervoersbehoefte van 
den Alblasserwaard geen verdere bemoeiing 
heeft dan voor zoover aan het Nieuwe Veer 
bij Ridderkerk reizigers komende van den 
Alblasserwaard door haar voor verder ver
voer worden opgenomen, en omgekeerd ; 

dat, evenals hierboven ten aanzien van 
het beroep van de Naamlooze Vennootschap 
E.S.0.0. tegen de beschikking van de Com
missie van 23 September 1938, No. 504, is 
overwogen, en op dezelfde gronden, het niet 
wenschelijk moet worden geacht, thans wij
ziging te brengen in de bestaande verdee
ling van het vervoer, zoodat aangenomen 
moet worden, dat de Commissie de vergun
ning voor een autobusdienst van Alblasser
dam naar Rotterdam en terug terecht heeft 
verleend aan de Naamlooze Vennootschap 
Stoomboot Reederij op de Lek en geweigerd 
aan de Naamlooze Vennootschap R .A.G .O. 
M ., doch dat daarnaast aan de Naamlooze 
Vennootschap R .A.G.O.M. de gelegenheid 
behoort te worden gegeven om de reizigers, 
komende van den Alblasserwaard en met 
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name die, welke worden aangevoerd door de 
met haar samenwerkende Naamlooze Ven
nootschap E .S .0.0 ., en bestemd voor haar 
bestaande, het streekvervoer verzorgende 
diensten, op een ·thans daarvoor meer dan 
het genoemde Nieuwe Veer in aanmerking 
komende plaats op te nemen, of omgekeerd, 
doch dat hiervoor geen bijzondere voorzie
ning noodig is, aangezien zij met haar dienst 
Ridderkerk-Dordrecht komt in de onmid
dellijke nabijheid van de nieuwe brug over 
de Noord, en daar het traject kruist, waar
langs de nieuwe dienst Alblasserdam-Dor
drecht van de E.S.0 .0. zal worden uitge
oefend; 

dat deze beroepen van de Naamlooze Ven
nootschap E.S.0.0. en van de Naainlooze 
Vennootschap R .A.G.O.M. derhalve onge
grond zijn; 

Gezien het Reglement Autovervoer Per
sonen en het Reglement Autovervoer Per
sonen 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. het beroep van de Naamlooze Ven

nootschap Rotterdamsche Tramweg-Maat
schappij tegen de beschikking van de Com
missie van 23 September 1938, No. 228/229, 
ongegrond te verklaren; 

2 °. met gegrondverklaring in zooverre 
van het beroep van de Naamlooze Vennoot
schap Rotterdamsche Tramweg-Maatschap
pij tegen de beschikking der Commissie van 
23 September 1938, No. 230/231 /232, deze 
beschikking alsnog aan te vullen in dier 
voege, dat zij mede doet vervallen het woord 
,,overige" in de se voorwaarde, sub Il , twee
de alinea, van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 13 Februari 
1935, G.S. No. 53 (Provinciaal blad No. 16), 
en voor het overige het beroep ongegrond te 
verklaren; 

3 °. de beroepen van de Naamlooze Ven
nootschap E.S.0 .0. en de Naamlooze Ven
nootschap R.A.G .O.M: tegerr de beschikking 
van de Commissie van 23 September 1938, 
No. 221 , ongegrond te verklaren; 

4°. het beroep van de R.A.G.0.M. tegen 
de beschikking van de Commissie van 23 
September 1938, No. 503, ongegrond te ver
klaren ; 

5 °. met gedeeltelijke gegrondverklaring 
van het beroep van de Naamlooze Vennoot
schap E.S.0.0 . tegen de beschikking van de 
Commissie van 23 September 1938, No. 504, 
deze beschikking in zooverre te vernietigen, 
dat aan deze Naamlooze Vennootschap als
nog vergunning wordt verleend voor de uit
oefening van een dagelijkschen autobus
dienst tusschen Alblasserdam en Dordrecht 
(Station N.S.) over H endrik-Ido-Ambacht 
en Zwijndrecht, onder uitsluiting van ander 
vervoer dan 

a. in de richting Dordrecht : komende 
van vóór de brug over de Noord en bestemd 
hetzij voor het punt van kruising met den 
dienst Ridderkerk-Dordrecht van deNaam
looze Vennootschap R.A.G.0.M. of voor 
Dordrecht; 

b. in de richting Alblasserdam : komende 
van Dordrecht of van het punt van kruising 
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met bovengenoemden dienst Ridderkerk
Dordrecht, en bestemd voor verder dan de 
brug over d e Noord ; en m et bepaling, dat de 
vergunning, welke geldt tot en met 31 De
cember 1940, moet zijn aanvaard en de dienst 
moet worden aangevangen binnen twee 
maanden na de dagteek ening van dit besluit; 
en voor het overige het beroep ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
met het rapport van Onzen Minister in het 
Staatsblad zal worden geplaatst , dat zal wor
den aangekondigd in de Staatscourant, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 27sten April 1940. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, 
J. W . ALBARDA. 

· (Uitgeg. 3z Mei z940.) 

MINISTERIE 
VAN WATERSTAAT. 

N o. 571. 

Afdeeling 
V e r v o e r w e z e n . 

's-Gravenhage, den 23 April 1940. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur , deed mij toekomen het 
door de Afdeeling aan Uwe Majesteit uitge
brachte advies van 20 September 1939, No. 
488, met ontwerp-besluit en bijlagen, be
treffende eenige ingevolge het Regl_ement 
Autovervoer P ersonen ingestelde beroepen. 

Het ontwerp-besluit luidde als volgt : 

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

door : 
a . de Naamlooze Vennootschap Rotter

damsche Tramweg-Maatschappij, te Rotter
dam, tegen de beschikking van de Commis
sie, bedoeld in artikel 5 van het Reglement 
Autovervoer Personen van 23 September 
1938, No. 228/229, waarbij de aan de Naam
looze Vennootschap Zwij ndrechtsche Auto 
Bus Onderneming (Z.A.B.O.) , te Rijsoord, 
verleende vergunningen voor de uitoefening 
van autobusdiensten tusschen Rotterdam en 
Dordrecht, tusschen Rotterdam en Zwijn
drecht en tusschen Rotterdam en Hendrik
Ido-Ambacht, zijn overgedragen aan de 
Naamlooze Vennootschap · Ridderkerksche 
Auto -Garage en Omnib us-Maatschappij 
(R.A.G.O.M .) , te Ridderkerk; 

b. de Naamlooze Vennootschap Rotter 
damsche Tramweg-Maatschappij, te R otter
dam, tegen de beschikking van de Commis
sie, bedoeld in artikel 5 van h et Reglem ent 
Autovervoer Personen , van 23 September 
1938, No. 230/231 /232, voorzoover daarbij de 
aan de Naamlooze Vennootschap Ridder
kerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat-
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schappij (R.A.G.O.M.), te Ridderkerk, o.m. 
verleende vergunning voor de uitoefening 
van een autobusdienst tusschen Ridderkerk 
en Rotterda m , in dier voege is gewijzigd, dat 
het aan die vergunn ing onder Il , 5° , verbon
den v ervoerverbod voor het trajectgedeelte 
"Rotterdam-snijpunt spoorlijn Rotterdam 
-Dordrecht en den Hordijk" is vervallen; 

c. de Naamlooze Vennootschap Ridder
kerksche Auto-Garage en Omnibus-M aat
schappij, te Ridderkerk, tegen de beschik
king van de Commissie, bedoeld in artikel 5 
van h et Reglement Autovervoer Personen 
van 23 September 1938, No. 503, waarbiJ 
aan de Naamlooze Vennootschap Ridder 
kerksche Auto-Garage en Omnibus -Maat
schappij , voornoemd, vergunning is gewei

. gerd voor de uitoefening van een dagelijk-
schen autobusdienst tusschen Baanhoek en 
Rotterdam; 

d. de Naamlooze Vennootschap E erste 
Sliedrechtsche Omnibus Onderneming (E.S. 
O.O.), te Sliedrecht, tegen de beschikking 
van de Commissie, bedoeld in artikel 5 van 
het Reglement Autovervoer Personen, van 
23 September 1938, No. 504, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Eerste Sliedrecht
sche Omnibus Onderneming (E.S.O .O.) , 
voornoemd, vergunning is geweigerd voor de 
uitoefening van een dagelijkschen autobus
dienst tusschen Elshout (Nieuw-Lekker
land) en Dordrecht (Station N .S.) ; 

e. de Naamlooze Vennootschap E erste 
Sliedrechtsche Omnibus Onderneming (E.S. 
O.O.), te Sliedrecht, en de Naamlooze Ven
nootschap . Ridderkerksche Auto-Garage en 
Omnibus-Maatschappij , te Ridderkerk, t e 
gen de beschikking van de Commissie, be
doeld in artikel 5 van het Reglement Auto
vervoer Personen , van 23 September 1938, 
No. 221, waarbij de aan de Naamlooze Ven
nootschap Stoomboot Reederij op de Lek, te 
Kinderdijk, verleende ·vergunning voor de 
uitoefening van een autobusdienst tusschen 
Kinderdijk en Alblasserdam in dier voege is 
gewijzigd, dat deze mede geldt voor het tra
ject "Alblasserdam-Rotterdam (Oosterka
de)", onder uitsluiting van locaal vervoer op 
het trajectgedeelte, gelegen op het eiland 
IJsselmonde, en binnen de gemeente Rot 
terdam; 

D en R aad van S tate , Afdeeling voor de 
G eschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 S eptember 1939, No. 488; 

Op d e voordracht van Onzen Minister.van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat de Commissie, bedoeld 
in artik e l s van het Reglement Autovervoer 
Personen, bij haar beschikking van 23 Sep
tember 1938, No. 228/229, o.m. heeft beslo
ten tot overdracht aan de Naamlooze Ven
nootschap Ridderk erksche Auto-Garage en 
Omnibus-Maatschappij (R.A.G.O.M.) , t e 
Ridderkerk, van de aan de Naamlooze Ven
nootschap Zwijndrechtsche Auto Bus Onder
ne ming (Z.A.B.O.) ; t e -Rijsoord, verleende 
vergunningen v oor de uitoefening van auto
busdiensten tusschen: 

a. Rotterdam (Oranjeboomstraat nabij 
de Nassaukade) en Dordrecht (Bagijnhof) 
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over Barendrecht, Rijsoord, H endrik-Ido
Ambacht en Zwijndrecht ; 

b. Rotterdam (Oranjeboomstraat nabij 
de Nassaukade) en Zwijndrecht (Veerplein) 
over Rijsoord; en 

c. Rotterdam (Oranjeboomstraat nabij 
de Nassaukade) en H endrik-Ido-Ambacht 
(Kerkstraat nabij het postkantoor aan den 
Oostendam) over Rijsoord , alle diensten, da
gelijks, uitgezonderd Zondag, daarbij over
wegende, dat inwilliging van de aanvrage 
leidt tot een begin van de gewenschte con
centratie van vervoerondernemingen in de 
betrokken streek en deswege aanbeveling 
verdient; dat de R .A.G.O.M. in de eerste 
plaats in aanmerking komt voor overneming 
van de betrokken vergunningen, aangezien 
het thans door haar bediende vervoergebied 
geacht kan worden zich uit te strekken over 
oostelijk IJsselmonde, waarbinnen de dien
sten van de Z .A .B.O. zich op logische wijze 
aansluiten bij haar net van autobuslijnen; 
dat de gevraagde overdracht, zonder overi
gens de benadeeling van vervoerondernemin
gen over en weer te vergrooten, geen einde 
maakt aan den onbevredigenden t oestand, 
dat het traject "Zwijndrecht-Rijsoord" 
dubbel bediend wordt; dat echter de door de 
R.A.G.0.M . ondernomen en met de redelijk
heid strookende stappen om tot een enkel
voudige exploitatie van het genoemde tra
ject te geraken niet tot een oplossing hebben 
kunnen leiden; 

dat de Naamlooze Vennootschap Rotter
damsche Tramweg-Maatschappij in beroep 
aanvoert, dat de door de Commissie beoogde 
concentratie beter bereikt had kunnen wor
den door intrekking van de onderwerpelijke 
vergunningen, dan wel overdracht aan haar, 
appellante; dat door haar met meer grond 
aanspraak gemaakt kan worden op de om
streden vergunningen, niet alleen, omdat de 
onderwerpelijke trajecten met evenveel recht 
geacht kunnen worden te behooren tot het 
door haar met autobus-tramlijnen bediende 
vervoergebied, maar vooral, omdat zij reeds 
een autobusdienst Zwijndrecht-Rijsoord
Rotterdam en een tramdienst Zwijndrecht
Middeldijk-Rotterdam in exploitatie heeft 
en de dienst sub b geheel, die sub a en c 
voor het grootste en belangrijkste gedeelte 
loepen langs reeds door haar geëxploiteerde 
trajecten; 

dat de Commissie door het nemen van de 
onderhavige beschikking bovendien de ge
legenheid heeft laten voorbijgaan om te ge
raken tot de zoo hoog noodige beperking 'Jan 
het aantal vervoermiddelen, niet, zooals hij 
schrijft, op het traject Zwijndrecht-Rijs
oord, maar op het veel grootere traject 
Zwijndrecht-Rotterdam; dat de door de 
Commissie gesignaleerde en door de R.A.G . 
O.M. ondernomen stappen, om tot enkelvou
dige exploitatie op het traject Zwijndrecht
Rijsoord te geraken, gedoemd waren t e mis
lukken, niet alleen omdat het gevraagde of
fer, gezien de geringe bebouwing langs de
zen weg, te hoog was , doch vooral omdat het 
aantal reisgelegenheden op het meest ren
dabele gedeelte Rijsoord-Rotterdam, welke 
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de R.A.G.O.M. bij overdracht der vergun
ningen zou bieden, reizigers voor dit traject 
er toe zou brengen geen gebruik te maken 
van de uurdiensten, die autobussen van haar, 
appellante, onderhouden en bovendien het 
meervoudig bediende traject Rijsoord-Rot
terdam hierdoor niet van vervoermiddelen 
ontlast zou wo.rden ; dat zij zich bij herhaling 
bereid heeft verklaard bij stopzetting van de 
Z .A.B.O.-diensten een schadeloosstelling te 
verleenen, welke uitging boven de thans. door 
de R.A.G .O.M . betaalde vergoeding, zoodat 
haars inziens de rechten van derden wel de
gelijk door de beslissing van de meergenoem
de Commissie worden verkort ; 

dat de Commissie bij haar beschikking 
van 23 September 1938, No. 230/231/232, 
o. m . de vergunning van de R .A.G.O .M. voor 
het traject Ridderkerk-Rotterdam heeft 
gewijzigd in dier voege, dat het aan die ver
gunning onder II. , 5 ° ., verbonden vervoer
verbod voor het trajectsgedeelte "Rotter
dam-snijpunt spoorlijn Rotterdam-Dor
drecht en den Hordijk" komt te vervallen, 
daarbij overwegende, dat het vervoerverbod 
in kwestie is opgelegd ter bescherming van 
de autobusdiensten, welke langs den Dordt
schestraatweg loepen en worden onderhou
den, behalve door de R.A.G .O .M ., door de 
Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij en 
door de Naamlooze Vennootschap Zwijn
drechtsche Auto Bus Onderneming (Z .A. 
B.O.), te Rijsoord; dat het ongewenscht is , 
dat, indien twee of meerdere diensten tot al
gemeen vervoer, welke door denzelfden on
dernemer worden onderhouden, gedeeltelijk 
eenzelfde traject volgen, de diensten niet op 
gelijke wijze aan de verzorging van het ver
voer over dat traject deelnemen; dat het 
toch in het gegeven geval onlogisch is en 
verwarringgevend voor. het publiek, dat ver
voer van Rotterdam naar het gedeelte van 
den D ordtschestraatweg, gelegen tusschen 
de grens van de gemeente en den Hordijk, 
met de eene autobus van de R .A .G .O.M. wel 
en m et de andere niet mag plaats hebben; 
dat de overdracht van de vergunningen van 
de Z.A.B.O. aan de R.A.G.O.M., welke 
plaats heeft gehad bij hare beschikking van 
23 September 1938, No. 228/229, nog meer 
reden is tot het nemen van een beslissing, 
als gevraagd; 

dat de Naamlooze Vennootschap Tram
weg-Maatschappij in beroep aanvoert, dat 
de motiveering van de R.A.G .O.M ., dat dit 
verbod thans geen zin meer heeft door de 
omstandigheid, dat de Z.A.B .O.-diensten 
door haar geëxploiteerd worden, afgezien 
van het feit, dat de overdracht v an deze 
diensten nog niet heeft plaats gehad, weinig_ 
steekhoudend is , omdat het vervoerverbod 
mede t en behoeve van den autobusdienst 
Rotterdam-Zwijndrecht van haar, appel
lante, werd opgelegd en dit verbod voor haar 
juist nu van te meer b elang wordt; dat het 
onderwerpelijke verzoek een verdere strek
king heeft dan oogenschijnlijk lijkt; dat im
mers bij inwilliging niet alleen het vervoer 
van de bewoners van het genoemde korte 
traject voor de autobusdiensten Rotterdam-
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Zwijndrecht, Rotterdam-Oud Beijerland en 
Rotterdam- Strijen van haar, appellante, 
voor een groot gedeelte verloren zal gaan, 
doch buitendien - en dit is veel belangrij
ker - de talrijke bevolking, wonende in de 
directe omgeving van de nieuwe grens van 
het vervoergebied (het snijpunt van den 
Hordijk en den Dordtschestraatweg), te we
ten langs den Dordtschestraatweg, den Ach
terweg en den 1sten Barendrechtschestraat
weg, hierdoor in de gelegenheid zal worden 
gesteld, behalve van de reeds aanwezige 
diensten, ook nog van het onderhavige ver
voermiddel van de R.A.G.O.M. gebruik te 
maken; dat het bezwaar van de Commissie, 
dat het verwarringgevend voor het publiek 
is, dat vervoer langs denzelfden weg met de 
eene autobus van de R .A.G.O.M. wel en met 
de andere niet mag plaats hebben, onder
vangen kan worden, door het aanbrengen 
van een kenmerkende aanduiding op de 
autobussen , waarvoor het vervoerverbod 
geldt; 

dat de Commissie bij haar beschikkingvan 
23 September 1938, No. 503, afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van de Naamlooze 
Vennootschap Ridderkerksche Auto- Garage 
en Omnibus-Maatschappij (R.A.G.O.M.), 
te Ridderkerk, om vergunning voor de uit
oefening van een dagelijkschen autobus
dienst tusschen Baanhoek (Sliedrecht) en 
Rotterdam ' (Groote Markt) over/langs P a
pendrecht, Alblasserdam, de nieuwe brug 
over de Noord en Rijksweg No. 16, daarbij 
overwegende, dat met de aanvrage wordt 
beoogd, het zuidelijk gedeelte van de Alblas
serwaard een rechtstreeksche verbinding met 
Rotterdam te verschaffen; dat een zooda
nige verbinding overbodig is, aangezien in 
voldoende mate in de betrokken vervoerbe
hoefte wordt voorzien; 

dat de Naamlooze Vennootschap R.A.G . 
O.M . in beroep aanvoert, dat de Commissie 
blijkbaar de situatie, ontstaan door het op
heffen van de halte Baanhoek der Neder
landsche Spoorwegen, niet goed heeft be-. 
grepen; dat immers de halte Baanhoek N.S. 
ten deele diende voor het uiterste gedeelte 
van Sliedrecht en het overige deel van Pa
pendrecht; dat deze beide deelen, in hoofd
zaak Papendrecht met duizenden inwoners, 
thans verstoken zijn van een verbinding met 
Rotterdam; dat thans de reizigers van Baan
hoek en Papendrecht eerst per autobus naar 
het Veer te Papendrecht moeten, waar zij 
met de veerboot overvaren, om vervolgens 
in Dordrecht weder met een autobus naar 
het Station N .S. te worden vervoerd, van
waar eerst de treinreis naar Rotterdam kan 
beginnen.; dat de thans te volgen reiswijze 
met niet minder dan 4 vervoermiddelen in 
het gunstigste geval ongeveer 80 minuten 
eischt, terwijl de aangevraagde rechtstreek
sche autobusverbinding een half uur minder 
vraagt; dat door den nieuwen Rijksweg en 
de nieuwe brug over de Noord een recht
streeksche, vlugge verbinding mogelijk 
wordt; 

dat de Commissie bij haar beschikking 
van 23 September 1938, No. 504, afwijzend 
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heeft beschikt op het verzoek van de Naam
looze Vennootschap Eerste Sliedrechtsche 
Omnibus Onderneming (E.S.O.O.), te Slie
drecht, om vergunning voor de uitoefening 
van een dagelijkschen autobusdienst tus
schen Elshout (Nieuw-Lekkerland) en Dor
drecht (Station N.S.), over Kinderdijk, Al
blasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijn
drecht, daarbij overwegende, dat in de ver
voerbehoefte tusschen Alblasserdam en Dor
drecht én de overige betrokken plaatsen on
derling op voldoende wijze wordt voorzien, 
zoodat uitbreiding van de vervoergelegen
heid langs het in de aanvrage genoemde tra
ject niet gemotiveerd is; 

dat de Naamlooze Vennootschap E.S.O.O. 
in beroep aanvoert, dat de overweging, waar
op de afwijzing berust, namelijk, dat in de 
vervoerbehoefte tusschen Alblasserdam en 
D ordrecht voldoende wordt voorzien, slechts 
ten deele juist is; dat het immers zij, appel
lante, zelve is, die een diensttusschenNieuw
Lekkerland- Alblasserdam-Papendrecht en 
Dordrecht onderhoudt; dat echter door den 
nieuwen Rijksweg en de brug over de rivier 
de Noord een betere verbinding tusschen de 
geïsoleerde plaatsen Nieuw-Lekkerland
Kinderdijk en Alblasserdam met Dordrecht 
(Station Nederlandsche Spoorwegen) moge
lijk wordt; dat door dit nieuwe traject het 
oponthoud, veroorzaakt door de veerpont te 
Papendrecht zal kunnen worden vermeden 
en het den passagiers een besparing geeft 
van 8 cent veerkosten; dat de gevraagde aan
sluiting op het station Dordrecht voor reizi
gers van zeer groot belang is, welke aanslui 
ting via de veerboot nooit is te bereiken; dat 
zij in haar vervoersgebied den plicht heeft 
haren passagiers deze betere verbinding te 
geven; dat het motief van de Commissie niet 
steekhoudend is, daar geen enkele andere 
vervoersonderneming schade zal hebben bij 
toekenning van de gevraagde vergunning, 
daar de R .A.G.O.M., welke de passagiers uit 
de plaatsen Hendrik Ido Ambacht- Rijsoord 
verzorgt, tegen de aanvraag geen enkel be
zwaar heeft; 

dat de Commissie bij haar beschikking 
van 2:1 September 1938, No. 221, de aan de 
Naamlooze Vennootschap Stoomboot Ree
derij op de Lek, te Kinderdijk, bij eerdere 
besluiten verleende vergunning voor de uit
oefening van een autobusdienst tusschen 
Kinderdijk en Alblasserdam in dier voege 
heeft gewijzigd, dat deze mede geldt voor 
het traject "Alblasserdam-Rotterdam (Oos
terkade)", te rijden over de nieuwe brug 
over de Noord nabij Alblasserdam e n verder 
langs den Rijksweg No. 16, onder uitsluiting 
van locaal vervoer op het trajectgedeelte, 
gelegen op het eiland IJsselmonde, en binnen 
de gemeente Rotterdam, daarbij overwegen
de, dat binnen de Alblasserwaard twee hoofd
stroomen van vervoer naar het westen zijn 
te onderkennen, onderscheidenlijk gericht op 
Dordrecht en op Rotterdam; dat de eerstge
noemde vervoerstroom in hoofdzaak bediend 
wordt door de E.S.O.O. en de Spoorwegen, 
t erwijl de bediening van de andere, voor
zoover deze het noordelijk gedeelte van de 
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Alblasserwaard betreft, van oudsher door de 
Reederij op de Lek heeft plaats gevonden, 
eerst volledig met hare bootdiensten en na
dien door het instellen van op elkaar aan
sluitende bus- en bootverbindingen; dat in 
dit licht bezien de rationeele vervoerverdee
ling in de betrokken streek z66 moet zijn, dat 
aan de E.S.O.O. al het autobusvervoer naar 
of ·van Dordrecht gelaten wordt, terwijl door 
de Reederij op de Lek het vervoer vanuit 
het thans door hare autobusdiensten "bestre
ken gebied rechtstreeks naar Rotterdam en 
terug wordt uitgevoerd; dat hieraan niet af
doet, dat de R.A.G.O.M. en de E .S.O.O. door 
overgave van reizigers bij het Nieuwe-Veer, 
in feite reeds deelnemen aan de verzorging 
van vervoer, dat volgens het bovenstaande 
aan de Reederij op de Lek ten deel behoort 
te vallen, daar de bedoelde ondernemingen 
daardoor deelnemen aan een taak, welke 
niet geacht kan worden de hare te zijn; 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen: 

1°. de Naamlooze Vennootschap E.S.O.O., 
in hoofdzaak aanvoerende, dat zij reeds ge
durende twee jaren in combinatie met de 
R .A.G.O.M. een autobusdiens~ op Rotter
dam onderhoudt, van Papendrecht-Alblas
serdam en Nieuw Lekkerland-Kinderdijk, 
via het Nieuwe Veer; dat op dezen bestaan
den dienst zonder eenig bezwaar de diensten 
van de Reederij op de Lek kunnen worden 
aangesloten, hetzij aan het Nieuwe Veer,het
zij in de nabijheid van de nieuwe verkeers
brug over de Noord; dat de thans bestaande 
dienst van haar, appellante, en de R.A,G.O. 
M., steeds als tijdelijk is gedacht, omdat het 
in de bedoeling lag tegen den tijd van open
stelling der nituwe brug de diensten van 
haar, appellante, en de R.A.G.O.M. te fusio
neeren om de bestaande diensten te vervol
maken ; dat de Commissie in de genoemde 
beschikking thans aan haar, appellante, en 
de R.A.G.O.M. het recht meent te ontzeggen 
om passagiers naar Rotterdam te vervoeren; 
dat het standpunt van de Commissie naar 
het inzicht van haar, appellante, geheel on
juist is, omdat haar en de R .A.G.O.M. wel 
degelijk het recht is gegeven dit vervoer uit 
te voeren; dat zij en de R.A.G.O.M. het eerst 
een gecombineerden autobusdienst op Rot
terdam exploiteerden en het publiek met dit 
vervoermiddel vertrouwd maakten; dat de 
beschikking van de Commissie haars inziens 
onbillijk is, daar zij als dank voor haar initia
tief thans de vergunning aan derden ziet 
toegewezen; dat deze beschikking de be
staansmogelijkheid van den huidigen gecom
bineerden dienst totaal vernietigt en aan 
haar dienst op D ordrecht eveneens groote 
schade zal toebrengen en deze lijn noodlij
dend zal maken; dat de vergunning thans 
aan een exploitante wordt gegeven, welke 
nooit eenig initiatief heeft· getoond, doordat 
zij de bakens niet tijdig verzette; dat deRee
derij op de Lek weliswaar van oudsher boot
vervoer naar Rotterdam heeft, doch dat dit 
geen aanspraak geeft op omzetting in auto
busvervoer, dalir laè- K'rbofi · bif Koninklijk 
besluit van 7 November 1928, No. 34, de 
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aanspraak van de bijna 80 jaar bestaande 
Naamlooze Vennootschap Fop Smit niet in 
aanmerking nam en haar dan ook de ver
gunning weigerde; 

2°. de Naamlooze Vennootschap R .A.G. 
O.M., daarnaast nog aanvoerende, dat in de 
redeneering van de Commissie, welke het 
vervoer naar Rotterdam met de Reederij op 
de Lek wenscht te zien toegewezen, de be
staande toestand geheel wordt voorbijgezien, 
omdat zij reeds voorziet in de exploitatie 
van een dienst op Rotterdam in samenwer
king met de Naamlooze Vennootschap E.S. 
O .O. ; dat derhalve zonder eenige noodzaak 
een nieuwe autobusdienst op dit traject zal 
worden toegelaten, welke de bestaande dien
sten zal vernietigen; dat deze ve.rvoerseco
nomie onjuist is te achten en zelfs ingaat 
tegen de meeste der door de Commissie zelve 
genomen besluiten; dat de oplegging van een 
vervoerverbod op het eiland IJsselmonde 
hare bezwaren niet opheft, omdat toch de 
reizigers, welke van de overzijde met het 
Nieuwe Veer worden aangevoerd, thans zul
len worden gemist ; dat het weliswaar juist 
is, dat de Reederij op de· Lek met hare boot
diensten het vervoer op Rotterdam verzorgt, 
doch dat niemand haar hindert in die ver
zorging per boot; dat, indien de Reederij op 
de L ek dit vervoer liever per autobus ver
zorgde, haar de gelegenheid dallrtoe reeds 
openstond, lang voordat de R.A.G.O.M. met 
hare diensten een aanvang maakte; dat het 
niet aangaat om thans, nu de R .A.G.O.M. 
reeds 2 jaren dit vervoer verzorgt, plotseling 
in haar vervoersgebied in te dringen; dat de 
gelegenheid, om nu een autobusdienst op 
Rotterdam te openen, voorbij is; dat, wijl de 
Reederij op de L ek ook het vervoer per boot 
uitvoert van Ridderkerk en IJsselmonde 
naar Rotterdam, zij ook op dit vervoer per 
autobus aanspraak zou kunnen maken en 
dat het, gezien de overwegingen van de 
Commissie, inconsequent is, haar dit vervoer 
te verbieden; dat hieruit duidelijk blijkt, dat 
.de door de Commissie gevolgde redeneering 
fout is, daar de consequentie daarvan is, dat 
áe R.A.G.O.M. zou kunnen verdwijnen; 

Overwegende wat betreft het beroep van 
de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche 
Tramweg-Maatschappij tegen de beschik
king van de Commissie van 23 September 
i:938, No. 228/229, dat een verzoek om over
dracht van een autobusvergunning slechts 
èlan moet worden geweigerd, indien bijzon
dere redenen, bepaaldelijk zoodanige, welke 
zijn ontleend aan de geschiktheid van den
gene, aan wien de vergunning wordt overge
dragen, zich daartegen verzetten; 

dat in het onderwerpelijke geval zoodanige 
redenen niet aanwezig zijn; 

dat met name met den Inspecteur-Gene
raal van het Verkeer moet worden aangeno
men, dat een goede bediening van de onder
werpelijke trajecten, indien de vergunning in 
handen komt van de Naamlooze Vennoot
schap R.A.G.0.M., verzekerd is; 

dat de appellante er nog op wijst, dat de 
vergunningen beter aan haar zouden kunnen 
worden overgedragen, doch dat, aangenomen 
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al, dat dit juist is, zulks nochtans geen grond 
zou kunnen opleveren om de gevraagde over -
dracht aan de NaamloozeVennootschap R.A. 
G.O.M. te weigeren, nu blijkens het hiervoor 
overwogene kan worden verwacht, dat de 
uitoefening van deze autobusdiensten bij de 
laatstgenoemde onderneming in ieder geval 
in goede handen zal zijn; 

dat derhalve het onderhavige beroep on
gegrond is; 

Overwegende wat betreft het beroep van 
de Naamlooze . Vennootschap Rotterdam
sche Tramweg-Maatschappij tegen de be
schikking van de Commissie van 23 Septem
ber 1938, No. 230/231/232, dat naar Ons oor
deel de Commissie terecht het, aan cle ver
gunning van de Naamlooze Vennootschap 
R.A.G.O.M. voor het traject Ridderkerk
Rotterdam verbonden vervoerverbod voor 
het trajectgedeelte over den Hordijk heeft 
opgeheven; 

dat immers handhaving van dit vervoer
verbod geen zin heeft, nu het niet geldt voor 
andere, door de Naamlooze Vennootschap 
R.A.G.O.M .. over den Hordijk uitgeoefende 
diensten; 

dat met den Inspecteur-Generaal van het 
Verkeer moet worden aangenomen, dat de 
opheffing van het bedoelde vervoerverbod 
voor de appellante ook geen schade van be
teekenis zal medebrengen, aangezien het hier 
slechts 8 ritten per dag betreft, terwijl niet 
minder dan 31 ritten door de Naamlooze 
Vennootschap R.A.G.O.M. worden gereden, 
waarvoor geen vervoerverbod geldt; 

dat evenwel de bewoordingen van de be
streden beschikking, wat het hierbedoelde 
punt betreft, minder juist zijn, aangezien, 
zooals deze beschikking thans luidt, mede de 
vervoerverboden zouden komen te vervallen 
voor die trajectgedeelten, ten aanzien waar
van ook voor de andere diensten van de 
Naamlooze Vennootschap R.A.G.O.M ., wel
ke eveneens langs den Dordtschestraatweg 
Rotterdam binnenkomen, vervoerverboden 
gelden; 

dat met het oog hierop de bestreden be
schikking behoort te worden gewijzigd, zoo
als hieronder is aangegeven; 

Overwegende wat betreft de ingestelde 
beroepen tegen de beschikking van de Com
missie van 23 September 1938, No. 221, dat 
op grond van de ter zake ontvangen ambts
berichten moet worden geoordeeld, dat de 
Commissie ten onrechte de aanvrage van de 
Naamlooze Vennootschap Stoomboot Ree
derij op de Lek heeft ingewilligd; 

dat immers in het vei-voer van de, doo:r de 
autobusdiensten van de Naamlooze.Vennoot
schap Stoomboot Reederij op de Lek uit de 
Alblasserwaard aangevoerde passagiers naar 
Rotterdam door de Naamlooze Vennoot
schap E.S.O.O. en de Naamlooze Vennoot
schap R.A.G.O.M. reeds genoegzaam wordt 
voorzien, en de inwilliging van de aanvrage 
van vergunning voor dezen nieuwen auto
busdienst mitsdien schade voor deze onder
nemingen zou medebrengen, doordat aan 
hare beide bestaande diensten reizigers zou
den worden onttrokken; 
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· dat derhalve de beroepen van de Naam
looze Vennootschap E.S.O.O. en de Naam
looze Vennootschap R.A.G.O.M. gegrond 
zijn en de gevraagde vergunning aan de 
Naamlooze Vennootschap Stoomboot Ree
derij op de Lek alsnog behoort te worden ge
weigerd; 

Overwegende wat betreft de onderschei
denlijk door de Naamlooze Vennootschap 
R.A.G.O.M. en de Naamlooze Vennootschap 
E.S.O.O. ingestelde beroepen tegen de be
schikkingen van de Commissie van 23 Sep
tember 1938, nummers 503 en 504, dat een 
rechtstreeksche auto busdienst tusschen Baan
hoek (gemeente Sliedrecht) en Rotterdam 
naast de bestaande spoorwegverbinding tus
schen beide gemeenten ongewenscht moet 
worden geacht, terwijl aan vermeerdering 
van het locale vervoer op het alreeds door de 
Naamlooze Vennootschap E.S.O.O. bediende 
traject Baanhoek-Papendrecht-Alblasser
dam geen behoefte bestaat; 

dat er echter wel aanleiding bestaat om 
deze aanvrage in te willigen, voorzoover be
treft het trajectgedeelte Rotterdam- Alblas
serdam, en in verband daarmede eveneens 
de door de Naamlooze Vennootschap E .S. 
O.O. gevraagde vergunning voor het traject 
Elshout-Dordrecht te verleenen ; 

dat immers blijkens de ambtsberichten de 
aansluitingen van de diensten van de beide 
hierbedoelde ondernemingen te Nieuwe Veer 
haar beteekenis goeddeels zullen verliezen 
door de openstelling van de nieuwe brug over 
de Noord bij Alblasserdam, met het oog 
waarop deze ondernemingen er aanspraak 
op kunnen maken, dat haar de gelegenheid 
wordt geboden in den vervolge deze aanslui
tingen te geven te Alblasserdam; 

dat evenwel bij de inwilliging van de aan
vrage van de Naamlooze Vennootschap E.S. 
O.O. van de te verleenen vergunning behÓort 
te worden uitgesloten de bediening van het 
locale vervoer in de gemeente Dordrecht, 
zulks ten behoeve van den plaatselijken auto
busdienst aldaar; 

dat in verband met het vorenstaande het 
beroep van de Naamlooze Vennootschap 
E.S.O.O. gegrond is en dat van de Naam
looze Vennootschap R.A.G.O.M. gegrond, 
voorzoover betreft het trajectgedeelte Rot
terdam- Alblasserdam ; 

Gezien het Reglement Autovervoer Per
sonen en het Reglement Autovervoer Per
sonen 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. het beroep van de Naamlooze Ven

nootschap Rotterdamsche Tramweg-Maat
schappij tegen de beschikking van de Com
missie van 23 September 1938, No. 228/229, 
ongegrond te verklaren; 

2 °. met gegrondverklaring in zooverre 
van het beroep van de Naamlooze Vennoot
schap Rotterdamsche Tramweg-Maatschap
pij tegen de beschikking der Commissie van 
23 September 1938, No. 230/231/232, deze 
beschikking alsnog aan te vullen in dier 
voege, dat zij mede doet vervallen het woord 
.,overige" in de se voorwaarde, sub Il, twee
de alinea, van het besluit van Gedepu_~ 
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Staten van Zuid-Holland van 13 Februari 
1935, G.S. No. 53 (Provinciaal blad No. 16), 
en voor het overige het beroep ongegrond te 
verklaren; 

3 °. met gegrondverklaring van de be
roepen van de Naamlooze Vennootschap 
E.S.O.O. en de Naamlooze Vennootschap 
R.A.G.O.M. tegen de beschikking van de 
Commissie van 23 September 1938, No. 221, 
deze beschikking te vernietigen en a lsnog af
wijzend te beschikken op het door de Naam
looze Vennootschap Stoomboot Reederij op 
de Lek, te Kinderdijk, ingediende verzoek 
tot wijziging van haar hiervoor genoemde 
vergunning in dier voege, dat alle diensten 
worden doorgetrokken tot Rotterdam (Oos
terkade) over Nieuwe-Veer , Ridderkerk en 
IJsselmonde; 

4 °. met gedeeltelijke gegrondverklaring 
van het beroep van de Naamlooze Vennoot
schap R.A.G.O.M. tegen de beschikking van 
de Commissie van 23 September 1938, No. 
503, deze beschikking in zooverre te vernie
tigen, dat aan de Naamlooze Vennootschap 
R .A.G.O.M., voornoemd, alsnog vergunning 
wordt verleend voor de uitoefening van een 
dagelijkschen autobusdienst tusschen Alblas
serdam en Rotterdam (Groote Markt) over/ 
langs de nieuwe brug over de Noord en den 
Rijksweg No. 16, onder uitsluiting van locaal 
vervoer binnen de gemeente Rotterdam, met 
bepaling, dat de vergunning, welke geldt tot 
en met 31 December 1940, moet zijn aan
vaard en de dienst moet worden aangevan
gen binnen twee maanden na de dagteeke
ning van dit besluit; en voor het overige 
het beroep ongegrond te verklaren; 

5°. met gegrondverklaring van het be-· 
roep van de Naamlooze Vennootschap E.S. 
O.O. t egen de beschikking van de Commis
sie van 23 September 19,18, No. 504, deze 
beschikking te vernietigen en aan deze 
Naamlooze Vennootschap alsnog vergunning 
te verleenen voor de uitoefening van een da
gelijkschen autobusdienst tusschen Elshout 
(Nieuw-Lekkerland) en Dordrecht (Station 
N .S.) over Kinderdijk , Alblasserdam, H en
drik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, onder 
uitsluiting van locaal vervoer op het traject
gedeelte binnen de gemeente Dordrecht, met 
bepaling, dat de vergunning, welke geldt tot 
en met 31 December 1940, moet zijn aan
vaard en de dienst moe t worden aangevan
gen binnen twee maanden na de dagteeke
ning van dit besluit. 

Onze Minister van Waterstaat is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk zal 
worden aangekondigd in de Nederlandsche 
Staatscourant. 

De Minister van Waterstaat''. 

Tegen dit ontwerp-besluit bestonden bij 
mij een aantal bedenkingen, welke ik krach
tens de mij door Uwe Majesteit verleende al
gemeene machtiging bij schrijven van 5 
Maart I940, No. 573, als volgt aan de Af
deeling uiteenzette: 

" D e Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, deed mij haar ad
vies aan Hare Majesteit de Koningin toeko-
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men van 20 September 1939, No. 488, met 
ontwerp-besluit en bijlagen, betreffende de 
beroepen, ingesteld door: 

a. de Naamlooze Vennootschap Rotter
damsche Tramweg-Maatschappij, te Rotter
dam, tegen de beschikking van de Commis
sie, bedoeld in artikel s van het Reglement 
Autovervoe r Personen van 23 September 
1938, No. 228/229, waarbij de aan de Naam
looze Vennootschap Zwijndrechtsche Auto 
Bus Onderneming (Z.A.B.O.), te Rijsoord, 
verleende vergunningen voor de uitoefening 
van autobusdiensten tusschen Rotterdam en 
Dordrecht, tusschen Rotterdam en Zwijn
drecht en tusschen Rotterdam en H endrik
Ido-Ambacht, zijn overgedragen aan de 
Naamlooze Vennootschap Ridderkerksche 
Auto -Garage en Omnibus-Maatschappij 
(R.A.G.O.M.), te Ridderkerk; 

b. de Naamlooze Vennootschap Rotter
damsche Tramweg-Maatschappij , te Rotter
dam, tegen de beschikking van de Commis
sie, bedoeld in artikel .5 van het Reglement 
Autovervoer P erson en, van 23 September 
I938, No. 230/231/232, voorzoover daarbij de 
aan de Naamlooze Vennootschap Ridder
kerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat
schappij (R.A.G.O .M .), te Ridderkerk , o.m. 
verleende v e rgunning voor de uitoefening 
van een autobusdienst tusschen Ridderkerk 
en Rotterdam, in dier voege is gewijzigd, dat 
het aan die vergunning onder Il, .5 ° , verbon
den vervoerverbod voor het trajectgedeelte 
"Rotterdam- snijpunt spoorlijn Rotterdam 
-Dordrecht en den H ordijk" is vervallen; 

c. de Naamlooze Vennootschap Ridder
kerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat
schappij, te Ridderkerk, tegen de beschik
king van de Commissie, bedoeld in artikel 5 
van het Reglement Autovervoer P ersonen 
van 23 September z938, No. 503, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap R idder
kerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat
schappij, voornoemd, vergunning is gewei
gerd voor de uitoefening van een dagelijk
schen autobusdienst tusschen Baanhoek en 
Rotterdam ; 

d . de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Sliedrechtsche Omnibus Onderneming (E.S. 
O.O.), te Sliedrecht, tegen de beschikking 
van de Commissie, bedoeld in artikel 5 van 
het Reglement Autovervoer Personen, van 
23 September ,938, No. 504, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Eerste Sliedrecht
sche Omnibus Onderneming (E.S .O.O.), 
voornoemd, vergunning is geweigerd voor de 
uitoefening van een dagelijkschen autobus
dienst tusschen Elshout (Nieuw-Lekker
land) en Dordrecht (Station N.S.); 

e. de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Sliedrechtsche Omnibus Onderneming (E.S . 
O .O .), te Sliedrecht, en de Naamlooze Ven
nootschap Ridderkerksche Auto-Garage en 
Omnibus-Maatschappij, te Ridderkerk , t e
gen de beschikking van de Commissie, be
doeld in artikel 5 van het Reglement Auto
vervoer P ersonen, van 23 September I938, 
No. 22I, waarbij de aan de Naamlooze Ven
nootschap Stoomboot Reederij op de Lek, te 
Kinderdijk, verleende vergunning voor de 
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uitoefening van een autobusdienst tusschen 
Kinderdijk en Alblasserdam in dier voege is 
gewijzigd, dat deze mede geldt voor het tra
ject "Alblasserdam-Rotterdam (Oosterka
de)", onder uitsluiting van locaal vervoer op 
het trajectgedeelte, gelegen op het eiland 
IJsselmonde, en binnen de gemeente Rot 
terdam; 

Voor zoover betreft <le beroepen, vermeld 
onder a en b, kan ik mij met het advies van 
de Afdeeling geheel vereenigen, evenals ten 
aanzien van het beroep, vermeld onder c, 
uitsluitend voor zoover betreft het trajects
gedeelte Baanhoek-Alblasserdam. Voor het 
overige geeft het advies mij aanleiding tot 
het maken van de volgende opmerkingen. 

Blijkens de overwegingen van het ontwerp
besluit is de Afdeeling van oordeel , dat de 
door de N.V. Stoomboot Reederij op de Lek 
gevraagde vergunning voor doorgaand ver
voer naar Rotterdam alsnog behoort te wor
den geweigerd, aangezien hierdoor reizigers 
zouden worden onttrokken aan de door de 
N. V. E.S.0.0. en de N. V. R.A.G.0.M. on
derhouden verbinding, welke genoegzaam in 
het vervoer voorziet. 

Tegen deze overweging bestaat bij mij 
ernstig bezwaar. Hierbij toch wordt geen re
kening gehouden met verschillende omstan
digheden, die naar mijn meening voor een 
juiste beoordeeling van de aanvragen niet 
uit het oog mogen worden verloren. 

Het aandeel in het personenvervoer, dat 
de N. V. Stoomboot Reederij reeds sedert 
geruimen tijd verzorgt, is van tweeërlei aard; 
niet alleen onderhoudt zij een aantal auto
busverbindingen, waarvan verschillende bin
nen den Alblasserwaard, doch daarnaast be
werkstelligt zij het in hoofdzaak rechtstreeks 
op Rotterdam gerichte vervoer te water. Bo
vendien verzorgt zij ook een belangrijk deel 
van het goederenvervoer. Zou nu de vergun
ning voor een rechtstreeksche autobusver
binding met Rotterdam niet aan haar, doch 
aan een concurreerende onderneming worden 
verleend, dan is te verwachten, dat het ver
voer in het westelijk deel van den Alblasser
waard van haar dienst zal overgaan naar den 
concurreerenden dienst, hetgeen ertoe zou 
kunnen leiden, dat de hieruit voortvloeiende 
vermindering van de opbrengsten van dezen 
tot dusver rendabelen dienst op den duur het 
voortbestaan van de andere door deze ver
voeronderneming in het betrokken gebied 
onderhouden verbindingen in gevaar zou 
brengen. H et komt mij voor, dat dit risico 
niet mag worden aanvaard. 

De vraag zou kunnen rijzen, of niet omge
keerd hetzelfde geldt met betrekking tot de 
door de R .A.G.O.M. gevraagde vergunning. 
Het komt mij voor, dat een juiste beschou
wing van de voorgeschiedenis van de aan
vragen moet leiden tot een ontkennende b e
antwoording van deze vraag. Immers, de 
R.A.G.O.M. is in de eerste en verreweg voor
naamste plaats de v erzorgster van het ver
voer van een deel van het eiland IJsselmon
de, en heeft met het rechtstreeksche vervoer 
naar Rotterdam slechts in zooverre te ma
ken, dat zij in combinatie met de E.S.0.0., 
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dank zij de vergunning voor het trajectsge
deelte Ridderkeck-Nieuwe Veer, in staat is 
een aansluitende, zij het Öok geen recht
streek doorgaande, verbinding met Rotter
dam mogelijk te maken. Het is ook niet aan
nemelijk, dat Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland, toen zij aan de R.A.G.O.M. ver
gunning voor dit trajectsgedeelte verleen
den, hiermede hebben willen vooruitloopen 
op de beslissing, welke later zou moet en wor
den genomen in verband met het in gebruik 
stellen van de brug over de Noord; in dat 
geval toch zou daaromtrent wel iets in de 
vergunning moeten blijken. Zoowel vóór als 
na het verleenen van die vergunning werd 
een rechtstreeks doorgaande verbinding met 
Rotterdam dus uitsluitend onderhouden met 
de bootdiensten der Stoomboot Reederij, 
hoewel de aanwezigheid van het Nieuwe 
Veer ook een doorgaande verbinding per 
autobus zeer wel mogelijk maakte. 

Uiteraard kan niet worden ontkend, dat, 
zooals in het ontwerp-besluit der Afdeeling 
wordt overwogen, verleening van de vergun
ning aan de Stoomboot Reederij reizigers 
aan de aansluitende diensten -van R .A.G. 
O.M. en E.S.0.0. zal onttrekken. Zooals ik 
reeds opmerkte, is de R.A.G.O.M. echter in 
de eerste plaats verzorgster van het vervoer 
binnen het oostelijk gedeelte van het eiland 
IJsselmonde, terwijl de E.S.0.0. naar mijn 
meening de verzorgster is van een deel van 
het vervoer op den Alblasserwaard, in hoofd
zaak gericht op Dordrecht. Dit vervoer zal 
van de Vergunning aan de Stoomboot Ree
derij geen nadeel kunnen ondervinden; zoo
danig nadeel zal zich alleen kunnen doen ge
voelen in de uitkomsten van het aansluitend 
vervoer naar Rotterdam, dat, zooals uit het 
boven uiteengezette volgt, naar mijn mee
ning, uit een vervoerseconomisch oogpunt 
bezien, bezwaarlijk kan worden geacht tot 
de taak van die ondernemingen te behooren, 
en in ieder geval van secundair belang is. 

Het komt mij dan ook voor, dat bij de be
slissing op de aanvragen, hier bedoeld, niet 
in de eerste plaats moet worden gelet op het 
bestaan van een punt van aansluiting aan 
het Nieuwe Veer, doch dat het oog vooral 
dient te worden gericht op de vervoergebie
den der betrokken ondernemingen en op de 
centra van economisch en maatschappelijk 
leven, waarop dat vervoer is gericht. Naar 
mijn meening is hierbij thans alleen van be
lang het aanpassen van de vervoersregeling 
aan de door het in gebruik nemen van de 
nieuwe brug over de Noord ontstane moge
lijkheden, met behoud overigens van de be
staande taakverdeeling tusschen de belang
hebbende vervoersondernemingen. De vraag, 
of deze taakverdeeling herziening behoeft, 
zal bij het meer algemeen onderzoek in ver
band met de te verwachten verzoeken om 
verlenging der vergunningen na 15 l'vlei 1942 
aan de orde kunnen en moeten komen. 

Voor zoover betreft het beroep, ingesteld 
door de E.S.0.0. en bedoeld onder d, kan ik 
instemmen met de meening, dat in verband 
met het openstellen van de nieuwe brug over 
de Noord een voorziening noodig is. Het 
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komt mij echter voor, dat verleening van de 
gevraagde vergunning voor een autobus
dienst tusschen Elshout en Dordrecht hier 
niet op haar plaats is. In de eerste plaats 
wijs ik erop, dat deze onderneming reeds 
houdster is van vergunning voor het traject 
Elshout-Alblasserdam. Het verleenen van 
een tweede vergunning voor dit traject is 
dus overbodig, en, daar het slechts tot moei
lijkheden kan leiden, ongewenscht. Boven
dien zou deze vergunning van Alblasserdam 
tot Dordrecht in wezen een doublure vormen 
van appellante's vergunnjng Elshout-Al
blasserdam-Papendrecht (veer). Naar mijn 
meening is het uit een oogpunt van verkeers
economie gewenscht, zulk een doublure zoo 
m ogelijk te vermijden. In dit geval vloeit die 
mogelijkheid voort uit de tusschen de E.S . 
O.O. en de R .A.G.O.M. bestaande relatie, 
welke de gelegenheid opent, dat voor Dor
drecht bestemde reizigers van den dienst der 
E .S.O.O. Elshout-Alblasserdam (-Papen
drecht), door middel van een kleine uitbrei
ding van dien dienst over de brug, kunnen 
worden overgenomen door den aansluitenden 
dienst Ridderkerk-Dordrecht van de R .A. 
G .O.M. Hierdoor zou niet alleen de door mij 
bedoelde doublure worden vermeden, doch 
tevens de oneconomische omweg, waarlangs 
het vervoer overeenkomstig de aanvraag zou 
worden geleid. 

In dit licht bezien, komt mij de volgende 
beslissing op de beroepen het meest ge
wenscht voor: 

1°. de N . V. Stoomboot Reederij blijft 
de verzorgster van het doorgaande vervoer 
van den Alblasserwaard naar Rotterdam, 
waardoor het haar mogelijk blijft zelf de rei
zigers, komende uit haar langs de Graaf
stroom gelegen eigen vervoergebied, over te 
brengen naar het belangrijkste economische 
centrum in de omgeving, dus naar Rotter
dam. De tegen de aan haar verleende vergun
ning ingestelde beroepen worden dus onge
grond verklaard ; 

2°. de R.A.G .O.M. en de E .S .O .O. wor
den in staat gesteld om het aansluitingspunt 
van hun diensten van het Nieuwe Veer naar 
de brug over de Noord te verleggen, waar
door het thans door haar verzorgde aanslui
tende vervoer in de richting Rotterdam op 
den bestaanden voet aan den nieuwen toe
stand zou zijn aangepast; 

3 °. de E.S.O.O. wordt op gelijksoortige 
wijze in staat gesteld, het vervoer in de rich
ting D ordrecht te verzorgen over de brug 
over de Noord, in aansluiting aan den dienst 
Ridderkerk-Dordrecht der R.A.G.O.M., 
dus niet rechtstreeks over den nieuwen 
Rijksweg; 

de onder 2 ° en 3 ° bedoelde voorziening 
zou in dezen vorm kunnen worden getroffen, 
dat aan de E.S .O.O. zou worden vergund 
haar dienst Elshout-Papendrecht (Veer
plein) uit te breiden met een zijtak over de 
b rug over de Noord en den Rijksweg naar 
Rotterdam tot het punt, waar de dienst van 
de R.A.G.0.M. van Ridderkerk (garage 
Molendijk) langs den Molendijk, Oosten
dam, H endrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht 
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naar Dordrecht (Bagijnhof) dezen weg 
kruist, terwijl de aanvraag van de E.S.O.O. 
voor het overige zou dienen te worden af
gewezen, evenals ook de aanvraag van de 
R.A.G.O.M. 

Het zou naar mijn meening voorts aanbe
veling verdienen, in de beslissing op het be
roep duidelijk te doen uitkomen, dat daar
m ede niet meer wordt beoogd dan een in
cidenteele aanpassing - dus van tijdelijken 
aard - van de bestaande diensten aan den 
nieuwen verkeerstoestand, zulks in afwach 
ting van het meer algemeene onderzoek vóór 
15 Mei 1942. Ik zou het tevens op prijs stel
len, indien in de overwegingen tot uiting kon 
worden gebracht, dat de beslissing geen wij
ziging brengt in het karakter van de be
staande diensten van de R .A.G.O.M., als 
locale of stopdiensten. 

Ik moge, krachtens de door Hare Ma
jesteit de . Koningin verleende algemeene 
machtiging, de op bovengenoemde beroepen 
betrekking hebbende stukken hierbij weder 
aan de Afdeeling doen toekomen, met het 
verzoek, die beroepen in verband met mijn 
uiteenzettingen nader te willen overwegen." 

De Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur heeft mij hierop haar nader advies aan 
Uwe Majesteit van 13 M aart 1940, no. 488 
(1939) /38, doen toekomen, luidende: 

,,Krachtens machtiging van Uwe Ma
jesteit heeft de Minister van Waterstaat, met 
een schrijven van 5 Maart 1940, No. 573, 
Afdeeling Vervoerwezen, opnieuw bij den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschil
len van Bestuur, ter overweging aanhangig 
gemaakt de beroepen, ingesteld door: 

a. de Naamlooze Vennootschap Rotter
damsche Tramweg-Maatschappij, te Rotter
dam, tegen de beschikking van de Commis
sie, bedoeld in artikel 5 van het Reglement 
Autovervoer Personen van 23 September 
1938, No. 228/229, waarbij de aan de Naam
looze Vennootschap Zwijndrechtsche Auto 
Bus Onderneming (Z.A.B.O.), te Rijsoord, 
verleende vergunningen voor de uitoefenin g 
van autobusdiensten tusschen Rotterdam en 
D ordrecht, tusschen Rotterdam en Zwijn
drecht en tusschen Rotteràam en H endrik
Ido-Ambacht, zijn overgedragen aan de 
Naamlooze Vennootschap Ridderkerksche 
Auto-Garage en Omnibus-Maatschappij 
(R.A.G.0.M.), te Ridderkerk ; 

b. de Naamlooze Vennootschap R otter
damsche Tramweg-Maatschappij , te Rotter
dam, tegen de beschikking van de Commis
sie, bedoeld in artikel 5 van het Reglement 
Autovervoer Personen, van 23 September 
1938, No. 230/231/232, voorzoover daarbij de 
aan d,e Naamlooze Vennootschap Ridder
kerksere Auto-Garage en Omnibus-Maat
schappij (R.A.G.O.M.) , te Ridderkerk, o.m. 
verlee'/de vergunning voor de uitoefenin g 
van eer autobusdienst tusschen Ridderkerk 
en Rotjl:erdam, in d ier voege is gewijzigd, dat 
het aa1j1 die vergunning onder Il, 5°, verbon
den vervoerverbod voor het trajectgedeelte 
"Rotterdam-snijpunt spoorlijn Rotterdam 
-Dordrecht en den Hordijk" is vervallen; 

c. de Naamlooze Vennootschap R idder-
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kerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat
schappij, te Ridderkerk, tegen de beschik
king van de Commissie, bedoeld in artikel 5 
van het Reglement Autovervoer Personen 
van 23 September 1938, No. 503, waarbij 
aan de Naamlooze Vennootschap Ridder
kerksche Auto-Garage en Omnibus-Maat
schappij, voornoemd, vergunning is gewei
gerd voor de uitoefening van een dagelijk
schen autobusdienst tusschen Baanhoek en 
Rotterdam ; 

d. de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Sliedrechtsche Omnibus Onderneming (E.S. 
O .O.), te Sliedrecht, tegen de beschikking 
van de Commissie, bedoeld in artikel 5 van 
het Reglement Autovervoer Per~onen, van 
23 September 1938, No. 504, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap Eerste Sliedrecht
sche Omnibus Onderneming (E.S.O.O.), 
voornoemd, vergunning is geweigerd voor de 
uitoefening van een dagelijkschen autobus
dienst tusschen · Elshout (Nieuw-Lekker
land) en Dordrecht (Station N .S .); 

e. de Naamlooze Vennootschap Eerste 
Sliedrechtsche Omnibus Onderneming (E.S. 
O.O.), te Sliedrecht, en de Naamlooze Ven
nootschap Ridderkerksche Auto-Garage en 
Omnibus-Maatschappij, te Ridderkerk, te
gen de beschikking van de Commissie, be
doeld in artikel 5 van het Reglement Auto
vervoer Personen, van 23 September 1938, 
No. 221, waarbij de aan de Naamlooze Ven
nootschap Stoomboot Reederij op de Lek, te 
Kinderdijk, verleende vergunning voor de 
uitoefening van een autobusdienst tusschen 
Kinderdijk en Alblasserdam in dier voege is 
gewijzigd, dat deze mede geldt voor het tra
ject "Alblasserdam-Rotterdam (Oosterka
de)", onder uitsluiting van locaal vervoer op 
het trajectgedeefte, gelegen op het eiland 
IJsselmonde, en binnen de gemeente Rot
terdam. 

De Minister blijkt zich met bepaalde ge
deelten van het ontwerp-besluit niet te kun
nen vereenigen. 

In de eerste plaats heeft de Minister er 
ernstig bezwaar tegen, dat de door de 
Naamlooze Vennootschap Stoomboot Ree
derij op de Lek gevraagde .vergunning voor 
doorgaand vervoer naar Rotterdam alsnog 
zou worden geweigerd. Zijns inziens wordt 
geen rekening gehouden met verschillende 
omstandigheden, die naar zijne meening voor 
een juiste beoordeeling van de aanvragen 
niet uit het 09g m ogen worden verloren. In 
dit verband betoogt de Minister, dat het 
aandeel in het personenvervoer, dat de 
Naamlooze Vennootschap Stoomboot Ree
derij op de Lek reeds sedert geruimen tijd 
verzorgt, van tweeërlei aard is; da t zij niet 
alleen een aantal autobusverbindinger. on
derhoudt, waarvan verschillende binnen de 
Alblasserwaard, doch zij daarnaast het in 
hoofdzaak rechtstreeks op Rotterdam ge
richte vervoer te water bewerkstelligt; dat 
zij bovendien ook een belangrijk deel van 
het goederenvervoer verzorgt; dat, indien 
nu de vergunning voor een rechtstreeksche 
autobusverbinding met Rotterdam niet aan 
haar, doch aan een concurreerende onder-
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neming zou worden verleend, dan te ver
wachten is, dat het vervoer in het westelijk 
deel van de Alblasserwaard van haar dienst 
zal overgaan naar den concurreerenden 
dienst, hetgeen ertoe zou kunnen leiden, dat 
de hieruit voortvloeiende vermindering van 
de opbrengsten van dezen tot dusver renda
belen dienst op den duur het voortbestaan 
van de andere door deze vervoeronderne
ming in het betrokken gebied onderhouden 
verbindingen, in gevaar zou brengen; dat 
het hem voorkomt, dat dit risico niet mag 
worden aanvaard; dat de vraag zou kunnen 
rijzen, of niet omgekeerd hetzelfde geldt met 
betrekking tot de door de R.A.G.O.M. ge
vraagde vergunning; dat het hem voorkomt, 
dat een juiste beschouwing van de voorge
schiedenis van de aanvragen moet leiden tot 
een ontkennende beantwoording van deze 
vraag; dat immers de R.A.G.O.M. in de 
eerste en verreweg voornaamste plaats de 
verzorgster is van het vervoer van een deel 
van het eiland IJsselmonde, en met het 
rechtstreeksche vervoer naar Rotterdam 
slechts in zooverre te maken heeft, dat zij, 
in combinatie met de E.S.O.O., dank zij de 
vergunning voor het trajectgedeelte Ridder
kerk-Nieuwe Veer, in staat is, een aanslui
tende, zij het ook geen rechtstreeksche door
gaande verbinding met Rotterdam mogelijk 
te maken; dat het ook niet aannemelijk is, 
dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
toen zij aan de R.A.G .O.M. vergunning voor 
dit trajectgedeelte verleenden, hiermede 
hebben willen vooruitloopen op de beslissing, 
welke later zou moeten worden genomen in 
verband met het in gebruik stellen van de 
brug over de Noord; dat in dat geval toch 
daaromtrent wel iets in de vergunning zou 
moeten blijken; dat zoowel vóór als na het 
verleenen van die vergunning een recht
streeks doorgaande verbinding met Rotter
dam dus uitsluitend werd onderhouden met 
de bootdiensten d er Stoomboot Reederij, 
hoewel de aanwezigheid van het Nieuwe 
Veer ook een doorgaande verbinding per au
tobus zeer wel mogelijk maakte ; dat uiter
aard niet kan worden ontkend, dat, zooals 
in het ontwerp-besluit der Afdeeling wordt 
overwogen, verleening van de vergunning 
aan de Stoomboot Reederij reizigers aan de 
aansluitende diensten van R.A.G .O.M . en 
E.S.O.O. zal onttrekken; dat, zooals hij reeds 
opmerkte, de R.A.G.O.M. echter in de eer
ste plaats verzorgster is van het vervoer bin
nen het oostelijk gedeelte van het eiland 
IJsselmonde, terwijl de E.S.O.O. naar zijne 
meening de verzorgster is van een deel van 
het vervoer op de Alblasserwaard, in hoofd
zaak gericht op Dordrecht; dat dit vervoer 
van de vergunning aan de Stoomboot Ree
derij geen nadeel zal kunnen ondervinden; 
dat zoodanig nadeel zich alleen zal k unnen 
doen gevoelen in de uitkomsten van het aan
sluitend vervoer naar Rotterdam, dat, zooals 
uit het boven uiteengezette volgt, naar 7-ijne 
meening, uit een vervoers-economisch oog
punt bezien, bezwaarlijk kan worden geacht 
tot de taak van die ondernemingen te behoo
ren, en in ieder geval van secundair belang 
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is; dat het hem dan ook voorkomt, dat bij 
de beslissing op de aanvragen, hier bedoeld, 
niet in de eerste plaats moet worden gelet 
op het bestaan van een punt van aansluiting 
aan het Nieuwe Veer, doch dat het oog voor
al dient te worden gericht op de vervoerge
bieden der betrokken ondernemingen en op 
de centra van economisch en maatschappe
lijk leven, waarop dat vervoer is gericht; 
dat naar zijne meening hierbij thans alleen 
van belang is het aanpassen van de ver
voersregeling aan de door het in gebruik ne
men van de nieuwe brug over de Noord ont
stane mogelijkheden, met behoud overigens 
van de bestaande taakverdeeling tusschen de 
belanghebbende v ervoersondernemingen; 
dat de vraag, of deze taakverdeeling her
ziening behoeft, bij het meer algemeen on
derzoek in verband met de te verwachten 
verzoeken om verlenging der vergunningen 
na 15 Mei 1942 aan de orde zal kunnen en 
moeten komen. 

Tegenover dit betoog van den Minister 
moge de Afdeeling het volgende naar voren 
brengen. 

De bestaande toestand is aldus, dat, wat 
het vervoer per autobus betreft, de verbin
ding van de A.lblasserwaard met Rotterdam 
wordt verzorgd door de aansluitende dien
sten van de R.A.G.O.M. en de E.S.0.0., ter
wijl tevens de passagiers, die van de auto
busdiensten van de genoemde Reederij ge
bruik maken, bij het Nieuwe Veer op den 
dienst van de R.A.G.0.M. kunnen overstap
pen. In het rapport van den Inspecteur-
Generaal wordt medegedeeld, dat de E .S .O. 
0. en de R.A.G.O.M. een combinatie heb
ben gevormd, en een regelmatigen uurdienst 
en 's Zaterdagsmiddags zelfs een halfuur
dienst op Rotterdam onderhouden. Men kan 
dus niet anders constateeren, dan dat de 
autobusverbinding van de Alblasserwaard 
met Rotterdam vrijwel geheel door de R.A. 
G.0.M. en de E.S.0.0 . wordt verzorgd. 
D aaraan kan niet afdoen, dat, zooals de Mi
nister betoogt, de R.A.G.O.M. in de eerste 
plaats de verzorgster is van het vervoer van 
een deel van het eiland IJsselmonde en de 
E .S.0 .0 . van een gedeelte van de Alblasser
waard. 

De functie van de Reederij is slechts, dat 
zij het autobusvervoer in het noordelijke 
gedeelte van de Alblasserwaard bedient, en 
de verbinding van dit gedeelte met Rotter
dam, voorzoover dit niet overgaat op d e 
autobussen van de R.A.G .O.M ., verzorgt per 
bootdienst. 

Waar de zaken zóó staan, is er alle aan
leiding om, nu de brug over de Noord is tot 
stand gekomen, de R .A.G.0.M . en de E .S . 
O .O. in staat te stellen haar aansluiting van 
het Nieuwe Veer naar deze brug te verleg
gen. Dit komt toch immers neer op een aan
passing van den bestaanden toestand aan 
de nieuwe situatie, ontstaan door de tot
standkoming van de bedoelde brug. 

Zou men echter aan de Naamlooze Ven
nootschap Stoomboot Reederij op de Lek 
vergunning voor een rechtstreekschen dienst 
op Rotterdam verleenen, dan zou een geheel 
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nieuwe toestand geschapen worden, waar
voor geen enkele aanleiding bestaat. De Mi
nister concludeert wel, dat de Reederij zijns 
inziens de verzorgster van het doorgaande 
vervoer van de Alblasserwaard naar Rot
terdam moet blijven, doch dit brengt, onder 
het licht van het vorenstaande, geenszins 
mede, dat zij de vergunning voor den be
doelden rechtstreekschen autobusdienst 
krijgt. Dat zij een bootdienst · op Rotterdam 
heeft, kan voor dit laatste ook bezwaarlijk 
een motief vormen. In dit verband wijst d e 
Afdeeling op de beslissing, vervat in Uwer 
Majesteits besluit van 7 November 1928, No. 
34. Evenmin doet hier ter zake, dat de Ree
derij, zooals de Minister mede opmerkt, een 
belangrijk gedeelte van het goederenvervoer 
verzorgt. 

Wat betreft de vrees van den Minister, dat 
tengevolge van de verleening van ::Ie ver
gunningen aan de R.A.G.O.M. en de E.S.0. 
0. het vervoer in het westelijk deel van de 
Alblasserwaard van den dienst van de Ree
derij zal overgaan op den concurreerenden 
dienst, moge de Afdeeling e r op wijzen, dat, 
nu de E.S.0.0. reeds thans mede dit weste
lijke gedeelte bedient door haar dienst Els
hout-Alblasserdam (-Papendrecht), welke 
dienst ook te Nieuwe Veer aansluiting heeft 
m et den dienst van de R .A.G.0.M. naar 
Rotterdam, door de beslissing, zooals zij is 
voorgedragen, aan den reeds bestaanden toe
stand weinig zal veranderen. In ieder geval 
kan het eventueel aan de Reederij toe te 
brengen nadeel zeer zeker niet opwegen te
gen de schade, welke de R.A.G.0.M. en de 
E.S.0.0 . zouden Jijden, wanneer aan de 
Reederij de vergunning voor een rechtstreek
schen dienst op Rotterdam werd verleend. 
De Minister ontkent niet, dat de R.A.G.O.M. 
en de E .S.0.0. inderdaad zouden worden 
benadeeld door onttrekking van reizigers, 
doch volgens den bewindsman mag dit in 
deze geen gewicht in de schaal leggen. De 
gronden, welke de Minister blijkens het bo
venstaande hiervoor aanvoert, acht de Af
deeling echter niet houdbaar. Aangenomen 
al, dat de door deze beide ondernemingen 
verzorgde aansluitende verbinding op Rot
terdam naast de verzorging van het vervoer 
respectievelijk op IJsselmonde en in de AJ
blasserwaard van secundair belang zou zijn 
- uit de stukken blijkt naar het gevoelen 
van de Afdeeling eerder het tegendeel - , 
dan kan dit toch geen reden zijn om hier het 
toebrengen van schade toe te laten. Eenmaal 
bestaande diensten behooren immers in het 
algemeen zoo veel mogelijk tegen schade, 
welke nieuwe diensten hun kunnen toebren
gen, te worden beschermd. Het zou volgens 
de Afdeeling niet juist zijn op de handhaving 
van dit beginsel inbreuk te maken door on
derscheid te gaan maken tusschen primaire 
en secundaire functies van autobusdiensten 
en alleen voor wat betreft de laatstbedoelde 
functies het bedoelde beginsel van kracht te 
doen zijn. 

In het hierbedoelde bezwaar van den Mi
nister kan de Afdeeling derhalve niet deelen. 

D e l\i[inister maakt er in de tweede plaats 
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bezwaar tegen, dat in het ontwerp-besluit 
wordt voorgesteld aan de E .S.0.0. alsnog 
vergunning te verleenen voor een autobus
dienst Elshout-Alblasserdam-Dordrecht. 
De Minister betoogt te dien aanzien, dat in 
de eerste plaats deze onderneming reeds 
houdster is van vergunning voor het tra
ject Elshout-Alblasserdam; dat het verlee
nen van een tweede vergunning voor dit tra 
ject dus overbodig is, en, daar het slechts tot 
moeilijkheden kan leiden, ongewenscht; dat 
bovendien deze vergunning van Alblasser
dam tot Dordrecht in wezen een doublure 
zou vormen van appellante's vergunning Els
hout- Alblasserdam-Papendrecht (veer); 
dat naar zijne meening het uit een oogpunt 
van verkeerseconomie gewenscht is, zulk een 
doublure zoo mogelijk te vermijden; dat in 
dit geval die mogelijkheid voortvloeit uit de 
tusschen de E.S.0.0. en de R.A.G.0.M. be
staande relatie, welke de gelegenheid opent, 
dat voor Dordrecht bestemde reizigers van 
den dienst der E .S.0.0 . Elshout-Alblasser
dam (-Papendrecht), door middel van een 
kleine uitbreiding van dien dienst over de 
brug, kunnen worden overgenomen door den 
aansluitenden dienst Ridderkerk- Dordrecht 
van de R.A.G.O.M. ; dat hierdoor niet alleen 
de door hem bedoelde doublure zou worden 
vermeden, doch tevens de oneconomische 
omweg, waarlangs het vervoer overeenkom
stig de aanvraag zou worden geleid. 

Dit bezwaar kan de Afdeeling slechts on
derschrijven, voorzoover betreft de doublure 
Elshout- Alblasserdam. Zij is bereid, wat dit 
punt betreft, het ontwerp-besluit eenige wij
ziging te doen ondergaan. Voor het overige 
kan zij echter ook hier niet met den Minister 
medegaan. Zooals immers uit de stukken 
blijkt, heeft de E.S.0.0. steeds een recht
streeksche verbinding van het noordwesten 
van de Alblasserwaard met Dordrecht onder
houden, waaraan slechts een einde is geko
men, doordat deze onderneming destijds wij
ziging van hare vergunningen verzocht heeft 
in dier voege, dat hare diensten zich niet 
buiten de Alblasserwaard zouden uitstrek
ken. Gezien deze voorgeschiedenis, kan er 
nu evenwel geen enkel bezwaar tegen be
staan om, nu de E.S.0.0. in verband met het 
totstandkomen van de brug over de Noord 
weer een rechtstreekschen dienst van Els
hout af naar Dordrecht wil gaan uitoefenen, 
dit verlangen in te willigen, te minder, nu 
daardoor niemand zal worden geschaad. 
Daarbij moet tevens worden bedacht, dat 
het publiek met het totstandkomen van den 
hierbedoelden rechtstreekschen dienst op 
Dordrecht, waarbij niet van veerponten ge
bruik behoeft te worden gemaakt, zeer zal 
worden gebaat. En zeker moet aan een zoo
danigen dienst de voorkeur worden gegeven 
boven de door den Minister voorgestelde op
lossing, hierin bestaande, dat de dienst van 
de E.S.0.0. aansluiting zou moeten geven 
op den dienst Ridderkerk-Dordrecht van 
de R.A.G .O.M. 

In verband met het bovenstaande geeft de 
Afdeeling mitsdien Uwer Majesteit zeer eer
biedig in overweging, het ontwerp-besluit, 
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zooals dit thans is gewijzigd, alsnog te be
krachtigen. 

D e Voorzitter der Aldeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, 
(get.) Beelaerts van Blokland." 

Bij dit nader advies is een gewijzigd ont
werp-besluit gevoegd, dat in zooverre van 
het vorige ontwerp-besluit afwijkt, dat het
geen hierin werd overwogen met betrekking 
tot de onderscheidenlijk door de Naamlooze 
Vennootschap R.A.G .O .M. en de Naamlooze 
Vennootschap E .S .0.0. ingestelde beroepen 
tegen de beschikkingen van de Commissie 
van 23 Maart 1938, Nrs. 503 en 504, is ver
vangen door het volgende: 

,,Overwegende wat betreft de onderschei
denlijk door de Naamlooze Vennootschap 
R.A.G.O.M. en de Naamlooze Vennootschap 
E.S.0.0. ingestelde beroepen tegen de be
schikkingen van de Commissie van 23 Sep
tember 1938, nummers 503 en 504, dat een 
rechtstreeksche autobusdienst tusschen 
Baanhoek (gemeente Sliedrecht) en Rotter
dam naast de bestaande spoorwegverbinding 
tusschen beide gemeenten ongewenscht moet 
worden geacht, terwijl aan vermeerdering 
van het locale vervoer op het alreeds door de 
Naamlooze Vennootschap E .S.0.0. bediende 
traject Baanhoek-Papendrecht- Alblasser
dam geen behoefte bestaat; 

dat er echter wel aanleiding bestaat om 
deze aanvrage in te willigen, voorzoover be
treft het trajectgedeelte Rotterdam- Alblas
serdam, en in verband daarmede eveneens de 
aanvrage van de Naamlooze Vennootschap 
E .S.0.0. voor een dienst Elshout- Kinder
dijk- Alblasserdam-Hendrik Ido Ambacht 
-Zwijndrecht- Dordrecht in te willigen, wat 
betreft het trajectgedeelte Alblasserdam
Dordrecht; 

dat immers blijkens<tle ambtsberichten de 
aansluitingen van de diensten van de beide 
hierbedoelde ondernemingen te Nieuwe Veer 
haar beteekenis goeddeels zullen verliezen 
door de openstelling van de nieuwe brug 
over de Noord bij Alblasserdam, met het oog 
waarop deze ondernemingen er aanspraak op 
kunnen maken, dat haar de gelegenheid 
wordt geboden in den vervolge deze aanslui
tingen te geven te Alblasserdam; 

dat met het oog op het feit, dat de Naam
looze Vennootschap E.S.0.0. reeds met haar 
dienst Elshout-Alblasserdam-Papendrecht 
het traject Elshout-Alblasserdam bedient, 
haar evenbedoelde aanvrage, wat dit traject 
aangaat, nie t behoort te worden ingewilligd, 
terwijl voorts van de te verleenen vergun
ning behoort te worden uitgesloten de bedie
ning van het locale vervoer in de gemeente 
Dordrecht, zulks ten behoeve van den plaat
selijken autobusdienst aldaar; 

dat in verband met het vorenstaande het 
beroep van de Naamlooze Vennootschap 
E.S.0.0. gegrond is, voorzoover betreft het 
trajectgedeelte Alblasserdam-Dordrecht, en 
dat van de Naamlooze Vennootschap R .A. 
G.O.M. gegrond is, voorzoover betreft het 
trajectgedeel te R otterdam-Alblasserdam;" 

en dat de door de Afdeeling voor de ge-
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schillen van Bestuur onder .5 ° voorgedragen 
uitspraak is vervangen door: 

"5° . met gedeeltelijke gegrondverklaring 
van het beroep van de Naamlooze Vennoot
schap E.S.0.0. tégen de beschikking van de 
Commissie van 23 September 1938, No. 504, 
deze beschikking in zooverre te vernietigen, 
dat aan deze Naamlooze Vennootschap als
nog vergunning wordt verleend voor de uit
oefening van een dagelijkschen autobusdienst 
tusschen Alblasserdam en Dordrecht (Sta
tion N. S .) over H endrik- Ido-Ambacht en 
Zwij ndrecht, onder uitsluiting van locaal 
vervoer op het trajectgedeelte binnen de ge
meente Dordrecht, met bepaling, dat de ver
gunning, welke geldt tot en met 31 Decem
ber 1940, moet zijn aanvaard en de dienst 
moet worden aangevangen binnen twee 
maanden na de dagteekening van dit besluit; 
en voor het overige het beroep ongegrond 
te verklaren." 

Aan mijn bedenkingen is derhalve alleen 
voor zoover betreft de door de Naamlooze 
Vennootschap E.S.0.0. gevraagde vergun
ning voor een dienst Elshout-Dordrecht 
voor een gedeelte tegemoet gekomen. Intus
schen kan ik de juistheid van hetgeen de 
Afdeeling overigens met betrekking tot deze 
vergunningsaanvrage opmerkt, erkennen, 
zoodat ik meen mij m et de thans door de Af
deeling ten aanzien van deze aanvraag voor
gedragen beslissing te kunnen vereenigen, be
houdens voor zoover betreft het aan de ver
gunning te verbinden vervoerverbod, waar
door m. i . zal moeten worden verzekerd, dat 
krachtens de vergunning alleen het vervoer 
zal worden verricht, met het oog waarop zij 
wordt verleend. 

Hetgeen de Afdeeling aanvoert ter weer
legging van mijn bedenkingen tegen haar ad
vies voor wat betreft de aanvragen om ver
gunning voor een doorgaande verbinding tus
schen den Alblasserwaard en Rotterdam, 
heeft mij echter niet van de onjuistheid van 
mijn meening kunnen overtuigen. 

In de eerste plaats moge ik opmerken, dat 
de door de Afdeeling gemaakte vergelijking 
met de bij Uwer Majesteits besluit van 7 
November 1g.:i8, No. 34, gegeven beslissing 
naar mijn meening niet opgaat. In dit besluit 
toch, waarbij aan de Naamlooze Vennoot
schap Stoomreederij Fop Smit en Co. te Rot
terdam vergunning werd geweigerd voor au
tobusdiensten Rotterdam-Dordrecht, Kin
derdijk-Dord recht en Dordrecht-Gorin
chem , werd overwogen, dat door de bestaan
de verkeersmiddelen genoegzaam in de b e 
hoeften van het verkeer op deze trajecten 
werd voorzien en dat er mitsdien geen grond 
aanwezig was om voor nieuwe autobusdien
sten vergunning te verleenen. In de aanhan
gige zaak js echter juist onweersproken, dat 
thans wel behoefte bestaat aan een nieuwe 
voorziening, hetgeen de Afdeeling trouwens 
ook erkent door te adviseeren tot verleening 
van vergunning aan de Naamlooze Vennoot
schap R.A.G.O.M. 

Hetgeen de Afdeeling verder opmerkt, 
maakt m . i. duidelijk, dat het verschil in in
zicht tusschen de Afdeeling en mij een uit-
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vloeisel is van de omstandigheid, dat de Af
deeling de autobusdiensten en het daardoor 
verrichte vervoer beschouwt als een op zich
zelf staande vervoersvoorziening, terwijl ik, 
in overeenstemming met de uit haar in be
roep aangevallen beschikkingen blijkende 
opvatting der Commissie, deze diensten en 
hun vervoer meen te moeten bezien in sa
menhang met de andere wijzen van vervoer, 
en dus in deze zaak aan het bestaan van de 
spoorwegverbinding Rotterdam-Dordrecht 
-Sliedrecht en van de bootverbindingen van 
den Alblasserwaard met Rotterdam een m. i . 
gepasten invloed meen te moeten toekennen. 
Bovendien houdt de Afdeeling er naar mijn 
meening niet voldoende rekening mede, dat 
het verkeer in het Zuiden van den Alblas
serwaard, waar de met de R.A.G.0.M. sa
menwerkende E.S.0.0. als hoofdverzorgster 
van het autobusvervoer optreedt, niet alleen 
op Rotterdam , doch ook voor een niet te 
verwaarloozen gedeelte op Dordrecht is ge
richt, terwijl in het Noorden van dat gebied, 
waar de Stoomboot Reederij de voornaam
ste verzorgster van het vervoer is, het ver
keer vrijwel geheel op Rotterda_m is gericht. 

Nu grondt de Afdeeling weliswaar haar 
voorkeur voor verleening van de vergun
ning aan de met de E.S.0.0. samenwerken
de R.A.G.O.M. niet zoozeer op de bestaande 
vervoersverdeeling in den Alblasserwaard 
als wel op de omstandigheid, dat door die 
samenwerking reeds thans een door aanslui
ting tot stand komende verbinding met Rot
terdam bestaat, doch naar mijn meening 
hecht de Afdeeling hieraan een te groot ge
wicht. In de eerste plaats toch is hier geen 
doorgaande verbinding tot stand gebracht, 
doch slechts een aansluiting tusschen twee 
diensten - en zelfs slechts een indirecte aan
sluiting - daar de met den eenen dienst 
aangevoerde reizigers, voordat zij van den 
anderen dienst gebruik kunnen maken, eerst 
met het pontveer over de Noord moeten 
worden overgezet. Bovendien is de aanslui
tende dienst van de R.A.G.O.M. geen snel
dienst, doch is hij in de eerste plaats be
stemd voor het streekvervoer. Dat ook door 
de bewoners van het betreffende gebied deze 
verbinding met Rotterdam als uiterst ge
brekkig wordt beschouwd, blijkt wel uit het 
groote belang, dat daar aan het tot stand 
komen van een rechtstreeks doorgaande ver
binding wordt gehecht. 

Het komt mij dan ook voor , dat de thans 
bestaande aansluiting geen aanleiding kan 
vormen, om aan de daarbij betrokken on
dernemingen meer aanspraak te geven op 
vergunning voor den rechtstreekschen dienst 
dan aan de Stoombootreederij, en dat voor 
het doen van een keuze tusschen de beide 
aanvragende ondernemingen de door mij in 
mijn genoemd schrijven van .5 Maart ,940 
aan de Afdeeling in dit verband vermelde 
criteria den doorslag behooren te geven. 

Ik blijf derhalve van meening, dat de 
Commissie de vergunning voor den door
gaanden autobusdienst Alblasserdam-Rot
terdam terecht heeft verleend aan de Naam
looze Vennootschap Stoomboot R eederij op 
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de Lek en geweigerd aan de Naamlooze Ven
nootschap R.A.G.O.M. 

Het zou Uwer Majesteit kunnen behagen 
het hierbij zeer eerbiedig aangeboden in dien 
zin opgemaakte ontwerp-besluit te bekrach
tigen en voorts de mede hierbij gevoegde tot 
den Raad van State gerichte stukken na ge
maakt gebruik aan den Vice-President van 
dien Raad te doen terugzenden. 

S.2800 

De Minister van Waterstaat, 
]. W. ALBARDA. 

w Maart z940. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Groningen van 29 Februari 
1940, Letter L, re Afd., waarbij is ver
nietigd het besluit van burgemeester en 
wethouders van Winschoten van 16 Oc
tober 1939, houdende weigering van het 
door A. E . Grenneman gevraagde ver
lof A. 

Geschorst tot I Juli z940. 

S.2801 

29 April z940. BESLUIT tot schorsing van 
een besluit van den raad der gemeente 
Bergen op Zoom betreffende dansen. 

Geschorst tot I Augustus z940. 

s. 3301 

1 Mei 1940. WET tot verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Al
gemeene Landsdrukkerij voor hetdienst
jaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 222. 
Hand. II z939/40, bladz. 1515/6. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 222. 
Hand. I ,939/40, bladz. 499/500. 

S.3302 

1 Mei z940. WET tot wijziging en verhoo
ging van het vijlde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1940. 
(Departement van Binnenlandsche Za
ken). 

Bijl. Hand. II 1939/40, 258. 
Hand. II 1939/40, bladz. 15,5. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 258. 
Hand. I 1939/40, bladz. 500. 

S.3340 

1 Mei z940. WET tot vaststelling van het 
zesde hoofdstuk (Departement van On
derwijs , Kunsten en W etenschappen) 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1940. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 2. 
Hand. II z939/40, bladz. 966-993, 996-

1025, 1934-1053. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2. 
Hand. I 1939/40, bladz. 471-497, 500-

506. 

1940 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . 
Kapitaaldienst . 

f 148,179,406 
Nihil. 

Geheele dienst . 

s. 3341 

1 Mei 1940. WET tot wijzigmg en verhoo
ging van het zesde hoofdstuk (Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 267. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1363. 
Bijl. Hand. I z939/40, 267. 
Hand. I 1939/40, bladz. 508. 

s. 3401 

26 April 1940. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Werkloosheidssubsidiefonds 
voor het dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 2 I. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1418-1420. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 2 I. 
Hand. I 1939/40, bladz. 458. 

Titel A. 
Titel B. 

Gewone dienst . 
Kapitaaldienst . 

f n8,87.5,229.70 
48,940,000.-

Geheele dienst . 

s. 3402 

26 April 1 940. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Leeningfonds 1940 voor het 
dienstjaar 1940. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 261 . 
Hand. II 1939/40, bladz. 1416-1418. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 261. 
Hand. I 1939/40, bladz. 470. 

Titel A . Gewone dienst . f 18,100,000 
Titel B . Kapitaaldienst . 201,100,000 

Geheele dienst . f 219,200,000 

S.3502 

26 April 1940. WET tot verhooging van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 277. 
Hand. II 1939/40, bladz. 1418. 
Bijl. Hand. I 1939/40, 277. 
Hand. I ,939/40, bladz. 458 . 

S.3590 

1 Mei 1940. BESLUIT, houdende aanwij 
zin g van een overschot op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden voor het 
dienstjaar 1939, hetwelk wordt toege
voegd aan het daarnevens aangegeven 
krediet voor het dienstjaar 1940. 
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S.3903 

I9 April I940. WET, houdende goedkeu
ring van een besluit van den Gouver
neur-Generaal van Nederlandsch-lndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdee
ling I der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il I939/40, I9I. 
Hand. Il z939/40, bladz. I303. 
Bijl. Hand. I z939/40, I9I. 
Hand. I z939l40, bladz. 456. 

s. 3904 

z9 April z940. WET, houdende : 
1°. goedkeuring van een besluit van 

den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvul
ling van Afdeeling II der begrooting 
vanNederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939; 

2 ° . niet-goedkeuring van een be
sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot w1Jz1gmg en 
aanvulling van genoemde Afdeeling: 

3 °. wijziging en aanvulling van ge-
noemde Afdeeling. 

Bijl. Hand. Il z939/40 , z9I. 
Hand. Il z939/40, bladz. z303. 
Bijl. Hand. l 1939/40, I 91. 
Hand. I z939/40, bladz. 456. 

S.3905 

z9 April I940. WET, houdende goedkeuring 
van een besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
wijziging en aanvullin g van Afdeeling 
111 der begrooting van Neder/andsch
Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. Il 1939/40, z9I. 
Hand. Il z939/40, bladz. z .303 . 
Bijl. Hand. I z939/40, z9I. 
Hand. l I939/40, bladz. 456. 

S.3906 

19 April z940. WET, houdende goedkeuring 
van drie besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
111 A der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1939. 

B ijl. Hand. Il z9 , Q/40, z9I. 
Hand. II 19?Q/40, bladz. z303 . 
Bijl. Hand. I 1939/40. z9 I. 
Hand. I z939/40, bladz. 456. 

S.3907 

19 April I940. WET, houdende : 
1 °. goedkeurin g van twee bes! ui ten 

van den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-lndië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IV der begrooting 
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van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939; 

2 °. niet-goedkeuring van een besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van genoemde Afdeeling; 

3 °. wijziging en aanvulling van ge-
noemde Afdeeling. 

Bijl. Hand. Il z939/40, z9I. 
Hand. II I939/40, bladz. z303 . 
Bijl. Hand. I z93Q/40, z91. 
Hand. I 1939/40, bladz. 456. 

S.3908 

z9 April I940. WET, houdende goedkeuring 
v an twee besluiten van den Gouverneur
G enera al van Nederlandsch-lndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
V der begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II I939/40, z91. 
Hand. II z939/40, bladz. z303. 
Bijl. Hand. I 193 9/40, z91. 
Hand. I ,939/40, bladz. 456. 

S.3909 

19 April z940 . WET, houdende goedkeuring 
v an een besluit van den Gouverneur
G en eraal van Nederlandsch-Indië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VA der begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 191. 
Hand. Il z939/40, bladz. I303 . 
Bijl. Hand. l I93 9/40, z.91. 
Hand. I I939/40 , bladz. 456. 

s. 3910 

z9 April I940 . WET, houdende goedkeuring 
van viji besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VI der begrooting van Nederlandsch-
1 ndië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 191. 
Hand. II z9.19/40, bladz. z303. 
Bijl. Hand. I , 93 9/40, z9z. 
Hand. I ,939/40 , bladz. 456. 

s. 3911 

19 April I940. WET , houdende goedkeuring 
van t wee besluiten van denGouverneur
Gene raal van Nederlandsch-lndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII der b egrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, z91. 
Hand. Il 1939/40, bladz. 1303 . 
Bijl. Hand. I 1939/40, 191. 
Hand. I 1939/40, bladz. 456 
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s. 3912 

r9 April r940. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten van denGcuverneur
G eneraal van Nederlandsch-Indië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII A der begroeting vanNederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II r939/40, r91. 
Hand. II r939/40, bladz. r303 . 
Bijl. Hand. I r93 9/40, r9r. 
Hand. I r939/40, bladz. 456 . 

s. 3913 

r9 April r940. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch -lndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VII B der begroeting vanNederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II ,939/40, z9r. 
Hand. II r939/40, bladz. r303. 
Bijl. Hand. I r939/40, r91. 
Hand. I r939/40, bladz. 456. 

s. 3914 

r9 April r940. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
VIII der begroeting van N ederlandsch 
Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II r939/40, r91. 
Hand. II r939/40, bladz. r303. 
Bijl. Hand. I r939/40 , r91. 
Hand. I r939/40, bladz. 456. 

S.3915 

r9 April r940. WET, houdende goedkeuring 
van twee besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch -I ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
IX der begroeting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II r939/40, r91. 
Hand. II r939/40, bladz. r303. 
Bijl. Hand. I r939/40, r91. 
Hand. I r939/40, bladz. 456. 

S.3916 

r9 April r940. WET, houdende goedkeuring 
van een besluit van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling 
IX A der begroeting van N ederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1939. 

Bijl. Hand. II 1939/40, 191 . 
Hand. II r939/40, bladz. r303 . 
B iil. Hand. I 1939/40, ,91. 
Hand. I ,919/40, bladz. 456. 

1940 

S. S.20 4 

6 September 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Justitie betreffende het oplaten van 
vliegers. 

Op grond van§ 1 der Ve rorden ing No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/t940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Het oplaten aan touw of draad va n vlie
gers van elken aard is tot nader order ver
boden. 

Artikel 2. 
(1) Hij, die m et het in dit besluit be

paalde in strijd handelt, wordt gestraft m et 
hechtenis van ten hoogste vier weken en m et 
geldboete v an ten hoogste honderdvijftig 
gulden of m et een dezer straffen. 

(2) Handelingen , als bedoeld in dit be
sluit, zijn overtredingen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 6 S eptember 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het D epartement van justitie , 

J . C. T ENKINK. 

(Uitgeg. 9 September r940.) 

S. S.30 7 

7 S eptember 1940. BESCHIKKING van 
d e Secretarissen -Generaal van de D e
partementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën over de gemeen
telijke t elefoonnetten te Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage. 

Op grond van artikel 2 der Verordening No. 
130/1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder- . 
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel r. 

(1) D e openbare gemeentelijke telefoon
netten te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage gaan op 15 September 1940, op den 
voet van artikel 15 van de aan deze gemeen
t en verleende concessie, in eigendom over 
aan het Rijk en komen met ingang van d en 
genoemden datum in beheer bij het Staa ts
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en T ele
fon ie. 

( 2) D e vereffening van de vorderingen, 
die de gemeenten door deze vermogensover
dracht verkrijgen , zal geschieden door over
neming door het R ijk van een overeenkom
stig gedeelte van den dienst der leeningen 
van de gemeenten. 

Artikel 2 . 

(1) Het personeel der gemeente, dat op 
den 15den September 1940 werkzaam is bij 
de gem eentelijke telefoonbedrijven, treedt 
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met ingang van dien dag in dienst van het 
Rijk. 

(2) Op dit personeel zijn, met inachtne
ming van een ter verkrijging van de noodige 
soepelheid te treffen overgangsregeling, van 
toepassing de arbeidsvoorwaarden van het 
Rijkstelefoonpersoneel. 

Artikel 3. 

De D irecteur-Generaal der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie treft de noodige rege
lingen ter uitvoering van het in deze arti
kelen bepaalde. Hij gaat eveneens met de 
gemeenten de overeenkomsten aan, die de 
vermogensrechten regelen , voortvloeiende 
uit d e overdracht van de plaatselijke tele
foonnetten. D e overeenkomsten behoeven de 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Financiën. 

Artikel 4. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 September 1940. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

B innenlandsche Zaken, 
K. J . FREDERIKS. 

De S ecretaris-Generaal 
van het D epartement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg - 9 September I940.) 

S. S.309 

II September I940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën tot toekenningvanrechts
persoonlijkheid aan den P ostchèque- en 
Girodienst. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Alle goederen, rechten en verplichtingen 
van het Rijk der Nederlanden, den Post
chèque- en Girodienst betreffende, gaan 
krachtens dit Besluit over op een rechtsper
soon, die optreedt onder den naam "Post
chèque- en Girodienst" en gevestigd is te 
's-Gravenhage. 

Artikel 2. 

(r) D e directeur v ertegenwoordigt dezen 
Dienst in en buiten rechte. 

(2) D e directeur wordt bij verhindering. 
afwezigheid of on tstentenis vervangen door 
den onderdirecteur. 

(3) Bij verhindering, afwezigheid of 
ontstentenis, zoowel van den directeur als 
van den onderdirecteur, wordt door het 
Hoofd van het D epartement, waaronder de 
Dienst ressorteert, in de tijdelijke waarne
ming van hun functiën voorzien. 

Artikel 3. 
D e directeur, de onderdirecteur en de 
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overige aan den P ostchèque- en Girodienst 
verbonden ambtenaren worden met het oog 
op bezoldiging, pensioen en hun verdere 
rechtspositie geacht burgerlijke ambtenaren 
in dienst van het Rijk der Nederlanden te 
zijn. 

Artikel 4· 
In de organisatorische verhouding tusschen 

dezen Dienst en het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie komt door de 
verleening der rechtspersoonlijkheid geen 
wijziging. 

Artikel 5. 
Het R ijk der Nederlanden waarborgt de 

volledige nakoming door den Postchèque
en Girodienst van al zijn verplichtingen. 

Artikel 6. 
Bij liquidatie van den Postchèque- en Gi 

rodienst als rechtspersoon gaan al zijn goe
deren, rechten en verplichtingen van rechts
wege over op het Rijk der N ederlanden. 

Artikel 7. 
D it besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 11 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het D epartement van 

Binnenlandsche Z aken, 
K. ] . FREDERIKS. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. I4 September I940.) 

S. S.310 

I9 September I940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van B innenlandsche Zaken be
treffende de uitgifte van nieuwe post
zegels. 

Op grond van § 1 der Verordening N o. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

T er vervanging van de thans geldige ge
wone postzegels in de waarden van 5 cent en 
hooger zullen nieuwe zegels worden uitge
geven, waarop alleen de waarde-aanduiding 
zal voorkomen. 

Artikel 2 . 

D e Directeur-Generaal der P osterijen, Te
legrafie en Telefonie is belast met d e uit
voering van deze beschikking. 

Artikel 3. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 S eptember 1940. 
D e Secretaris-Generaal 

van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, 

K . ]. FREDERIKS. 

( Uitgeg - 26 S eptember I940.) 
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S. S.351 

7 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap 
pen betreffende de gelden, verschuldigd 
wegens het bijwonen der lessen aan de 
Rijksuniversiteiten en de Technische 
Hoogeschool te Delft. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder: 

,,Secretaris-Generaal": de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. 

Artikel 2. 

De bepalingen der hoogeronderwijswet be
treffende de gelden, verschuldigd wegens het 
bijwonen der lessen aan de Rijksuniversitei
ten en de Technische Hoogeschool, te weten 
de artikelen 51 , 52, eerste, tweede en derde 
lid, 53, 54, 55, 98, 99, eerste, tweede en derde 
lid, 100, 101 , 102 en 155, worden buiten wer
king gesteld. 

Artikel 3. 
(1) Ter zake van het onderwijs der hoog

leeraren en lectoren aan de Rijksuniversitei
ten en de Technische Hoogeschool is, behou
dens het bepaalde bij de navolgende twee 
leden van dit artikel, voor elk studiejaar 
door hem, die dit onderwijs eens of meerma
len bijwoont, een som verschuldigd van f 325 
die in 's Rijks schatkist gestort wordt. 

(2) Wonen uit een zelfde gezin twee of 
meer kinderen in hetzelfde studiejaar eens 
of meermalen het onderwijs bij der hoog
leeraren en lectoren van een in Nederland 
gevestigde universiteit of hoogeschool, welke 
voor het onderwijs der hoogleeraren en an
dere docenten een bedrag, ten minste gelijk
staande met dat. verschuldigd aan de Rijks 
universiteiten en de Technische Hoogeschool, 
vordert, dan is door één hunner een som van 
f 325, door één hunner een som van f 275 en 
door elk ander hunner een som van f 225 
verschuldigd. 

(3) De Secretaris-Generaal behoudt zich 
voor om in bijzondere tijdsomstandigheden, 
te zijner beoordeeling, de over een bepaald 
studiejaar v erschuldigde collegegelden vast 
te stellen op bedragen, welke lager zijn dan 
die, genoemd in de beide voorafgaande le
den van dit artikel. 

(4) De Secretaris-Generaal behoudt zich 
voor, onder nader vast te stellen voorwaar
den en zoo noodig met afwijking van het bij 
artikel 4 bepaalde, toe te staan, dat het col
legegeld in twee gelijke termijnen wordt be
taald. 

(5) T erugbetalit}g van collegegelden ge
schiedt slechts, indien door omstandigheden, 
onafhankelijk van den wil van den betrok
kene, ter beoordeeling van den Secretaris-
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Generaal, van geen der lessen, waarvoor de 
betaling is geschied, gebruik is gemaakt kun
nen worden. 

(6) Behalve het ingevolge het eerste, 
tweede of derde lid verschuldigd bedrag 
wordt ter zake van het onderwijs der hoog
leeraren en lectoren geenerlei betaling ge
vorderd, behoudens het bepaalde in het vol
gend lid van dit artikel. 

(7) Voor onderwijsbenoodigdheden, die 
aan studenten worden verstrekt, kan betaling 
gevorderd worden. 

Artikel 4. 
(1) Het recht tot het bijwonen van het 

onderwijs wordt verkregen door inschrijving 
bij den rector-magnificus, behoudens het be
paalde bij artikel 6 . 

(2) D e inschzijving geschiedt t egen be
taling ván tien gulden; de rector-magnificus 
geeft daarvan een door hem onderteekend 
bewijs af in den door den Secretaris-Gene
raal te bepalen vorm. De inschrijving geldt 
voor het studiejaar, waarin zij is geschied, en 
geeft voor dat jaar recht op toegang tot alle 
lessen, alsmede tot a lle inrichtingen en ver
zamelingen der Rijksuniversiteiten en der 
Technische Hoogeschool, behoudens het be
paalde bij het tweede lid van de artt. 36, 69, 
83 en 11 7 der hooger-onderwijswet. 

(3) D e rector-magnificus gaat n iet over 
tot de inschrijving, t enzij hem het bewijs is 
getooi,d, dat de gelden, verschuldigd inge
volge artikel 3, zijn betaald, of op een der 
gronden, genoemd in artikel 7, vrijstelling 
van de verplichting tot het betalen van col
legegelden is verleend. 

Artikel 5. 
Hij die zc,nde,· daartoe gerechtigd te zijn 

een of meermalen het onderwijs der hoog
leeraren en andere docenten bijwoont, wordt 
gestraft met een geldboete van ten hoogste 
f 250. Het strafbare feit wordt als overtre
ding beschouwd. 

Artikel 6. 
(1) De Secretaris-Generaal, de daartoe 

door hem aan te wijzen personen, alsmede 
de curatoren, hoogleeraren, lectoren, assis
tenten, beambten der Rijksuniversiteiten en 
der Technische Hoogeschool, en de in de ar
tikelen 95 en 48 der hoogeronderwijswet be
doelde privaatdocenten zijn te allen tijde be 
voegd alle lessen aan de Rijksuniversiteiten 
en de Technische Hoogeschool bij te wonen. 

(2) Hoogleeraren en lectoren zijn, ieder 
voor zooveel hun lessen betreft, bevoegd ge
durende enkele uren aan personen, die niet 
volgens artikel 4 zijn ingeschreven, toegang 
tot hun lessen te verleenen. 

Artikel 7. 
(1) Hij, die tot de in artikel 131 der 

hoogeronderwijswet bedoelde promotie is 
toegelaten, è,f in het bezit is van een der in 
artikel n8 der hoogeronderwijswet bedoelde 
diploma's, of een Rijksbeurs geniet, is van de 
betaling, verschuldigd ingevolge artikel 3 of 
artikel 9, vrijgesteld. 

(2) Gelijke vrijstelling geniet hij, die aan 
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een andere Nederlandsche of Nederlandsch
Indische universiteit of hoogeschool, welke 
ter zake van het onderwijs der hoogleeraren 
en andere docenten een bedrag, ten minste 
gelijkstaande met dat, verschuldigd aan de 
Rijksuniversiteiten en de Technische Hoo
geschool, vordert, tót de promotie is toege
laten of na betaling van het in dit Jid be
doelde bedrag voor het loopend studiejaar 
voor volledig onderwijs is ingeschreven, mits 
gelijk voorschrift met betrekking tot de be
taling van collegegeld door studenten van de 
Rijksunive.siteiten en de Technische Hooge
school door bedoelde instelling is vastge
steld. De vrijstelling wegens inschrijving el
ders voor volledig onderwijs geldt evenwel 
slechts dan, indien zij blijkt geschied te zijn 
ingevolge een werkelijk, later gewijzigd, 
voornemen om aldaar te studeeren. 

(3) Gelijke vrijstelling wordt eveneens 
genoten door hem, die voor het aan de Rijks
universiteiten of aan de Technische Hooge
school genoten onderwijs een aantal achter
eenvolgende studiejaren, dat ten minste drie 
en ten hoogste vijf bedraagt en dat voor 
iedere faculteit en studierichting aan de 
Rijksuniversiteiten en voor de Technische 
Hoogeschool door den Secretaris-Generaal 
nader wordt vastgesteld, de ingevolge artikel 
3 verschuldigde gelden heeft betaald. Studie
jaren, waarin geen collegegeld verschuldigd 
was wegens het genot van een Rijksbeurs of 
wegens een aanwijzing ingevolge artikel 6, 
eerste lid, evenals de studiejaren, waarin aan 
één der bij het tweede lid van dit artikel be
doelde universiteiten of hoogescholen een 
bedrag aan collegegeld is betaald, ten minste 
gelijkstaande met dat, verschuldigd aan de 
Rijksuniversiteiten en de Technische Hooge
school, worden voor het verkrijgen dezer vrij
stelling mede in aanmerking genomen. Van 
de bepaling, dat de betalingen in achtereen
volgende jaren moeten geschied zijn, kan in 
bijzondere gevallen door den Secretaris
Generaal ontheffing worden verleend. 

(4) Hij, die bij de voorbereiding tot een 
examen in een bepaalde afdeeling, faculteit 
of studierichting of in bepaalde vereenigde 
faculteiten, ingevolge het derde Jid van dit 
artikel vrijstelling van betaling der college
gelden heeft verkregen en in een andere af
deeling, faculteit of studierichting of in an
dere vereenigde faculteite n exame n wenscht 
af te leggen, zal tot dit examen slechts wor
den toegelaten, nadat hij heeft aangetoond, 
dat hij geen vrijstelling heeft genoten, welke 
hem in de afdeeling, faculteit of studierich
ting of vereenigde faculteiten, waarin hij 
examen wenscht af te leggen, niet zou zijn 
verleend. Heeft hij een of meer zoodanige 
vrijstellingen wel genoten, dan kan hij het 
recht om tot het gewenschte examen te wor
den toegelaten slechts verkrijgen door zoo
veel malen het ingevolge artikel 3 verschul
digd bedrag aan collegegeld te betalen als 
het aantal dezer vrijstellingen bedraagt. 

Artikel 8. 

(r) Hem, die ter voorbereiding tot een 
examen, dat niet aan één der Rijksuniversi-
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teiten of aan de Technische Hoogeschool 
wordt afgelegd, lessen van hoogleeraren en 
lectoren wenscht te volgen, kan daartoe door 
Curatoren der betrokken Rijksuniversiteit 
of der Technische Hoogeschool telkens voor 
één studiejaar toestemming worden ver
leend; in dat geval is voor dit onderwijs een 
som verschuldigd van f 225, die in 's Rijks 
schatkist gestort wordt. 

(2) Aan hem, die slechts enkele lessen 
van hoogleeraren en lectoren wenscht te vol
gen, anders dan bedoeld in het tweede lid 
van artikel 6, kan daartoe door curatoren 
telkens voor één studiejaar toestemming 
worden verleend; in dat geval is voor dit on
derwijs verschuldigd, indien ·de lesuren ge
geven worden: 

éénmaal per week f 20; 

tweemaal per week f 35; 
driemaal per week f 55; 
viermaal of meermalen per week f ïD
De inschrijving daartoe geschiedt koste-

loos. 
(3) Het vijfde en zesde lid van artikel 3 

zijn op de beide voorafgaande leden van toe
passing. 

(4) Het recht tot het bijwonen van het 
in dit artikel genoemde onderwijs wordt ver
kregen door inschrijving bij den rector-mag
nificus, die daartoe niet overgaat, tenzij hem 
het bewijs is vertoond, dat het bedoelde ver
lof van curatoren verkregen is en de voor
melde bedragen betaald •zijn. 

(5) De rector-magnificus geeft van de in 
het voorgaande lid van dit artikel bedoelde 
inschrijving een door hem onderteekend be
wijs af in den vorm, door den Secretaris
Generaal te bepalen. 

(6) Curatoren verstrekken op vertoon 
van dat bewijs een verklaring tot welke der 
onderscheidenlijk aan de betrokken Rijks
universiteit en de Technische Hoogeschool 
verbonden inrichtingen en verzamelingen hij 
mag worden toegelaten, behoudens het be
paalde bij het tweede lid van de :irtikelen 
83 en r r 7, onderscheidenlijk van de ·artikelen 
36 en 69 der hoogeronderwijswet. 

Artikel 9. 

(r) De studenten en kweekelingen der 
instellingen, bedoeld in de artikelen 153 en 
154 der hoogeronderwijswet, gevestigd in de 
gemeenten, waar een Rijksuniversiteit is, 
hebben toegang tot alle lessen der hoog
leeraren en de wetenschappelijke instellingen 
en verzamelingen dier Rijksuniversiteit, be
houdens het bepaalde bij het tweede lid van 
de artikelen 83 en n7 der hoogeronderwijs
wet. 

(2) Zij, die daarvan wenschen gebruik 
te maken, betalen de helft der bedragen, 
verschuldigd ingevolge artikel 3. 

(3) Zij worden door den rector-magnifi . 
cus ingeschreven overeenkomstig het be
paalde in artikel 4. 

(4) De rector-magnificus gaat hiertoe 
niet over dan nadat zij, of zijn zij minder
jarig, hun vader of voogd, zich schriftelijk 
hebben verbonden het door hen betaalde be
drag te zullen aanvullen tot het bedrag per 
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studiejaar, verschuldigd ingevolge artikel 3, 
ingeval de ingeschrevene tot ecnig examen 
bij een faculteit, die der godgele-:rdheid uit
gezonderd, of tot eenig examen bij een af
deeling der Technische Hocge~chool zal zijn 
toegelaten, en wel vóór het afleggen van dé<t 
examen, met dien verstande, dat de aanvul
ling niet meer zal bedragen dan het verschil 
tusschen het voor de inschrijving ter voorbe
reiding voor dat examen ten hoogste ver
schuldigde bedrag en het op grond van het 
tweede lid van dit artikel betaalde bedrag. 

Artikel m. 

Overgangsbepaling. 
Aan hem, die na het in werking treden 

van dit besluit vrijstelling van verdere beta
ling van collegegelden verzoekt op grond 
van de omstandigheid, dat hij even zoovele 
of meer studiejaren voor volledig onderwijs 
is ingeschreven geweest als voor zijn facul
teit of studierichting van de Rijksuniversi
teiten of voor de Technische Hoogeschool 
door den S ecretaris-Generaal nader wordt 
vastgesteld, wordt met inachtneming van het 
bij artikel 7, derde lid, bepaalde, die vrijstel
ling verleend, ook wanneer de studiejaren, 
gedurende welke hij bij het in werking tre
den van dit besluit voor volledig onderwijs 
was ingeschreven, geen aaneengesloten reeks 
vormen of niet bij het in werking treden van 
dit besluit aansluiten. 

Artikel 11. 

Uitvoeringsbepalingen verschijnen in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

Artikel 12. 

Dit besluit t reedt in werking op den dag zij
ner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 
VAN P OELJE. 

(Uitgeg. 29 Augustus I940.) 

S. S.353 

4 October 1940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie betreffende de organisatie 
van het filmwezen. 

Op grond van § r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De zorg voor het filmwezen berust - on
verminderd het bepaalde in de B ioscoopwet 
- bij den S ecretaris-Generaal van het De
partement vsn Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen. 

Artikel 2. 

De Nederlandsche Bioscoopbond (verder 
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Bond genoemd) is belast met de organisatie 
van allen, die op het gebied van de film 
werkzaam zijn, overeenkomstig de volgende 
bepalingen. 

Artikel 3. 
(1) De Bond heeft tot taak het filmwe

zen zoowel in organisatorisch als in econo
misch, cultureel en technisch opzicht te be
vorderen, de belangen van zijn leden, zoowel 
in hun onderlinge verhouding als in hun ver
houding tot de overheid, te behartigen en 
deze met elkander in rechtvaardige overeen
stemming te brengen. 

(2) / D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen kan den Bond ten aanzien van 
zijn werkzaamheid voorschriften geven en 
oefent het toezicht op deze werkzaamheid 
uit. 

Artikel 4. 
(1) L id van den Bond moet zijn ieder 

die, hetzij in de uitoefening van zijn beroep 
of uit een oogpunt van algemeen belang, 
films vervaardigt, verkoopt, verhuurt of ver
toont, een inrichting voor de vervaardiging 
van films in stand houdt of zorg draagt voor 
de bewerking van films, auteurs- of octrooi
rechten op het gebied van de film beheert of 
in eigenlijken zin aan de vervaardiging van 
films deelneemt. 

(2) Als personen die in eigenlijken zin 
aan de vervaardiging van films deelnemen, 
worden in het bijzonder aangemerkt produc
tieleiders, regisseurs, componisten, scenario
en draaiboekschrijvers, dirigenten, opname-

· leiders, architecten, cameralieden, klank
regelaars, spelers van hoofd- en van bijrollen. 

(:i) Onder films in den zin van het be
paalde in het eerste lid worden verstaan 
films met doorloopendc speelhandeling, cul
tureele en propagandafilms en journalen , 
welke openbaar worden gemaakt. 

Artikel 5. 
(1) De Bond wordt bestuurd en in en 

buiten rechte vertegenwoordigd door zijn 
voorzitter, die bij verhindering, afwezigheid 
of ontstentenis vervangen wordt door den 
ondervoorzitter. 

(2) D e voorzitter en de ondervoorzitter 
worden door den Secretaris-Generaal van 
het Deoartement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen benoemd en ontslagen. 

Artikel 6. 
De voorzitter van den Bond wordt ter 

zijde gestaan door een raad van bijstand, 
welks leden door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, Kun
sten en W etenschappen, den voorzitter ge
hoord, worden benoemd en ontslagen. 

Artikel 7. 
(r) D e voorzitter van den Bond is be

voegd den leden al datgene voor te schrij
ven, wat in verband met een juiste vervul
ling van de taak van den Bond noodzakelijk 
is. Deze voorschriften kunnen onder meer 
betreffen de vaststelling van de door de leden 
te betalen bijdragen. 
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(2) De voorzitter kan in de door hem te 
geven voorschriften op overtreding er van 
een boete stellen tot een bedrag van ten 
hoogste vijf duizend gulden; hij legt geen 
boete op, dan na den overtreder gehoord te 
hebben. 

(3) De voorschriften van den voorzitter 
behoeven de goedkeuring van den Secretaris
Generaal van het D epartement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Artikel 8. 
(1) D e voorzitter van den Bond is be

voegd in bepaalde gevallen, waarbij de werk
zaamheid op het gebied van de film weinig 
omvat ·of een op zich zelf staand karakter 
draagt, te bepalen, dat het lidmaatschap van 
den Bond niet v ereischt is. 

(2) P ersonen, ten opzichte van wie de 
voorzitter een maatregel heeft getroffen, als 
bedoeld in het voorgaande lid, ·moeten in het 
bezit zijn van een door hem afgegeven be
wijs van vrijstelling, indien zij op het gebied 
van de film werkzaam willen zijn . Voor het 
verstrekken van zulk een bewijs kan een 
door den voorzitter vast te stellen redelijk 
bedrag worden geheven. 

( 3) D e houder van een bewijs van vrij
stelling is met betrekking tot zijn werkzaam
heid op het gebied van de film aan de disci
plinaire en regelingsbevoegdheid van den 
voorzitter onderworpen. 

Artikel 9. 

D e voorzitter kan de toetreding tot den 
B ond weigeren of een lid uitsluiten, indien 
feiten aanwezig zijn, waaruit blijkt, dat de 
betrokkene de voor de uitoefening van zijn 
werkzaamheid vereischte betrouwbaarheid 
of geschiktheid niet bezit. 

Artikel ro. 
Tegen maatregelen van den voorzitter op 

grond van de artikelen 7, 8 en 9 staat be
roep open bij den Secretaris-Generaal van 
het Departement van onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. 

Artikel 11. 

De statuten en de reglementen van den 
Bond worden door den voorzitter gewijzigd 
in den zin van dit besluit. D eze wijziging 
behoeft de goedkeuring van de Secretarissen
G eneraal van de D epartementen van On
derwijs, Kunsten en W etenschappen en van 
Justitie. 

Artikel 12. 

(1) D e bepalingen van artikel 4 vinden 
o p personen die op het tijdstip van h et in 
werking treden van dit besluit niet lid zijn 
van den Bond, eerst toepassing met ingang 
van I Juli 1941. D e voorzitter kan echter in 
bepaalde gevallen of in het algemeen ge
noemden termijn bekorten of reeds vóór het 
einde van dezen termijn de vrijstelling, be
doeld in artikel 8, of de toetreding, bedoeld 
in a rtikel 9, weigeren. 

(2) Voor zoover t egen personen die bij 
het in werking treden van dit besluit reeds 
lid van den Bond zijn, een beslissing, als 
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bedoeld in artikel 9, moet worden gestaafd 
met feiten, welke bij het in werking treden 
van dit besluit reeds bekend waren, dient 
deze beslissing uiterlijk 30 Juni 1941 t e zijn 
genomen. 

Artikel 13. 

(1) Hij die opzettelij k of door grove 
schuld een werkzaamheid, als bedoeld in ar
tikel 4 , uitoefent, zonder lid van den Bond 
of in het bezit van een bewijs van vrijstelling, 
als bedoeld in artikel 8, of op den voet van 
artikel 12, lid 1 , van de verplichting tot lid
maatschap ontheven te zijn, wordt gestraft 
met geldboete van ten hoogste vijf duizend 
gulden. 

(2) M et dezelfde straf wordt gestraft de 
wettige vertegenwoordiger van een rechts
persoon, aan wiens opzet of grove schuld te 
wijten is, dat de rechtspersoon een werk
zaamheid in den zin van lid I ui toefent . 

(3) Strafvervolging, heeft n iet plaats 
dan op klachte van den voorzitter. Deze 
blijft gedurende acht dagen na den dag van 
de indiening der klacht bevoegd dezelve in 
te trekken. 

(4) F eiten, als bedoeld in de leden I en 2, 

zijn overtredingen. 
Artikel 14. 

D it besluit treedt op den achtsten dag na 
dien zijner afkondiging in werking. 

's-Gravenhage, 4 October 1940. 

D e waarnemend Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 
H . J. REININK. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

De S ecretaris- Generaal 
van het Departement van justitie, 

] . C . TENKINK. 

(Uitgeg. s October 1940. ) 

S. S.410 

19 Augustus 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Fi!'lanciën en van Justitie 
betreffende oorlogsmolestcredieten voor 
bedrijven. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING 1. 

Begrip " oorlogsmolestcrediet" . 
Artikel 1. 

Onder "oorlogsmolestcredieten " verstaat 
dit besluit credieten, welke aan door oor
logsmolest getroffen bedrijven op den voet 
van de navolgende artikelen voor rekening 
en risico van het Rijk worden verstrekt. Zij 
hebben t en doel de bedrijven weder op gang 
te brengen. 
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AFDEELING 2. 

Verstrekking van oorlogsmolestcredieten. 

Artikel 2. 

(1) De verstrekking van oorlogsmolest
credieten geschiedt door stichtingen, welke 
uitsluitend of mede ten doel hebben zooda
nige credieten te verstrekken. 

(2) Van Rijkswege kunnen aan deze 
stichtingen tot dit doel voorschotten worden 
verleend. 

(3) De verliezen, op de credieten gele
den, worden, voor zoover zij niet uit de eigen 
inkomsten der stichtingen kunnen worden 
gedekt, gebracht ten laste van het "Herstel
fonds 1940". 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financiën stelt nadere voor
schriften vast betreffende de verleening van 
de voorschotten en de verstrekking van de 
credieten. 

(2) Hij voegt aan iedere stichting een 
commissaris toe, die op de verstrekking van 
de credieten toezicht uitoefent. 

(3) De commissarissen handelen naar de 
aanwijzingen, hun door de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Finan
ciën en van Justitie gegeven. 

Artikel 4. 
(1) De toekenning en de definitieve af

wikkeling van oorlogsmolestcredieten · wordt 
ingeschreven in het Handelsregister. 

(2) De aan den credietgever toegevoeg
de commissaris doet daartoe onverwijld op
gave aan iedere Kamer van Koophandel en 
Fabrieken, b ij welke gegevens omtrent de 
zaak van den credietnemer zijn ingeschre
ven. Indien de zaak niet is ingeschreven, 
geschiedt de opgave aan de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken, in welker gebied 
de credietnemer is gevestigd. 

AFDEELING 3. 

Voorzieningen in zake oude overeenkomsten. 

Artikel 5. 
Onder oude overeenkomsten worden ver

staan: 
r) de overeenkomsten, door den crediet

nemer vóór 15 Mei 1940 aangegaan; 
2) de overeenkomsten, door schuldver

nieuwing in de plaats gesteld van overeen
komsten, door den credietnemer vóór 15 Mei 
1940 aangegaan, tenzij de schuldvernieuwing 
door den aan den credietgever toegevoegden 
commissaris is goedgekeurd. 

Artikel 6. 
Tot het tijdstip, waarop de definitieve af

wikkeling van een oorlogsmolestcrediet in 
het Handelsregister is ingeschreven, gelden 
met betrekking tot de oude overeenkomsten 
van den credietnemer de navolgende artike
len. 

Artikel 7. 
(r) Aan de verbintenissen, welke v oor 

den credietnemer uit oude overeenkomsten 
voortvloeien, kan slechts worden voldaan en 
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voldoening daaraan kan slechts worden af
gedwongen, voor zoover de aan den crediet
gever toegevoegde commissaris daartoe toe
stemming verleent. 

(2) Zoodanige toestemming is ook ver
eischt voor een tusschen den credietnemer 
en zijn schuldeischer aangaande de verbin
tenissen getroffen regeling. 

(3) Voor zoover deze toestemming niet 
is verkregen, wordt de schuld als niet op
eischbaar beschouwd. 

(4) Hetgeen zonder toestemming is vol
daan, kan teruggevorderd worden. 

Artikel 8. 
(r) Is een oude overeenkomst, waarbij 

de credietnemer partij is, wederkeerig, en is 
deze zoowel door hem als door zijn weder
partij niet of slechts gedeeltelijk nagekomen, 
dan kan de wederpartij den credietnemer 
sommeeren om binnen acht dagen te ver
klaren, of hij de overeenkomst gestand wil 
doen. 

(2) Verklaart hij zich daartoe binnen 
dien tijd niet bereid, zoo is de overeenkomst 
ontbonden en heeft de wederpartij recht op 
schadevergoeding; artikel 7 is van toepas
sing. 

(3) Verklaart hi_i zich wel bereid de over
eenkomst gestand te doen, dan is op de 
daaruit voortvloeiende verbintenissen arti
kel 7 niet van toepassing. De bereidverkla
ring is s lechts mogelijk met toestemming van 
den aan den credietgever toegevoegden com
missaris. 

Artikel 9. 
(r) De artikelen 7 en 8 zijn niet van 

toepassing op: 
r) arbeidsovereenkomsten, behalve voor 

zoover betreft vóór 15 Mei 1940 v ervallen 
loonen; 

2) huur- en pachtovereenkomsten; 
3) renten van schuldvorderingen, waar

voor hypotheek is verleend; 
4) verplichte periodieke aflossingen van 

schuldvorderingen, waarvoor eerste hypo
theek is verleend. 

(2) Het bepaalde in het eerste lid onder 
2- 4 geldt niet, voor zoover de aan den cre
dietgever toegevoegde commissaris in bij 
zondere gevallen anders beslist; de schuld
eischer wordt tevoren gehoord, althans be
hoorlijk opgeroepen. 

Artikel ro. 
De artikelen 7 en 8 stuiten den loop niet 

van reeds aanhangige rechtsvorder ingen in 
zake oude overeenkomsten, noch beletten zij 
het aanleggen van nieuwe rechtsvorderingen. 

Artikel II. 

(r) Indien, ingevolge het bepaalde in 
artikel 7, voldoening aan een verbintenis 
niet kan worden afgedwongen, vervallen de 
gelegde beslagen en wordt de schuldenaar 
uit de gijzeling ontslagen. De president van 
de rechtbank beveelt, voor zooveel noodig, 
de doorhaling der vervallen beslagen. 

(2) Op de kosten, waarin de schuldenaar 
is of wordt verwezen, vindt artikel 7 over
eenkomstige toepassing. 
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AFD EELING 4. 

Slotbepalingen. 

Artikel 12. 

Dit besluit is mede van toepassing op rP.eds 
verleende oorlogsmolestcredieten. 

Artike l 13 . 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Financiën, 
L . J . A. TRIP. 

De Secretaris- Generaal 
van het Departement van justitie, 

]. C. TENKINK. 

(Uitgeg. 29 Augustus 1940.) 

S. S.411 

21 Augustus r940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende wijziging van 
d e Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad 
N o. 546) . 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming m et §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) De vrijstelling van omzetbelasting 
en van bijzonder invoerrecht, voortvloeiende 
uit de vermelding in onderdeel I van de bij 
de Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad No. 
546) behoorende tabel B, vindt geen toe
passing t en aanzien van : 

bloemen, versche; 
boeken, weekbladen en alle andere perio-

diek verschijnende geschriften; 
fruit; 
groenten, versche en gezouten; 
haring, gerookte. 
(2) D e in genoemd onderdeel voorko

mende v rijstellingen van "dieren, doode en 
levende" en van "peulvruchten, versch of 
enkel gedroogd" v inden geen toepassing on
derscheidenlijk ten aanzien van visch en van 
andere peulvruchten dan erwten ( groene en 
grauwe), boonen (bruine) en kapucijners. 

Artikel 2. 

(1) D e omzetbelasting en het bijzonder 
invoerrecht worden, met afwijking in zoo
verre van de in artikel 6 , eerste en tweede 
lid , van de Omzetbelastingwet 1933 (Staats
blad No. 546) genoemde percentages van 
vier en tien , geheven tot een bedrag van 
onderscheidenlijk zes en twaalf ten honderd. 

(2) Het in het vorig lid bepaalde geldt 
niet ten aanzien van: 

boekweitgrutten; 
boter; 
fruit; 
gas; 
groenten, versche en gezouten; 
petroleum; 
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plantaardige en dierlijke oliën en vetten; 
schoenen, vetlederen; 
suiker en stroop; 
visch ; 
zeep, zachte (zoogenaamde groene en 

gele). 
Artikel 3. 

(1) D e in artikel 7, tweede lid, der Om
zetbelastingwet HJ33 (Staatsbla d N o. 546) 
vervatte beoaling, inhoudende, dat t en aan
zien van goederen, welke in den staat, waar
in zij worden geleverd, als zoodanig aan ac
cijns zijn onderworpen, de accijns niet in den 
verkoopprijs wordt opgenomen, vindt geen 
toepassin g. 

(2) Voor de berekening van het in ar
tikel 17, eerste lid , der Omzetbelastingwet 
1933 (Staatsblad No. 546) bedoelde bijzon
der invoerrecht worden in zooverre, met af
wijking van genoemd artikel 1 7, eerste lid , 
alle Nederlandsche belastingen en heffingen 
- met uitzondering van genoemd bijzonder 
invoerrecht zelf - onder de waarde der goe
deren begrepen. 

(3) H et bepaalde in de noot , voorko
mende aan het slot van de bij de Omzetbe
lastingwet 1933 (Staatsblad No. 546) be
hoorende tabel A, betreffende d e b elasting 
der gouden en zilveren werken vindt geen 
toepassing. 

Artikel 4. 

(1) Aan personen of lichamen, die ten 
gebruike in hun bedrijf of beroep machines, 
werktuigen, gereedschappen en vervoermid
delen aanschaffen, wordt, op daartoe gedaan 
verzoek, vrijstelling of teruggaaf verleend 
van een derde deel van het ingevolge artikel 
2 voor die goederen verschuldigd bedrag aan 
omzetbelasting of bijzonder invoerrech . 

(2) Vrijstelling of teruggaaf van belas
ting tot een bedrag van minder dan tien 
gulden wordt niet verleend. 

(3) D e teruggaaf wor<lt verleend door 
den inspecteur der accijnzen, binnen wiens 
ambtskring belanghebbende is gevestigd. 
Artikel 22 van de Omzetbelastingwet r933 
(Staatsblad No. 546) vindt overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 5. 

(1) Groot- en kleinhandelaren, fabrikan
ten, die tevens het beroep van handelaar uit
oefenen, daaronder begrepen, zijn gehouden 
vóór 20 October 1940 bij den inspecteur der 
accijnzen, binnen wiens ambtskring zij zijn 
gevestigd, op een daarvoor bestemd formu
lier en overeenkomstig de daarin opgenomen 
aanwijzin gen aangifte te doen van de goede
ren, welke op het tijdstip van inwerkingtre
ding van dit besluit in hun handelsbedrijf in 
voorraad zijn, voor zoover van die goederen 
niet omzetbelasting of bijzonder invoerrecht 
is voldaan tot het bedrag, dat ingevolge dit 
besluit bij levering of invoer zou zijn ver
schuldigd geweest. 

(2) D e in het vorig lid bedoelde perso
nen zijn gehouden tot betaling van omzet
belasting of bijzonder invoerrecht tot een 
bedrag, hetwelk van de goederen zou zijn 
verschuldigd, indien de aan omzetbelasting 
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onderworpen levering of de invoer zou zijn 
geschied m et toepassing van de bepalingen 
van dit besluit, verminderd met de in voor
komende gevallen van die goederen reeds be
taalde belasting. Als maatstaf voor de b ere
kening van de verschuldigde belasting geldt 
de inkoopprijs der goederen, voor zoover niet 
aannemelijk is, dat berekening op een ande
ren voet moet geschieden. 

( '\ ) Op het in het vorig lid b edoelde be
drag wordt een bedrag van vijf en twintig 
gulden in mindering gebracht. 

(4) Het hiervóór bepaalde blijft buiten 
toepassing t en aanzien van de navolgend e 
goederen: 

bloemen, v ersche ; 
weekbladen en alle andere p eriodiek ver-

schijnende geschriften; 
fruit; 
groenten, versche; 
visch, v ersche. 
(5) H et in het tweede lid bepaalde geldt 

niet voor zoover door of vanwege het Hoofd 
van het D epartement van Financiën is be
paald, d a t personen, als in het eerste lid zijn 
bedoeld, m et betrekking tot de op het tijd
stip van inwerkingtreding van dit besluit in 
hun handelsbedrijf in voorraad zijnde goe
deren worden aangemerkt als fabrikant in 
den zin der Omzetbelastingwet 1933 (Staats
blad No. 546). Aan zoodanige personen kan 
op gelijke wijze ontheffing worden verleend 
van de in het eerste lid bedÖelde verplich 
ting. 

Artikel 6. 
(1) D e inspecteur der accijnzen stelt het 

overeenkomstig het vorig artikel aan omzet 
belasting en invoerrecht verschuldigde be
drag bij aanslag vast. D e artikelen 12, derde 
lid, 14, eerste en derde lid, 1 5, eerste lid , en 
16 der Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad 
No. 546) vinden overeenkomstige toepas
sing. 

(2) D e aanslagen zijn invorderbaa r in 
drie gelijke termijnen, welke onderscheiden
lijk vervallen twee, vier en zes maanden na 
de dagteekening van h et aanslagbiljet. 

(3) Bij betaling vóór den vervaldag 
wordt een korting verleend ten bedrage van 
één ten honderd per maand; d eelen van een 
maand blijven buiten beschouwing. 

(4) Bij gebreke van b et aling zijn de be
palingen van toepassin g, welke de invorde
ring en d en voorrang bij wanbetaling van 
accijnzen regelen, met dien verstande, d at 
de invordering in alle gevallen door middel 
van lijfsdwan g kan geschieden. 

Artikel 7. 
(1) Hij , die hier t e lande het beroep van 

v isscher uitoefent, wordt aangemerkt als fa
brikant in den zin der Omzetbelastingwet 
1933 (Staatsblad No. 546). 

(2) Exploitanten van een vischafslag zijn 
hoofdelijk mede aansprakelijk voor de belas
ting, verschuldigd v an de aldaar afgeslagen 
visch. Artikel 13 van voormelde wet vindt 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 8. 
( 1) Het niet doen, alsmede het onjuist 
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of onvolledig doen van de in artikel 5 van dit 
besluit bedoelde aangifte, wordt gestraft met 
een geldboete van t en hoogste vij f duizend 
gulden. 

(2) D e in het eerste lid strafbaar gestel
de feiten worden beschouwd als misdrijven, 
behalve voor de toepassing van d e artikelen 
S7 en 58 van h et W etboek v an Strafrecht, 
in de plaats waarvan wordt toegepast het
geen in artikel 62, eerste lid , v an dat wet
boek voor overtredingen is bepaald. 

Artikel 9. 
D e artikelen 22bis, 24, 27, 33, 35 en 36 

der Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad 
No. 546) vinden t en aanzien van dit besluit 
ov ereenkomstige toepassing. 

Artikel 10. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 
der Omzetbelastingwet 1933 (Staa tsblad No. 
546) is ieder, die ingevolge een vóór de in
werkingtreding van d it besluit gesloten over
eenkomst verplicht is goederen te leveren of 
een werk uit te voeren , waarbij door hem 
gekochte of v ervaardigde goederen worden 
verbruikt, bevoegd hetgeen v an hem met be
trekking tot d ie goederen wegens omzetbe
lasting of bijzonder invoerrecht m eer is ge
vorderd dan vóór de inwerkingtreding van 
dit besluit had k unnen geschieden , op den 
voet van bovengenoemd artikel 8 t erug te 
vorderen van den gene, aan wien hij de goe
deren moet leveren of het werk moet ople
veren. 

Artikel rr. 
(1) D e v oor de uitvoering van dit be

sluit noodige bepalingen worden door den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Financiën vastgesteld en in de Neder
landsche Staatscourant afgekondigd. 

(2) Het doen van hetgeen b ij de volgens 
lid 1 vastgestelde bepalingen is v erboden 
of het niet doen van ·hetgeen bij zoodanige 
bepalingen is voorgeschreven, wordt gestraft 
met een geldboete van ten hoogste v ij fhon
derd gulden; de strafbare feiten worden als 
overtredingen beschouwd. 

Artikel 12. 

Dit besluit treedt op 1 October 1940 in 
werking. 

's-Gravenhage, 21 Augustus 1940. 
D e S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L . J . A. TRIP. 

(Uitgeg. 9 Septernber z 9 40 .) 

S. S.412 

2 2 Augustus r940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Financiën b etreffende de regeling 
van de vergoedingen wegens het gebruik 
van eigen motorrijtuigen bij reizen, ten 
behoeve v an het Rijk gedaan. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23 / 
1940 en in overeenstemming m et §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/r940 van den Rijks-
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commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

D e in artikel II, eerste lid , onder 2 °. en 
3 ° ., van het Reisbesluit 1916 (Staatsblad 
1915, No. 451) bedoelde vergoedingen we
gens het gebruik van eigen motorrijwiel en 
van eigen automobiel worden met ingang 
van 1 September 1940 vastgesteld als volgt : 

1) wegens het gebruik van eigen motor
rijwiêl per in een kalenderjaar afgelegden 
kilometer : 
van 1 tot 2000 km .......... 5 cents 
van 2001 tot 5000 km ... . ...... 4 

boven 5000 km . . . . . . . . . . 3 

2) wegens het gebruik van eigen auto
mobiel per in een kalenderjaar afgelegden 
kilometer: 
van 1 tot 10 ooo km 
van 10 001 tot 15 ooo km 

boven 1 5 ooo km 

Artikel 2. 

10 cents 
6 
4 

De Hoofden van de Departementen van 
algemeen bestuur zijn bevoegd, in plaats van 
de in artikel 1 genoemde bedragen, voor be
paalde groepen van landsdienaren lagere be
dragen vast te stellen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 1 September 1940. 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 2 September z940.) 

S. S.413 

z8 September z940. DERDE UITVOE
RINGSBESLUIT van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van 
Financiën, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende de regeling van het 
deviezenverkeer. 

Ingevolge artikel .35 der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 der Vero~.iening No. 3/1940 van den 
Rijkscomm;:,saris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Voor de toepassing van dit besluit 
en zijn uitvoeringsvoorschriften wordt ver
staan onder: 

1) grensgebied: 
a) het gebied, behoorende tot die Neder

landsche gemeenten, die, a lthans met een 
deel van het gemeentegebied, niet verder dan 
15 km van de Duitsche grens van het be
zette Nederlandsche gebied verwijderd lig
gen; 

b) het krachtens de Duitsche deviezen
voorschriften als zoodanig aangewezen ge
bied aan de Nederlandsche grens; 
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2) grensbewoners : 
persom:n, die binnen de grensgebieden hun 

woonplaats hebben of gewoonlijk aldaar ver
blijven; 

3) grensgangers: 
grensbewoners, die van een bedrijf, gele

gen in het grensgebied van het nabuurland, 
regelmatig loon (daaronder mede begrepen 
salarissen; provisies, enz.) ontvangen en die 
om de plaats te bereiken, waar zij hun ar
beid verrichten, regelmatig de grens langs 
een bepaald kantoor overschrijden. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan met bindende 
werking beslissen, of een bepaalde persoon 
als grensbewoner of grensganger is aan te 
merken of niet. 

Artikel 2. 

(1) Het is aan grensbewoners zonder ver
gunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd bij iedere grensoverschrijding binnen
landsche betaalmiddelen uit te voeren tot 
ten hoogste vijf gulden, ten hoogste echter 
twintig gulden per maand. 

(2) Het is aan grensbewoners verboden 
bij iedere grensoverschrijding betaalmidde
len tot een hooger bedrag dan vijf gulden in 
binnenlandsche geldsoort in te voeren en tot 
een hooger bedrag dan twintig gulden per 
maand. Het Deviezeninstituut kan in bij 
zondere gevallen deze bedragen verhoogen. 

(3) Kinderen beneden den leeftijd van 
veertien jaar mogen bedragen, waarvan de 
uit- en invoer overeenkomstig de vorige le
den geoorloofd is, slechts dan medevoeren, 
wanneer deze bedragen noodig zijn voor 
schoolbezoek. 

(4) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan voorschrijven, 
dat de uit- en invoer van betaalmiddelen 
overeenkomstig de vorige leden slechts langs 
bepaalde grenskantoren en gedurende be
paalde uren geoorloofd is. 

Artikel 3. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 2 

is het aan grensgangers geoorloofd op grond 
van loonverklaringen hunner werkgevers be
taalmiddelen tot een waarde van ten hoog
ste hun loon in of uit te voeren. 

Artikel 4. 
Het is grensbewoners geoorloofd zonder 

overlegging van de in artikel 22 van de De
viezenverordening 1940 bedoelde documen
ten roerende goederen in of uit te voeren, 
mits deze goederen naar het oordeel van de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen: 

1) niet zijn bestemd voor handel of be
drijf; 

2) dienen voor de persoonlijke behoeften 
van de grensbewoners; 

3) contant zijn gekocht, dan wel worden 
verkocht. 

Artikel 5. 
In afwijking van het bepaalde in de arti

kelen 2 en 4 is het aan binnenlandsche grens
bewoners, die in het bezit zijn van een ver
gunning van den inspecteur der invoerrech
ten en accijnzen, geoorloofd: 
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1) zonder overlegging van de in artikel 
22 der Deviezenverordening 1940 bedoelde 
documenten in het bezette Nederlandsche 
gebied voortgebrachte roerende goederen tot 
een verkoopwaarde van ten hoogste vijftig 
gulden per marktdag uit te voeren en terug 
te voeren; 

2) de met den verkoop dezer goederen 
verkregen opbrengst tot een waarde van ten 
hoogste vijftig gulden per marktdag in te 
voeren. 

Artikel 6. 
Medegevoerde betaalmiddelen of roeren

de goederen worden ook dan als uitgevoerd 
aangemerkt, indien in redelijkheid moet wor
den aangenomen, dat zij in strijd met de 
voorafgaande bepalingen voor uitvoer naar 
het buitenland bestemd zijn. 

Artikel 7. 
De voor de uitvoering van dit besluit noo

dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën uitgevaardigd en in de Nederlandsche 
Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den vijf

den dag na zijn afkondiging. 

Artikel 9. 
Dit besluit wordt aangehaald als "Devie

zenbesluit 111". 
's-Gravenhage, 18 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 26 September 1940.) 

S. S.414 

18 September 1940. VIERDE UITVOE
RINGSBESLUIT van de Secretarissen
Generaal van de Departem.enten van Fi
nanciën, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende de regeling van het 
deviezenverkeer. 

Ingevolge artikel 35 der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en. 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Het is aan ingezetenen, die het be
zette Nederlandsche gebied tijdelijk verla
ten, zonder vergunning van het Deviezenin
stituut geoorloofd betaalmiddelen en gelds
waardige papieren uit te voeren tot de maxi
ma en in de geldsoorten, door het Deviezen-

L . en S. 1940. 
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instituut te bepalen. Deze maxima en geld
soorten worden in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt. 

(2) Voor het medenemen van register
markreischèques naar Duitschland gelden 
geen maxima. 

Artikel 2. 

Ingezetenen, die voornemens zijn het be
zette Nederlandsche gebied tijdelijk te ver
laten en die in het bezit zijn van een geldig 
paspoort en een geldige "Passierschein", zijn 
bevoegd zonder vergunning van het Devie
zeninstituut van Deviezenbanken buiten
landsche betaalmiddelen en buitenlandsche 
geldswaardige papieren tot ten hoogste de 
krachtens artikel 1 bepaalde maxima in de 
aangewezen geldsoorten tegen betaling in 
binnenlandsche geldsoort te verkrijgen en 
over de aldus verkregen waarden buiten het 
bezette Nederlandsche gebied voor reisdoel
einden te beschikken. 

Artikel 3. 

(1) Het is aan ingezetenen verboden bij 
terugkeer binnen het bezette N ederlandsche 
gebied binnenlandsche betaalmiddelen en 
binnenlandsche geldswaardige papieren tot 
een hoogere gezamenlijke waarde dan de bij 
het verlaten van het bezette Nederlandsche 
gebied door hen uitgevoerde en overeenkom
stig de geldende voorschriften opgegeven be
dragen in te voeren. 

(2) Heeft het verblijf buiten het bezette 
Nederlandsche gebied korter geduurd dan 
den bij het verlaten van dit gebied opgege
ven vermoedelijken duur, dan is de ingezete
ne verplicht de uitgevoerde waarden weder 
in te voeren, met aftrek van de bedragen, 
waarover hij op grond van de krachtens ar
tikel 1 bepaalde maxima gedurende de da
gen van zijn verblijf in het buitenland kon 
beschikken. 

(3) De ingezetene is verplicht buiten
landsche betaalmiddelen en buitenlandsche 
geldswaardige papieren, welke door hem bij 
terugkeer binnen het bezette Nederlandsche 
gebied worden ingevoerd, binnen drie dagen 
na dien terugkeer overeenkomstig artikel 9 
der Deviezenverordening 1940 rechtstreeks 
of door tusschenkomst van een Deviezen
-bank aan de Nederlandsche Bank aan te bie
den. Gelijke verplichting bestaat, wanneer 
de ingezetene niet binnen vee.rtien dagen na 
de verkrijging der buitenlandsche betaalmid
delen en buitenlandsche geldswaardige pa
pieren het bezette Nederlandsche gebied 
heeft verlaten. 

Artikel 4. 

(1) Het is aan ingezetenen, die op het 
tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit 
tijdelijk buiten het bezette Nederlandsche 
gebied vertoeven, verboden bij terugkeer 
binnen dit gebied binnenlandsche betaalmid
delen en binnenlandsche geldswaardige pa
pieren in te voeren tot een hoogere gezamen
lijke waarde dan vijfhonderd gulden. 

(2) Het Deviezeninstituut kan in bijzon
dere gevallen het in het vorige lid genoemde 
bedrag verhoogen. 

21 
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Artikel 5. 

Het is aan niet-ingezetenen, die het be
zette Nederlandsche gebied binnenkomen, 
verboden binnenlandsche betaalmiddelen en 
binnenlandsche gel<lswaardige papieren in te 
voeren tot hoogere bedragen dan de door het 
Deviezeninstituut te bepalen maxima. Deze 
maxima worden in de Nederlandsche Staats
courant bekendgemaakt. 

Artikel 6. 

De Deviezenbanken zijn bevoegd zonder 
vergunning van het Deviezeninstituut mid
dellijk of onmiddellijk ten gunste van een 
binnen het bezette Nederlandsche gebied 
vertoevende niet-ingezetene : 

1) buitenlandsche betaalmiddelen in te 
wisselen tegen binnenlandsche betaalmidde
len· 

2) uitbetalingen te doen op binnenland
sche geldswaardige papieren en binnenland
sche vorderingen tot de door het Deviezenin
stituut te bepalen maxima. Deze maxima 
worden in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 7. 
(1) Het is aan niet-ingezetenen zonder 

vergunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd de bij het binnenkomen van het bezette 
Nederlandsche gebied ingevoerde betaalmid
delen en geldswaardige papieren weder uit 
te voeren. 

(2) Hebben niet-ingezetenen door inwis
selingen of uitbetalingen op grond van arti
kel 6 binnenlandsche betaalmiddelen verkre
gen, dan is het hun geoorloofd deze in plaats 
van de dóor hen ingevoerde buitenlandsche 
betaalmiddelen en buitenlandsche gelds
waardige papieren uit te voeren. 

Artikel 8. 

De in- en uitvoer van roerende goederen 
als reisbagage is zonder overlegging van do
cumenten, als bedoeld in artikel 22 der De
viezenverordening 1940, geoorloofd, mits: 

1) aannemelijk is, dat t en aanzien van 
die goederen geen betalingsverplichtingen 

·meer bestaan of alsnog zullen ontstaan; 
2) die goederen naar het oordeel van de 

ambtenaren der invoerrechten en accijnzen 
niet worden in- of uitgevoerd voor handels
doeleinden; 

3) die goederen naar het oordeel van de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen 
niet worden in- of ui t gevoerd, met de be
doeling om de bepalingen van de Deviezen
verordening .1940 te ontduiken. 

Artikel 9. 

Medegevoerde betaalmiddelen of roeren
de goederen worden ook dan als uitgevoerd 
aangemerkt, indien in redelijkheid moet wor
den aangenomen, dat zij in strijd met de 
voorafgaande bepalingen voor uitvoer naar 
het buitenland bestemd zijn. 

Artikel 10. 

Het verlaten en het binnenkomen van het 
bezette Nederlandsche gebied, met inacht-
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neming van de bepalingen der voorafgaande 
artikelen, is slechts geoorloofd langs de door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën aangewezen kantoren. 

Artikel u. 

D e voor de uitvoering van dit besluit noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën uitgevaardigd en in de Nederlandsche 
Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 12. 

Dit besluit treedt in werking op den v ijf
den dag na zijn afkondigin~. 

Artikel 13. 

Dit besluit wordt aangehaald als "Devie
zenbesluit IV". 

's-Gravenhage, 18 September 1940. 
· De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L. J . A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M . HIRSCHFELD. 

D e S ecretaris-Generaal 
v an het Departement v an Landbouw 

en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 26 September z940.) 

S. S.415 

z8 September z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende de aangifte 
van buitenlandsche effecten. 

Ingevolge artikel 10 der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) Ingezetenen zijn verplicht van bui
tenlandsche effecten, welke hun bij het in 
werking treden van dit besluit toebehooren, 
binnen een maand na dit in werking treden 
aangifte t e doen bij de Vereeniging voor den 
Effectenhandel te Amsterdam. 

(2) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
dat buitenlandsche effecten, waarvoor reeds 
uit anderen hoofde een opgave of registratie 
heeft plaats gevonden of die een geringe 
waarde hebben, van d e verplichting tot aan
gifte uitgezonderd zijn. Deze bepalingen 
worden in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 2. 

(1) Ingezetenen zijn verplicht van bui
tenlandsche effecten, die door hen na het in 
werking treden van dit besluit worden ver
kregen, binnen drie dagen na .die verkrijging 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 on
der gelijktijdige vermelding van den vooraf
gaanden eigenaar aangifte te doen. 
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(2) Aangifte overeenkomstig het vorige 
lid behoeft niet te worden gedaan, wanneer 
de effecten door de Vereeniging voor den 
Effectenhandel op daartoe strekkend ver
zoek met opgave der nummers geregistreerd 
en van een kettingverklaring voorzien zijn 
en in regelmatig beursverkeer worden ver
kregen. 

(3) Onder verkrijging in regelmatig 
beursverkeer wordt verstaan verkrijging 
overeenkomstig de Beursvoorschriften 1940 
(zie Nederlandsche Staatscourant 1940, No. 
127) en de reglementen der Vereeniging voor 
den Effectenhandel te Amsterdam, van den 
Bond voor den Geld- en Effectenhandel in 
de Provincie 's-Gravenhage en van de Ver
eeniging van Effectenhandelaren t e Rotter
dam, voor zoover de verkrijging geschiedt 
door of door tusschenkomst van leden van de 
genoemde vereenigingen. 

Artikel 3. 

Personen , die ingezetenen worden, zijn ver
plicht van d,e hun op dat tijdstip toebehoo
rende buitenlandsche effecten binnen tien 
dagen overeenkomstig het bepaalde in arti
kel 1 aangifte te doen. 

Artikel 4. 

De aangifte varl buitenlandsche effecten, 
waartegen binnen het bezette N ederlandsche 
gebied certificaten, depótfractiebewijzen of 
andere soortgelijke stukken aan toonder zijn 
uitgegeven, moet geschieden door den inge
zetene, die deze stukken heeft uitgegeven. 

Artikel 5. 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 September 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën , 
L. J . A. TRIP. 

(Uitgeg. 26 September 1940.) 

S. S.557 

29 Augustus 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Hafldel , Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visscherij betreffende verlenging van de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen 19.39. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 · 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks 
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In afwijking van artikel 9 van de Wet Ge
bruik Vervoermiddelen van 16 September 
1939 (Staatsblad No. 528) worden de bepa
lingen van bedoelde wet, voor zoover zij met 
de veranderde staatsrechtelijke verhoudin
gen vereenigbaar zijn, tot nader order v~r
lengd. 
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Artikel 2. 

Deze verordening treedt op· 1 5 September 
1940 in werking. 

's-Gravenhage, 29 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
D . G. W . SPITZEN. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K . J. FREDERIKS. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart , 
H . M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 2 September 1940.) 

S. S.603A 

29 juni 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart betreffende de uitvoering van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. 

Op grond van het bepaalde in artikel 3, 
lid 1, van de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
(Wet van 13 Maart 1937, Staatsblad N °. 
619) en overeenkomstig de §§ 2 en 3 van de 
Verordening N ° 3/1940 van den Rijkscom 
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied, wordt b epaald: 

Artikel 1. 

In afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel II van het Vestigings
besluit Broodbedrijven 1938 (Koninklijk Be
sluit van 2 J uni 1938, Staatsblad N °. 660). 
zooals dat luidt ingevolge het Koninklijk 
Besluit van 6 Mei 1939, Staatsblad N ° . 665, 
vinden de in dat lid bedoelde bepalingen 
van eerstgenoemd besluit geen toepassing 
vóór 1 Juli 1941. 

Artikel 2 -

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 Juni 1940. 

S. S.615 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 13 juli 1940.) 

16 Augustus 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
m enten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën be
treffende het betàlingsverkeer met het 
Duitsche Rijk. 
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Op grond van de artikelen 4, 19 en 21 der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 
(Staatsblad No. 583) en in overeenstem
ming met §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/I940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald : 

Artikel 1. 

1. Het Duitsche Rijk wordt aangewezen 
overeenkomstig artikel 4 der W et Interna
tionaal Betalingsverkeer 1934. 

2. Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
van het Besluit Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935 (Staatsblad No. 229) 
worden, behalve de in dat artikel genoemde 
betalingen uit hoofde van levering van goe
deren, aangewezen: 

betalingen door ingezetenen in den zin 
van artikel 1 der D eviezenverordening 1940 
uit hoofde van schulden wegens nevenkos
ten .van het goederenverkeer, vrachten , dien
sten met inbegrip van verzekering, verede
lingskosten, nevenkosten van het doorvoer
verkeer, patentkosten en licenties, auteurs
rechten, ondersteuningen en pensioenen, 
schulden , voortvloeiende uit het kapitaal
verkeer, zoomede betalingen uit anderen 
hoofde, ook wanneer in verband met boven
genoemde betalingen een overmaking niet 
gebruikelijk is. 

Artikel 2. 

Het D eviezeninstituut kan met machti
ging van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij bepalen, dat stortingen 
bij het vereffeningsinstituut wegens beta
lingsverplichtingen, als bedoeld in artikel 1, 

of groepen dezer betalingsverplichtingen 
slechts kunnen geschieden onder overlegging 
van een vergunning van het D eviezeninsti
tuut. 

Artikel 3. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
van het Besluit I nternationaal Betalings
verkeer Nederland 1935 wordt, indien de 
schuld in een andere geldsoort is uitgedrukt 
dan de binnenlandsche, het verschuldigde 
bedrag in binnenlandsche geldsoort omgere
kend tegen den door het vereffeningsinsti
tuut laatst gepubliceerden clearingkoers, 
met dien verstat).de, dat, indien voor de geld
soort geen clearingkoers is gepubliceerd, de 
omrekening geschiedt tegen den op verzoek 
door het vereffeningsinstituut m ede te dee
len koers. 

Artikel 4. 
Het vereffeningsinstituut kan in door of 

namens de Secretarissen-Generaal van de 
D epartementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij aan te wijzen gevallen 
of groepen van gevallen, al dan niet onder 
daarbij te stellen voorwaarden, ontheffing 
verleenen van de bij of krachtens het Besluit 
Internationaal Betalingsverkeer N ederland 
1935 gegeven voorschriften. 
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Artikel 5. 

Ingevolge artikel 21 van de Wet Interna
tionaal Betalingsverkeer 1934 is strafbaar 
met de aldaar genoemde straffen hij, die een 
voorwaarde, gesteld krachtens artikel 4, niet, 
niet tijdig of niet t en volle nakomt. 

Artikel 6. 

D it besluit treedt ir, werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel , 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Koloniën, 

0 . E. W. Srx. 

(Uitgeg. 22 Augustus 1940.) 

S. S.6 16 

16 Augustus 1940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Financiën, van Landbouw en 
Visscherij en van Koloniën betreffende 
het betalingsverkeer met het Protecto
raat Bohemen en M oravië. 

Op grond van de a rtikelen 4, 19 en 2 1 der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 
(Staatsblad No. 583) en in overeenstemming 
met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

1. Het Protectoraat Bohemen en Mora
vië wordt aangewezen overeenkomstig arti
kel 4 der Wet Internationaal B etalingsver
keer 1934. 

2. Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
van het Besluit Internationaal Betalingsver
keer N ederland 1935 (Staatsblad No. 229) 
worden, behalve de :n dat artikel genoemde 
betalingen uit hoofde van levering van goe
deren, aangewezen: 

betalingen door ingezetenen in den zin 
van artikel 1 der D eviezenverordening 1940 
uit hoofde van schulden wegens nevenkosten 
van het goederenverkeer, vrachten, diensten 
met inbegrip van verzekering, veredelings
kosten, nevenkosten en licenties, auteurs
rechten, ondersteuningen en pensioenen, 
schulden, voortvloeiende uit het kapitaal
verkeer, zoomede betalingen uit anderen 
hoofde, ook wanneer in verband met boven
genoemde betalingen een overmaking niet 
gebruikelijk is. 
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Artikel 2. 

Het D eviezeninstituut kan m et machtiging 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij bepalen, dat stortingen 
bij het vereffeningsinstituut wegens beta
lingsverplichtingen, als bedoeld in artikel 1, 

of groepen dezer betalingsverplichtingen 
slechts kunnen geschieden onder overlegging 
van een vergunning van het D eviezeninsti
tuut. 

Artikel 3. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
van het Besluit Internationaal Betalings
verkeer Nederland 193 5 wordt, indien de 
schuld in een andere geldsoort is uitgedrukt 
dan de binnenlandsche, het v erschuldigde 
bedrag in binnenlandsche geldsoort omgere
kend tegen den door het vereffeningsinsti
tuut laatst gepubliceerden clearingkoers, met 
dien verstande, dat, indien voor de geld
soort geen dearingkoers is gepubliceerd, de 
omrekening geschiedt tegen den op verzoek 
door het vereffeningsinstituut m ede te dee
len koers . 

Artikel 4 . 

Het vereffeningsinstituut kan in door of 
namens de Secretarissen-Generaal v an de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij aan te wijzen gevallen 
of groepen van gevallen, al dan niet onder 
daarbij te stellen voorwaarden, ontheffing 
verleenen van de bij of krachtens het B e
sluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derland 1935 gegeven voorschriften . 

Artikel 5. 

Ingevolge artikel 21 van de Wet Interna
tionaal Betalingsverkeer 1934 is strafbaar 
met de aldaar genoemde straffen hij , die een 
voorwaarde, gesteld krachtens artikel 4, niet, 
niet tijdig of niet ten volle nakomt. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

D e Secre taris- Generaal 
van het Departem ent van Financiën , 

L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij , 
H. M . HIRSCHFELD. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van Koloniën, 

0. E. W . Srx. 

(Uitgeg . 22 Augustus z940.) 
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S. S.617 

22 Augustus z940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
m enten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Vis
scherij, van Justitie, vanBinnenlandsche 
Zaken, van Onderwijs, Kunsten en W e
tenschappen, van Financiën, van Wa
terstaat en van Sociale Zaken betref
fende het vorderen van goederen inge
val van buitengewone omstandigheden 
(Algemeen Vorderingsbesluit 1940) . 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
van de Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ncder
landsche gebied , wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) De Secretarissen -Generaal van de 

Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepv~~rt, van Landbouw en Visscherij, 
van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Financiën, van Waterstaat en van Sociale 
Zaken, zijn, ieder voor wat betreft de onder 
zijn Departement ressorteerende aangelegen
heden en indien zulks naar zijn oordeel in 
overeenstemming is m et het algemeen be
lang, bevoegd, zonder eenige formaliteit, met 
inachtneming van de regelen, bij dit besluit 
gesteld, de terbeschikkingstelling van goe
deren, hetzij aan den Staat, hetzij aan een 
anderen persoon of ander lichaam, te vorde
ren of te doen vorderen. 
. (2) Een vordering krachtens lid 1 ge

schiedt niet dan in overeenstemming met den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

Artikel 2. 

Voor de toepassing v an dit besluit worden 
onder goederen verstaan alle zaken, roerende 
zoowel als onroerende, lichamelijke zoowel 
als onlichamelijke, m et uitzondering van zee
schepen, welke gevorderd kunnen worden in
gevolge de Zeeschepenvorderingswet 1939. 

Artikel 3. 

(1) Ieder, die door of vanwege een der 
in artikel 1 genoemde Secretarissen-Gene
raal is aangewezen om namens hem vorde
ringen krachtens dit besluit te doen, moet 
voorzien zijn van een daartoe strekkende, 
algem eene of bijzondere schriftelijke mach
tig ing, inhoudende gedure nde welken t e rmijn 
de gemachtigde tot vorderen bevoegd is. 

(2) De eisch in het vorig lid gesteld, 
geldt niet in spoedeischende gevallen, mits 
de beschikking, waa rbij de personen zijn 
aangewezen, die bevoegd zijn namens een 
der genoemde Secretarissen-Generaal vor
deringen te doen, in de Nederlandsche 
Staatscourant geplaatst en zoo mogelijk door 
middel van den radio-omroep bekendge
maakt is, 

Artikel 4. 
(1) Een vordering krachtens dit besluit 
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geschiedt, doordat aan den persoon van wien 
gevorderd wordt, of aan diens woon- of ver
blijf plaats een schriftelijke gedagteekende 
last wordt afgegeven, welke met vermelding 
van zijn volmacht en zijn hoedanigheid on
derteekend is door hem, die de vordering 
doet. 

(2) Indien het afgeven van den last over
eenkomstig lid 1, naar het oordeel van den
gene, die de vordering doet, niet mogelijk 
is, geschiedt zulks aan den burgemeester der 
gemeente, waar het te vorderen goed zich 
bevindt; deze doet het stuk op een plaats 
binnen de gemeente in bewaring houden. 

(3) In den last wordt aangegeven de tijd, 
binnen welken en zoo noodig de plaats, waar 
aan de vordering moet worden voldaan, als
mede aan welken p ersoon of welk lichaam de 
goederen moeten worden t er beschikking ge
steld. 

(4) E en afschrift van den last wordt on
verwijld toegezonden aan den Secretaris
Generaal, namens wien de vordering ge
schiedt. 

(s) De Secretarissen-Generaal, in arti
kel 1 genoemd, kunnen, wanneer een gelijk
soortige vordering van roerende zaken moet 
worden gedaan aan een groep van personen, 
deze, in afwijking van lid 1 , doen door pu
blicatie in de Nederlandsche Staatscourant; 
lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 
(1) Aan dengene, die ingevolge een vor

dering krachtens dit besluit goederen ter be
schikking heeft gesteld, wordt onverwijld een 
gedagteekend schriftelijk bewijs verstrekt, 
onderteekend door of namens hem, die de 
vordering heeft gedaan; dit bewijs bevat, 
behalve een vermelding overeenkomstig ar
tikel 10, lid 6, van de daarbedoelde aanspra
kelijkheid, een nauwkeurige aanduiding van 
de ter beschikking gestelde goederen en ver
meldt voorts, aan welken persoon of welk 
lichaam de goederen ter beschikking zijn ge
steld, alsmede den tijd en de plaats der ter
beschikkingstelling, en, naar de onderschei
ding van artikel 6, lid 1, haar aard. 

(2) Kan het voorgaande lid geen toe
passing vinden, dan wordt een overeenkom
stig bewijs toegezonden aan den burgemees
t er der gemeente, waar het gevorderde goed 
zich bevindt. 

( 3) Indien het bedrag der in artikel g 
bedoelde schadeloosstelling of vergoeding 
reeds is vastgesteld, wordt dit bedrag in het 
bewijs vermeld. 

(4) Een afschrift van het bewijs wordt 
onverwijld toegezonden aan den betrokken 
Secretaris-Generaal. 

Ar tikel 6 . 
(r) Een vordering kan strekken tot ter

beschikkingstelling in eigendom of in ge
bruik. 

(2) Indien ten aanzien van eenig goed 
terbeschikkingstelling in eigendom is gevor
derd, is dit goed eigendom van den Staat, 
onderscheidenlijk van den persoon of het 
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lichaam, te welks behoeve de vordering is 
gedaan, te rekenen van het tijdstip, waarop 
aan de vordering is voldaan of, bij toepas
sing van artikel 8, van het tijdstip, waarop 
het goed in bezit is genomen. 

(2) De eigendom gaat over vrij van alle 
lasten en rechten daarop rustende; alleen 
erfdienstbaarheden kunnen op het onteigen
de goed gevestigd blijven, doch niet dan met 
goedkeuring door of vanwege den betrokken 
Secretaris-Generaal. De in artikel 60 der 
Onteigeningswet bedoelde lasten en belas
tingen, waarmede het gevorderde goed is be
zwaard, gaan van den dag van den eigen
domsovergang over op den Staat, onder
scheidenlijk op den persoon of het lichaam, 
te welks behoeve de vordering· is gedaan. 

Artikel 7. 
(r) In alle · gevallen, waarin ·tengevolge 

van een vordering krachtens dit besluit de 
eigendom is overgegaan van goederen, te 
welker a,i.nzien ingevolge eenig wettelijk 
voorschrift inschrijving in openbare regis
ters is vereischt, zal de Secretaris-Generaal, 
door of namens wien de vordering is gedaan, 
onverwijld voor inschrijving van dien over -
gang in de daarvoor bestemde registers zorg 
dragen. 

(2) De op het oogenblik van den eigen
domsovergang op het gevorderde goed rus
tende hypothecaire inschrijvingen worden 
ambtshalve doorgehaald. 

Artikel 8. 
Indien goederen, waarvan krachtens dit 

besluit de terbeschikkingstelling in eigen
dom of in gebruik is gevorderd, niet overeen
komstig de vordering binnen den gestelden 
tijd, dan wel desgevorderd onmiddellijk ter 
beschikking worden gesteld, kan door of na
m ens dengene, die de vordering heeft ge
daan, de uitlevering daarvan worden gevor
derd en kunnen dezelve, zoo noodig met be
hulp van den sterken arm, in bezit, onder
scheidenlijk in gebruik, worden genomen. 

Artikel 9. 
(r) Wanneer ingevolge een krachtens 

dit besluit gedane vordering eenig goed in 
eigendom of in gebruik aan den Staat of 
van eenig anderen persoon of ander lichaam 
overgaat, worden de belanghebbenden - te 
weten de eigenaar, de zakelijk gerechtigden, 
de huurder en de huurkooper, voorzoover zij 
althans schade hebben geleden - door den 
Staat, onderscheidenlijk door den persoon of 
het lichaam, schadeloos gesteld overeenkom
stig door de Secretarissen-Generaal, ge
noemd in artikel 1, gestelde regelen; hierbij 
vinden,. in geval van eigendomsovergang, de 
artikelen 40--49 der Onteigeningswet zoo
veel mogelijk overeenkomstige toepassing. 
Betreft het den overgang in eigendom van 
een goed, ten laste waarvan een hypotheek 
in de openbare registers is ingeschreven, dan 
wordt den houders van deze hypotheken zoo 
spoedig mogelijk een kennisgeving van de 
gedane vordering gezonden. Deze kennisge-
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ving wordt aangeteekend gestuurd aan de 
bij de inschrijving der hypotheken gekozen 
woonplaatsen. 

(2) De bedragen der schadeloosstellin
gen worden, zoo mogelijk, door of namêns 
dengene, die de vordering doet, en - indien 
terbeschikkingstelling aan een anderen per
soon of ander lichaam dan den Staat is 
gevorderd - door dezen persoon of dit li
chaam, dan wel door een vertegenwoordiger, 
alsmede door de in lid 1 genoemde belang
hebbenden in onderling overleg vastgesteld; 
indien ten aanzien van den prijs van gevor
derde goederen van overheidswege voor
schriften zijn gegeven, moeten deze in acht 
worden genomen. 

( :Ü Behoudens in de gevallen, bedoeld 
in artikel 7, lid 1, wordt den belanghebbende, 
met wien overeenstemming wordt bereikt, 
de schadeloosstelling terstond tegen kwitan
tie uitbetaald. Is zulks niet mogelijk, dan 
wordt hem een door of namens dengene, die 
de vordering heeft gedaan en - indien ter
beschikkingstelling aan een anderen persoon 
of ander lichaam dan den Staat is gevorderd 
- door dezen persoon of dit lichaam, dan 
wel door een vertegenwoordiger, alsmede 
door den belanghebbende te onderteekenen 
bewijs gegeven, vermeldende: 

1) wie de vordering heeft gedaan, als
mede aan welken persoon of welk lichaam 
ter beschikking is gesteld: 

2) naam, voornaam, hoedanigheid en 
woonplaats van den belanghebbende; 

3) een omschrijving van de gevorderde 
zaak of goederen; 

4) het overeengekomen bedrag der scha
deloosstelling; 

!i) dengene, die dit bedrag zal uitbetalen. 
(4) In de gevallen, bedoeld in den voor

laatsten zin van het eerste lid , wordt een 
schadeloosstelling niet uitbetaald binnen een 
maand na de verzending van de in dien zin 
voorgeschreven kennisgeving. 

Artikel m. 

(1) Aan een belanghebbende, als be
doeld in artikel g, lid 1, met wien geen over
eenstemming wordt bereikt, wordt een door 
of namens dengene, die de vordering heeft 
gedaan en - indien terbeschikkingstelling 
aan een anderen persoon of ander lichaam 
dan den Staat is gevorderd - door dezen 
persoon of dit lichaam, dan wel door een 
vertegenwoordiger, onderteekend bewijs ver
strekt, dat, behalve de gegevens, genoemd 
in artikel 9, lid 3, onder z, 2 en 3, de bedra
gen vermeldt, die als schadeloosstelling zijn 
aangeboden, onderscheidenlijk verlangd. 
Hetzelfde vindt plaats in de gevallen, be
doeld in artikel 7, lid r. 

(2) Bedoelde belanghebbende zendt bij 
ongezegeld verzoekschrift zijn vordering tot 
het bedrag, waarop hij meent recht te heb
ben, aan den betrokken Secretaris-Generaal 
toe ; gelijke bevoegdheid komt toe aan een 
belanghebbende, als in artikel 9, lid 1, ge
noemd, die niet bij het in Jid 2 van dat arti
kel bedoelde overleg is betrokken geweest. 

(3) Indien de betrokken Secretaris-Ge-
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neraal, in voorkomend geval in overeenstem
ming met den persoon of het lichaam, te 
welks behoeve de vordering is gedaan, het 
gevorderde bedrag betwist, wordt de schade
loosstelling in het hoogste ressort vastgesteld 
door commissiën, welke daartoe door de in 
artikel 1 genoemde Secretarissen-Generaal 
worden ingesteld. 

(4) De in artikel 1 genoemde Secreta
rissen-Generaal stellen regelen vast over de 
samenstelling en benoeming, de werkwijze 
en de bevoegdheid der commissiën. 

(s) Behoudens in de gevallen, waarin 
artikel g, lid 4, van toepassing is, wordt de 
overeenkomstig de leden 3 en 4 vastgestelde 
schadevergoeding onverwijld betaalbaar ge
steld. 

(6) De Staat der Nederlanden is aan
sprakelijk voor de overeenkomstig dit en het 
voorgaande artikel vastgestelde schadeloos
stellingen. D eze aansprakelijkheid wordt 
vermeld in het in artikel 5, lid 1, bedoelde 
bewijs. 

. Artikel II. 

(1) Wanneer de S taat of de persoon of 
het lichaam, welke ingevolge de bepalingen 
van dit besluit den eigendom van goederen, 
als bedoeld in artikel 7, lid 1, heeft ver
kregen, deze wenscht te vervreemden, om
dat de eigendom voor het beoogde doel niet 
langer noodzakelijk is en er nog geen drie 
jaren zijn verloopen sedert het tijdstip, waar
op de eigendom is overgegaan, is degene, die 
op dat tijdstip eigenaar was, bij voorkeur 
boven ieder ander gerechtigd de goederen 
tegen betaling van een overeenkomstig de 
artikelen g en rn vast te stellen prijs te 
koopen. 
. (2) Van het bepaalde in lid 1 kan wor
den afgeweken, indien zulks in bijzondere 
gevallen of met het oog op een behoorlijke 
verkaveling naar het oordeel van den S ecre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij wenschelijk is. 

Artikel 12. 

(1) H ij die opzettelijk niet voldoet aan 
een vordering, als bedoeld in artikel 1, dan 
wel door handelen of nalaten opzettelijk be
werkt of opzettelijk medebewerkt, dat aan 
een zoodanige vordering niet wordt voldaan, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete van ten hoog
ste tienduizend gulden. 

(2) Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
aan een vordering, als bedoeld in artikel 1 

niet wordt voldaan, wordt gestraft met ge
vangenisstraf of hechtenis van ten hoogste 
één jaar of geldboete van ten hoogste drie
duizend gulden. 

(3) H ij die niet voldoet aan een vorde
ring, als bedoeld in artikel 16, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste tweeduizend 
gulden. 

(4) Bij veroordeeling wegens een feit, 
strafbaar gesteld bij dit artikel, kunnen goe
deren, door middel van dat feit verkregen, 
of waarmede of met betrekking tot welke 
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dat feit is gepleegd, met hun verpakking 
worden verbeurd verklaard, ongeacht of zij 
den veroordeelde toebehooren. 

(s) De in de leden 1 en 2 strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrij 
ven, het in lid 3 strafbaar gestelde feit als 
een overtreding. 

(6) Door de S ecretarissen-Generaal, ge
noemd in artikel 1 , worden regelen gesteld 
met betrekking tot de bestemming van de 
krachtens dit artikel verbeurdverklaarde 
goederen. 

Artikel 13. 
Hij die terzake van een vordering, krach

t ens dit besluit gedaan, aan de met de uit
voering daarvan belast e ambtenaren onjuis
te of onvoldoende mededeelingen doet, wordt 
gestraft met hechtenis van t en hoogste één 
jaar of geldboete v an ten hoogste vijfdui
zend gulden; het feit wordt beschouwd als 
een overtreding. 

Artikel 14. 

D e opsporingsambtenaren, belast met het 
opsporen van de feiten , bij dit besluit straf
baar gesteld, zijn, behalve de bij artikel 141 
van het Wetboek van Stra fvordering aan
gewezen personen : 

1) de ambtenaren der Rijks- en Gemeen 
tepolitie ; 

2) de ambtenaren der Invoerrechten en 
Accijnzen; 

3) zij die door de Secretarissen-Gene
raal, genoemd in artikel 1 , daartoe zijn aan
gewezen. 

Artikel 15. 
D e opsporingsambtenaren zijn te allen tij

de bevoegd om in beslag te n em en, zoome
de ter inbeslagneming de uitlevering te vor~ 
deren van a lle voorwerpen, welke tot ont
dekking d er waarheid kunnen dienen of wel
ker verbeurdverklaring, vernietiging of on
bruikbaarmaking kan worden bevolen. 

Artikel 16. 
De opsporingsambtenaren, a lsmede dege

nen, die ingevolge dit besluit bevoegd zijn 
een vordering te doen , kunnen te allen tijde 
inzage vorderen van alle bescheiden, waar
van zij voor de goede vervulling van hun 
taak inzage noodig oordeelen. P ersonen, die 
uit hoofde van hun stand, hun beroep of 
hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, 
kunnen de inzage weigeren v an bescheiden, 
tot welke hun plicht tot geheimhouding zich 
uitstrekt. 

Artikel 1 7. 
(1) D e personen, in den eersten -zin van 

artikel 16 bedoeld, hebben te allen tijde toe
gang tot alle plaatsen, voor zo over zij betre
ding daarvan voor een goede verv ulling van 
hun taak redelijkerwijze noodig kunnen oor
deelen. Zoo noodig v e rschaffen zij zich den 
toegang m et behulp van den sterken arm. 

(2) In woningen treden zij tegen d en wil 
van den bewoner niet binnen dan v ergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeeste r der gem eente , dan wel voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
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schriftelijken last van den Procureur-Gene
raal bij het Gerechtshof of van den Officier 
v an Justitie, of v an een bijzonderen schrif
telijken last van den commissaris van po
litie of in gem eenten, waar geen commissaris 
is , van den burgemeester. Van dit binnen
treden wordt binnen tweemaal 24 uren pro
ces-verbaal opgem aakt. D aarin wordt mede 
van het tijdstip van het binnentreden en van 
het daarmede beoogde doel melding gemaakt. 

(3) Zij zij n bevoegd, zich van bepaalde, 
door hen aan te wijzen personen te doen ver
gezellen. In het geval , bedoeld in lid 2, wordt 
h ie rvan m elding gemaakt in he t proces-ver
baal. 

Art ikel 18. 
(1) D e in artikel 1 genoemde S ecret a

rissen-Generaal kunnen regelen t er uitvoe
ring van dit besluit vaststellen; d eze worden 
afgekondigd in de N ederlandsche Staatscou
rant. 

(2) N iet naleving van daarbij gest elde 
voorschriften, voor zoover uitdrukkelijk als 
strafbaar feit in den zin v an dit artikel aan
geduid, wordt gestraft met hechtenis van t en 
hoogste twee maanden of geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. Het feit wordt , 
beschouwd als een overtreding. 

Artikel 19. 
Dit besluit wordt aangehaald onder den 

titel : ,,Algemeen v orderingsbesluit 1940". 

Artikel 20. 

Dit besluit treedt in werking op d en dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart , 

H . M. HIRSCHFELD. 

D e Secretaris-Generaal 
van he t D e partement van Landbouw 

en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

De Secretaris- Generaal 
van het Departement van justitie, 

] . C. T ENKINK. 

D e S ecretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

K . J. F REDERIKS, 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen , 
VAN P OELJE. 

De Secretaris- G e.neraal 
van het Departement van Financiën, 

L. J . A. TRIP. 

De S ecretaris-Generaal 
van het D epartement van Waterstaat, 

D . G . W. S P ITZEN. 

D e Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Sociale Zaken, 

A. L . SCHOLTENS. 

(Ui tgeg. 24 Augustus z940.) 
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S. S.618 

23 Augustus z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van zeep). 

Gelet op artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Vetzuur, huishoudzeep, toiletzeep, zachte 
zeep, vloeibare zeep, zeeppoeder, zeepvlok
ken, waschpoeder, zelfwerkende waschmid
delen, medicinale zeep, scheerzeep en scheer
crème worden aangewezen als distributie
goederen in den zin van artikel 4 van de 
Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel I noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 Augustus 1940. 

s. :S.620 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart , 
H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 29 Augustus z940.) 

28 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris- G eneraal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
houdende voorzieningen op het gebied 
van den Industrieelen Eigendom, in ver
band met de buitengewone omstandig
heden. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en overeenkomstig §§ 2 en 3 der Ver
ordening No. 3 /1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(,) Betaling van de krachtens artikel 2, 

van de Octrooiwet 19m (Staatsblad No. 313) 
juncto artikel 1 7 van het Octrooireglement 
1921 (Staatsblad No. rn83) verschuldigde 
bedragen, welke ingevolge artikel 1, lid 1, 

van het besluit van den Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht betreffende in ver
band met de buitengewone omstandigheden 
te treffen maatregelen op het gebied van den 
Industrieelen Eigendom, van 23 Mei 1940 
(Nederlandsche Staatscourant 1940, No. 
rn1), vóór 15 Augustus 19_4_0 had moeten 
plaats vinden, kan alsnog voor I November 
1940 geschieden. 
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(2) Indien de betaling niet vóór laatst
genoemden datum is geschied, wordt de aan
vrage om octrooi geacht te zijn ingetrokken. 

Artikel 2 . 

(1) In afwijking van het bepaalde bij 
artikel 21 A van de Octrooiwet 1910 (Staats
blad No. 313) worden aanvragen om octrooi, 
welke op of na 15 Augustus 1940 zijn inge
zonden, ook bij niet gelijktijdige betaling van 
het ter zake verschuldigde, geacht op het 
tijdstip zelf, waarop zij bij den Octrooiraad 
binnenkomen, te zijn ingediend. 

(2) De krachtens artikel 21 van genoem
de wet juncto artikel 1 7 van het Octrooi
reglement 1921 (Staatsblad No. rn83) ter 
zake van de indiening van die aanvragen 
verschuldigde bedragen moeten vóór 15 No
vember 1940 worden gestort. 

(3) Indien de storting niet vóór laatst
genoemden datum is geschied, worden de 
aanvragen geacht te zijn ingetrokken. 

Artikel 3. 
De termijnen, bedoeld in artikel 2 van het 

hierboven in artikel I genoemde besluit van 
den Opperbevelhebber van L and- en Zee
macht, worden, voor zooveel zij op 10 Mei 
1940 loopende waren, wederom met 3 maan
den verlengd. 

Artikel 4. 
De termijnen, welke ingevolge artikel 3 

van het hierboven in artikel I genoemde be
sluit van den Opperbevelhebber van Land
en Zeemacht zijn hersteld, worden wederom 
met 3 maanden verlengd. 

Artikel 5. 
In afwijking van het bepaalde bij artikel 

35, lid 3, van de Octrooiwet 19m (Staats
blad No. 313) zijn de daarbij vastgestelde 
verhoogingen eerst respectievelijk 3 en 4 
maanden na de in de artikelen 12, lid 3, en 
35, lid 1, van bedoelde wet genoemde ver
valdagen verschuldigd . 

Artikel 6. 
In afwijking van het bepaalde bij artikel 

25, lid 1, van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
No. 313) wordt een aanvrage om octrooi, tot 
welker openbaarmaking door een afdeeling 
van beroep is besloten, eerst geacht te zijn 
ingetrokken, indien de bij dat artikel be
doelde storting niet binnen 4 maanden na 
het besluit der afdeeling van beroep is ge-
schied. Artikel 7. 

Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Besluit verlenging termijnen Industrieele 
Eigendom 1940". 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 9 Augustus 1940. 

's-Gravenhage, 28 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 2 September 1940.) 
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S. S.621 

30 Augustus z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van hars, gom en ter
pentijn). 

Op grond van artikel 4 van de Distributie
wet 1939 (Staatsblad No. 633) en in over
eenstemming met §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel I. 

Hars, gom en terpentijn worden aange
wezen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2 . 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel , Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 3. 

D eze beschikking treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 30 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 2 September z940.) 

S. S.622 

3 September z940. BESLUIT van de Se
cretarissen- G eneraal van de Departe
menten van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën be
treffende het betalingsverkeer met 
Zuidslavië. 

Op grond van de artikelen 4, 19 en 21 der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 
(Staatsblad N o. 583) en in overeenstemming 
met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3 / 1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

(,) Zuidslavië wordt aangewezen over
eenkomstig artikel 4 der Wet Internationaal 
B etalingsverkeer 1934. 

(2) Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
van het B eslui t Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935 (Staatsblad No. 229) 
worden aangewezen : 

1) Betalingen uit hoofde van den invoer 
van goederen van oorsprong uit Zuidslavië 
of die aldaar een he- of verwerking van be
teekenis hebben ondergaan; 

2} B etalingen voor economisch gerecht
vaardigde en usàntieele nevenkosten, die in 
rechtstreeksch verband met het Neder-
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landsch-Zuidslavische goederenverkeer ont
staan en wel: 

a) transportkosten, t. w. vrachten, sleep
loonen, opslagkosten, door de spoorwegen be
rekende kosten en provisies voor doeleinden , 
die direct met het vervoer der betreffende 
goederen samenhangen; 

b) binnenscheepvaartkosten, t. w. kade
gelden, loodsgelden en andere heffingen , 
laad- en loskosten, voorts sleepkosten der 
binnenscheepvaart; 

c) betalingen voor transportverzekering 
in het goederenverkeer ; 

d) benoodigdheden voor de scheepvaart 
in het binnenscheepvaartverkeer; 

e) invoerrechten en met het goederen
verkeer samenhangende heffingen; 

f) salarissen en loonen van in Zuidslavië 
werkzaam Nederlandsch personeel; 

g) bedrijfskosten van in Zuidslavië be
staande filialen en dochtermaatschappijen; 

h) provisies en voorschotten van in Zuid -
slavië werkzame vertegenwoordigers ; 

i) reclamekosten ; 
k) zakenreizen; 
1) kosten van inning en invordering van 

vorderingen, kosten van rechtskundigen bij
stand en proceskosten, bank- en garantie
kosten, inschrijfgelden voor openbare aan
bestedingen en dergelijke; 

m) prijsreducties, restituties en schade
vergoedingen ; 

3) Honoraria van journalisten, leeraren, 
kunstenaars, schrijvers, enz.; 

4) Veredelings- en repa ra tiekosten; 
5) Betalingen voor ideëele prestaties als 

octrooi- en auteursrechten , licenties, film
huren; 

6) P ensioenen, u itkeeringen en kleinere 
betalingen voor andere doeleinden, b. v. aan 
studeerenden en zieken , zoom ede betalingen 
voor levensonderhoud en ondersteuning; 

7) Betalingen uit hoofde van andere door 
het vereffeningsinstituut aan te wijzen 
schuldverplichtingen , welke m et het Zuid
slavisch-Nederlandsche goederenverkeer in 
verband staan. 

Artikel 2. 

Het D eviezeninstituut kan met machtigin g 
van de Secretarissen-Generaal v an de De
partementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financië n en van Land
bouw en Visscherij bepalen, d at stortingen 
bij het vereffeningsinstituut wegens beta
lingsverplichtingen, als bedoeld in artikel 1, 

of groepen dezer betalingsverplichtingen 
slechts kunnen geschieden onder overlegging 
van een vergunning van het D eviezeninsti
tuut. 

Artikel 3. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
van het Besluit Internationaal Betalingsver
keer N ederland 1935 wordt, indien de schuld 
in een andere geldsoort is uitgedrukt dan de 
binnenlandsche, het verschuldigde bedrag in 
binnenlandsche geldsoort omgerekend tegen 
den door het v ereffeningsinstituut laatst ge
publiceerden clearingkoers, met dien ver
stande, dat, indien voor de geldsoort geen 
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clearingkoers is gepubliceerd, de omrekening 
geschiedt tegen den op verzoek door het ver
effeningsinstituut mede te deelen koers. 

Artikel 4. 

Het vereffeningsinstituut kan in door of 
namens de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij aan te wijzen gevallen of 
groepen van gevallen, al dan niet onder daar
bij te stellen voorwaarden, ontheffing ver
leenen van de bij of krachtens het Besluit 
Internationaal Betalingsverkeer Nederland 
1935 gegeven voorschriften. 

Artikel 5. 

Ingevolge artikel 21 van de Wet Inter
nationaal Betalingsverkeer 1934 is strafbaa, 
met de aldaar genoemde straffen hij, die een 
voorwaarde, gesteld krachtens artikel 4, niet, 
niet tijdig of niet ten volle nakomt. 

· Artikel 6. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. H!RSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M . HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Koloniën , 

0. E. W. S1x. 

(Uitgeg. 9 September r940.) 

S. S.623 

5 September r940 . BESCHIKKING van 
den .Secreta ris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van tabak en ta
baksproducten). 

Gelet op artikel 4 van de Distributiewct 
1939 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No . . ~/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Onbewerkte tabak en tabaksproducten 
worden aangewezen als distributiegoederen 
in den zin van artikel 4 van de Distributie
wet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Handel, 
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Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld en in 
de Nederlandsche Staatscourant bekendge
maakt. 

Artikel 3. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, s September 1940. 

S. S.624 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheep,•aart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 9 September r940.) 

5 September r940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van ijzer en staal). 

Gelet op artikel 4 van de Distributiewet 
1939 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3Î1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

IJzer, staal en grondstoffen voor ijzer en 
staal zijn distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

( 1) Er wordt ingesteld een Rijksbureau 
voor IJzer en Staal, gevestigd te 's-Graven
hage. 

(2) De dagelijksche leiding van het 
Rijksbureau berust bij een directie, die bij 
de uitvoering van deze beschikking optreedt 
namens den Secretaris -Generaal. 

(3) Er wordt ingesteld een bestuur, dat 
toezicht houdt op de werkzaamheden van 
het Rijksbureau en den Secretaris-Generaal 
van advies dient met betrekking tot maat
regelen in zake de ijzer- en staalindustrie en 
den ijzer- en staalhandel. 

Artikel 3. 

De voor de uitvoering van deze beschik
king noodige voorschriften worden door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vast
gesteld en in de Nederlandsche Staatscou
rant bekendgemaakt. 

Artikel 4. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, s September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
va_n het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. I4 September r940.) 
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S. S.625 

zo September z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende het beheer van 
banden. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

D eze beschikking verstaat onder banden: 
motorrijwiel- en autobanden, tractorbanden, 
vliegtuigbanden (zoowel binnen- als buiten
banden) . 

Artikel 2. 

Alle houders van banden zijn verplicht op 
vordering van den Directeur van het Rijks
bureau voor Rubber aan dezen binnen 21 
dagen na het in werking treden van deze 
beschikking en overeenkomstig de daartoe 
door dezen vast te stellen voorschriften op
gave te doen van de in hun bezit zijnde ban
den. 

Artikel 3. 

(1) Het is verboden zonder vergunning 
van den Directeur van het Rijksbureau voor 
Rubber feitelijke of rechtshandelingen ten 
aanzien van banden te verrichten. 

(2) Dit verbod geldt niet: 
1) ten aanzien van het gebruiken van 

op rij- en voertuigen of onderdeelen daarvan 
gemonteerde banden, voor zoover deze rij
en voertuigen worden gebruikt voor het doel, 
waarvoor zij zijn bestemd; 

2) voor het verrichten van handelingen, 
die op grond van een ingevolge de Rubber
beschikking 1939 No. 2 (Nederlandsche 
Staatscourant 1939, No. 253) verleende ver
gunning geschieden. 

Artikel 4. 
Een ieder is verplicht op vordering van 

den Directeur van het Rijksbureau voor 
Rubber de hem toebehoorende banden te 
verkoopen aan daartoe door dien Directeur 
aan te wijzen personen of instanties; de Di
recteur stelt hiervoor telkens de prijzen vast. 

Artikel 5. 
(1) Hij die niet of niet t en volle voldoet 

aan een verplichting, als bedoeld in de arti
kelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. 

(2) De volgens het eerste lid strafbaar 
gestelde feiten worden beschouwd als over
tredingen . 

(3) Met het opsporen van de in dit arti
kel strafbaar gestelde feiten zijp belast de 
bij of krachtens de Distributiewet 19,19 
(Staatsblad No. 633) aangewezen opspo-
ringsambtenaren. 

Artikel 6. 
D e Directeur van het Rijksbureau voor 

Rubber is bevoegd nadere regelen te stellen 
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ter bevordering van een goede uitvoering 
van deze beschikking. 

Artikel 7. 
D eze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 10 September 1940. 

S. S.626 

De Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 28 September 1940.) 

17 September z940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Handel, Nijverheid en · 
Scheepvaart, van Financiën, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën be
treffende het betalingsverkeer m et de 
Italiaansch-Albaneesche Tolunie. 

Op grond van de a rtikelen 4, 19 en 2, der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934 en 
in overeenstemming met §§ 2 en .3 der Ver
ordening No. 3/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald : 

Artikei r. 

(1) D e Italiaansch-Albaneesche Tolunie 
wordt aangewezen overeenkomstig artikel 4 
der Wet Internationaal Betalingsverkeer 
1934. 

(2) Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
van het Besluit Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935, worden aangewezen: 

1) Beta lingen uit hoofde van den invoer 
van goederen u it het gebied der Italiaansch
Albaneesche Tolunie in Nederland; 

2) Betalingen voor economisch gerecht
vaardigde en usantieele nevenkosten, d ie in 
rechtstreeksch verba.nd staan met het onder 
1 genoemde goederenverkeer , en wel : 

a) transportkosten, t.w. vrachten, sleep
loonen, opslagkosten, door de spoorwegen 
berekende kosten en provisies ; 

b) binnenscheepvaartkosten, t.w. kade
gelden, loodsgelden en andere heffingen, 
laad- en loskosten, voorts sleepkosten der 
binne nsc heepvaart ; 

c) betalingen voor transportverzekering 
in het goederenverkeer; · 

d) benoodigdheden voor de scheepvaart 
in het binnenscheepvaartverkeer ; 

e) invoerrechten en m et het wederzijd 
sche goederenverkeer samenhangende hef
fingen; 

f) salarissen en loonen van in het gebied 
der Italiaansch-Albaneesche Tolunie werk
zaam N ederlandsch personeel; 

g) bedrijfskosten van in het gebied der 
Italiaansch-Albaneesche Tolunie bestaande 
filialen en dochtermaatschappijen; 

h) provisies en voorschotten van in het 
gebied der Italiaansch-Albaneesche Tolunie 
werkzame vertegenwoordigers; 

i) reclamekosten; 
k) zakenreizen; 
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1) kosten van inning en invordering van 
vorderingen, kosten van rechtskundigen bij
stand en proceskosten, bank- en garantie
kosten, inschrijfgelden voor openbare aanbe
stedingen en dergelijke; 

m) prijsreducties, restituties en schade
vergoedingen; 

3) Honoraria van journalisten, leeraren, 
kunstenaars, schrijvers, enz.; 

4) Veredelings- en reparatiekosten; 
5) Betalingen voor ideëele prestaties, als 

octrooi- en auteursrechten, licenties, film
huren; 

6) Pensioenen , uitkeeringen en kleinere 
betalingen voor andere doeleinden, b.v. aan 
studeerenden en zieken, zoomede betalingen 
voor levensonderhoud en ondersteuning; 

7) Betalingen voor andere schuldver
plichtingen, welke met het wederzijdsche 
goederenverkeer in verband staan; 

8) Andere met wederzijdsche goedkeu
ring van geval tot geval aan te wijzen beta
lingen. 

Artikel 2. 
Het Deviezeninstituut kan met machti

ging van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij bepalen, dat stortingen 
bij het vereffeningsinstituut wegens beta
lingsverplichtingen, als bedoeld in artikel 1, 
of groepen dezer betalingsverplichtingen 
slechts kunnen geschieden onder overlegging 
v:cm een vergunning van het Deviezeninsti
tuut. Artikel 3. 

In afwijking van het bepaalde in artikel s 
van het Besluit Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935 wordt, indien de schuld 
in een andere geldsoort is uitgedrukt dan de 
binnenlandsche, het verschuldigde bedrag in 
binnenlandsche geldsoort omgerekend tegen 
den door het vereffeningsinstituut laatst ge
publiceerden clearingkoers, met dien ver
stande, dat, indien voor de geldsoort geen 
clearingkoers is gepubliceerd, de omreke
ning geschiedt tegen den op verzoek door 
het vereffeningsinstituut mede te deelen 
koers. Artikel 4. 

Stortingen op grond van dit besluit be
vrijden den schuldenaar niet. 

Artikel 5. 
Het vereffeningsinstituut k an in door of 

namens de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij aan te wijzen gevallen of 
groepen van gevallen, al d an niet onder 
daarbij te stellen voorwaarden, ontheffing 
verleenen van de bij of krachtens het Be
sluit Internationaal B etalingsverkeer Neder
land 1935 gegeven voorschriften. 

Artikel 6. 
Ingevolge artikel 21 van de Wet Interna

tionaal Betalingsverkeer 1934 is strafbaar 
met de aldaar genoemde straffen hij, die een 
voorwaarde, gesteld krachtens artikel 5, niet, 
niet tijdig of niet t en volle nakomt. 
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Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 17 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van he t Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart , 
H. M . HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L . J . A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Koloniën , 

0. E. W . S1x. 
(Uitgeg . 2, September ,940.) 

S. S.715 

6 September z940 . BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Lanqbouw en Visscherij ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 1933 
( Slachtveeregeling). 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad n ° . 261) en de 
wet van 30 September 1938 (Staatsblad n °. 
639C) en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening n °. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

T en aanzien van het slachten van rundvee, 
paarden, varkens en schapen, het voorhan
den of in voorraad hebben, verhandelen, ver
vreemden, afleveren en vervoeren van rund
vee, paarden, varkens en schapen, deelen van 
deze en na slachting geheel of t en deele uit 
die dieren of deelen vervaardigde producten , 
alsmede het na slachting bewerken of ver
werken van die dieren of die deelen, worden 
beperkende regelen in den zin van artikel 9 
van de Landbouw-Crisiswet 1933 gesteld. 

Artikel 2. 
De voor de uitvoering van artikel r noo

dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van he t Departement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld en in de 
Neder/andsche Staatscourant bekendge
maakt. 

Artike l 3. 
( 1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Tegelijkertijd treedt de beschikking 

No. 53/1940 (Slachtverbod 1940 Varkens) 
buiten werking. 

's-Gravenhage, 6 September 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitge{J.. z4 September z940. ) 
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S. S.715A 

9 September 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Wijziging van het Crisis-Rundveebe
sluit 1934 I) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Het Crisis-Rundveebesluit 1934 I (Staats
blad No. 22 7) wordt gewijzigd in dier voege, 
dat dit wordt gelezen als v olgt: 

.,Artikel r. 

(r) D it besluit neemt over de termino
logie van artikel r van het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933 (Staatsblad 1934, No. 144). 

(2) Verder wordt verstaan onder " Se
cretaris-Generaal": de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en Vis
scherij. 

Artikel 2. 

(1) H et voorhanden en in voorraad heb
ben van rundvee is verboden. 

(2) De verbodsbepaling, vervat in het 
eerste lid, geldt niet: 

1) voor hem, die als georganiseerde is 
toegelaten tot eenige daartoe door den Se
cretaris-Generaal aan te wijzen crisis-orga
nisatie; 

2) voor den rundveehandelaar, die als 
georganiseerde is toegelaten tot en ingedeeld 
in de groep van rundveehandelaren van de 
door den Secretaris-Generaal daartoe aan te 
wijzen crisis-organisatie; 

3) voor den slager, die als georganiseer
de is toegelaten tot en ingedeeld in de groep 
van rundveeslagers van de door den S ecre
taris-Generaal daartoe aan te wijzen crisis
organisatie; 
echter met dien verstande, dat het voorhan 
den en in voorraad hebben van rundvee, 
waarvan het gewicht is gelegen binnen door 
den Secretaris-Generaal te bepalen gewichts
grenzen, voor de tijdvakken, aanvangende en 
eindigende met ingang van nader door den 
Secretaris-Generaal te bepalen tijdstippen, 
gedekt moet zijn door een geldig identiteits
bewijs. 

Artikel 3. 
(1) Voor de indeeling als georganiseerde 

in de groep van rundveehandelaren, als be
doeld in artikel 2, lid 2, onder 2, is vere ischt, 
hetzij dat ten genoegen van de in artikel 2, 

lid 2, onder 2, bedoelde c risis-organisatie 
blijkt, dat de aanvrager den handel in rund
vee als beroep of bedrijf heeft uitgeoefend, 
hetzij dat d e aanvrager hiertoe door den Se
cretaris-Generaal is toegelaten. 

(2) Voor de indeeling als georganiseerde 
in de groep van rundveeslagers, als bedoeld 
in artikel 2, lid 2, onder 3, is vereischt, hetzij 
dat ten genoegen van de in artikel 2, lid 2, . 
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onder 3, bedoelde cns1s-organisatie blijkt, 
dat de aanvrager zijn beroep of bedrijf maakt 
van het slachten van runderen, welke daar
toe door hem voorhanden of in voorraad 
plegen te worden gehouden, hetzij dat de 
aanvrager hiertoe door den Secretaris-Gene
raal is toegelaten. 

Artikel 4. 

(1) D e tijdvakken, bedoeld in lid 2 van 
artikel 2, kunnen verschillend worden ge
steld voor mannelijke, al dan niet gecas
treerde, en vrouwelijke runderen, voor de 
verschillende gewichtsgrenzen, bedoeld in lid 
2 van artikel 2, en v oor de verschillende dee
len des lands. 

(2) De gewichtsgrenzen, bedoeld in lid 
2 van artikel 2, kunnen verschillend worden 
gesteld ten aanzien van m annelijke, al dan 
niet gecastreerde, en vrouwelijke runderen . 

(3) De identiteitsbewijzen, bedoeld in 
lid 2 van artikel 2, kunnen uitsluitend door 
de daartoe door den Secretaris-Generaal aan 
te wijzen crisis-organisaties, overeenkomstig 
door hem te stellen regelen, aan eeh georga
niseerde, als bedoeld in artikel 2, lid 2, onder 
1, worden uitgereikt. 

(4) Het model van het identiteitsbewijs, 
bedoeld in lid 2 van artikel 2, wordt vast
gesteld door of vanwege den Secretaris- Ge
neraal en kan verschillend zijn voor de ver
schillende gevallen. 

(s) Ten aanzien van de geldigheid van 
de identiteitsbewijzen, bedoeld in lid 2 van 
artikel 2, kunnen door den Secretaris-Gene
raal nadere regelen worden vastgesteld. 

Artikel 5. 
(1) Van een of meer bepalingen van dit 

besluit kan door den Secretaris-Generaal, al 
dan niet onder daarbij te stellen voorwaar
den, geheel of gedeeltelijk ontheffing worden 
verleend, 

(2) Dit besluit kan door den Secretaris
Generaal geheel of gedeeltelijk worden in-
getrokken. Artikel 6 . 

D e door den S ecretaris-Generaal uit te 
vaardigen voorschriften, noodig voor toepas
sing en uitvoering van dit besluit, worden in 
de Nederlandsche Staatscourant bekendge-

maakt. Artikel 7. 

(x) Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging; het eindigt m et ingang van 1 

Januari 1941. 
(2) Het kan worden aangehaald als 

,.Crisis-Rundveebesluit 1934 I"." 

Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden d ag na dien van zijn af
kondiging. 

's-Gravenhage, 9 September 1940. 
De Secretaris- Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 21 September r940.) 
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S. S.716 

10 September 1940. BESLUIT . van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij be
treffende de bevoegdheden van den Di
recteur-Generaal van de Voedselvoor
ziening en de instelling van een College 
voor de Voedselvoorziening. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De in bestaande wettelijke maatregelen, 
overeenkomsten, akten, stichtingsbrieven en 
statuten aan eenigen Regeeringscommissaris, 
als bedoeld in artikel 26a der Landbouw
Crisiswet 1933, toegekende bevoegdheden en 
opgelegde verplichtingen worden door of 
vanwege den Directeur-Generaal van de 
Voedselvoorziening uitgeoefend, onderschei
denlijk overgenomen. 

Artikel 2. 

1. Ingesteld wordt een College voor d e 
Voedselvoorziening, dat tot taak heeft den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij van advies te 
dienen bij de uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 en de Wet van 30 September 
1938 (Staatsblad no. 639 C), zoomede van 
andere wetten, voor zoover deze op de voed
selvoorziening betrekking hebben. 

2. Het in het ·vorig lid bedoelde College 
treedt in de plaats van het College van Re
geeringscommissarissen, bedoeld in artikel 
26a der Landbouw-Crisiswet 1933. 

Artikel 3. 
De samenstelling van het College voor de 

Voedselvoorziening geschiedt door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij; zij wordt in · de 
Nederlandsche Staatscourant bekendge-
maakt. Artikel 4. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 September 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z4 September z940.) 

S. 8.716A 

zo September z940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Landbouw en Visscherij en 
van Financiën betreffende de financie
ring van uitgaven voor de voedselvoor
ziening. 

Op grond van § r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/I940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1. 

Uitgaven, welke strekken ter uitvoering en 
handhaving van uit de wet van 30 Septem
ber 1938 (Staatsblad No. 639 C) voortvloei
ende maatregelen en voorschriften komen ten 
laste van het Landbouw-Crisisfonds, bedoeld 
in artikel 2 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Staatsblad No. 261). 

Artikel 2. 

Onder de uitgaven, bedoeld in artikel 1, 

zijn mede begrepen uitgaven, welke ten be
hoeve van de in artikel 1 genoemde doelein
den reeds zijn gedaan in het tijdvak, aanvan
gende 1 September 1939 en eindigende op 
den dag van afkondiging van dit besluit. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 10 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L . J . A. TRIP. 

(Uitgeg. 2z September z940.) 

S. S.717 

z z September 1940. BESCHIKKING van 
den Secreta ris-Generaal v an het Depar
tement van Landbouw en Vissch,erij in
gevolge de Distributiewet 1939 (Distri
butie van vleesch en vleeschwaren). 

Op grond van artikel 4 van de Distributie
wet 1939 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Alle geheel of ten deele voor menschelijke 
consumptie geschikte deelen van runderen 
en varkens, alsmede vleeschwaren in den zin 
van artikel 2, lid 1 onder a van de Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, No. 524) wor
den aangewezen als distributiegoederen in 
den zin van artikel 4 van de Distributiewet 
1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het D epartement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld en in de Ne
derlandsche Staatscourant bekend gemaakt. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 11 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
v~n het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z4 September z940.) 
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S. S.720 

30 September z940. BESLUIT van den 
Secretaris-Gen eraal van het D ep a rte
ment van Landbouw en Visscherij ter 
uitvoering van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Pluimveeregeling) . 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N o. 26I) en de 
wet van 30 September 1938 (Staatsblad No. 
639 C) en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor h et bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel I. 

T en aanzien van het slachten van gevo
gelte, het voorhanden of in voorraad h ebben , 
verhandelen, vervreemden en afleveren van 
gevogelte worden beperkende regelen in èen 
zin van artikel 9 van de Landbouw-Cri~is
wet 1933 gesteld. 

Artikel 2 . 

D e voor de uitvoering van artikel I noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld en in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 30 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
;van he t Departement van Landbouw 

en Visscherij , 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 5 October 1940.) 

S. S.801 

25 Juli z940. B E SLUIT van den Secre taris
Generaal van het Departement van So
ciale Zaken b etreffende de inenting 
tegen typhus en paratyphus. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

ARTIKEL r. (1) D e geneeskundig In
specteur van de Volksgezondheid kan bepa
len, dat de bevolking van een door h em aan 
te wijzen gemeente in zijn ambtsgebied ver
plicht is zich binnen een door hem te bepa
len termijn t e doen inenten tegen typhus en 
paratyphus (typheuze vorm en gastro-en
teritische vorm) . 

(2) D e bevolking eener gemeent e wordt 
geacht te bestaan uit hen, die zij n opgeno
men in het bevolkingsregister der gemeente. 

(3) De geneeskundig Inspecteur kan be
palen, dat 

1) de in lid I bedoelde verplichting niet 
geldt ten aanzien van hen, die in een door 
hem aan te wijzen gedeelte de r gem eente 
wonen; 
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2) de in lid I bedoelde verplichting even
eens geldt ten aanzien van door hem aan te 
wijzen personen of groepen van personen, die 
in de gem eente verblijven en niet in het be 
volkingsregister zijn opgenomen. 

(4) D e in lid I bedoelde verplichting 
geldt niet: 

1) voor personen, die op den dag der 
aanwijzing, bedoeld in lid 1, den leeftijd van 
zes jaren niet hebben bereikt; 

2) voor personen, die op grond van ge
n eeskundige of godsdienstige motieven over
wegende bezwaren tegen de inenting hebben; 

3) voor personen, die in het b ezit zijn 
van een verklaring van een geneeskundige, 
waaruit blijkt, dat zij binnen één jaar vóór 
den dag der aanwijzing, bedoeld in lid 1, zijn 
ingeënt. 

ARTIKEL 2. D e geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid doet van een aan
wijzing, als bedoeld in artikel 1, lid 1, als
m ede van aanwijzingen, als bedoeld in arti 
kel 1 , lid 3, onder I en 2, terstond mededee
ling aan den Secre taris-Generaal van het D e
partement v an Sociale Zak en en aan den 
burgemeester der aangewezen gemeente. De
ze draagt onverwijld voor publicatie in de 
gemeente op de m eest doelmatige wijze zorg. 

ARTIKEL 3. (1) Van een aanwijzing, a ls 
bedoeld in artikel 1 , lid 1, kan de burgemees
ter der aangewezen gemeente binnen zeven 
dagen na den dag der aanwijzing in beroep 
komen bij den S ecretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken. D eze neemt 
zij n met redenen omkleede beslissing binnen 
zeven dagen na ontvangst van het beroep
schrift en doet haar onverwijld toekomen 
aan den burgemeester en den geneeskundig 
Inspect eur van de Volksgezondheid . 

(2) H et beroep schort de werking der 
aanwijzing nie t op. 

( 3) De S ecretaris- Generaal v an het D e
partement van Sociale Zaken kan eigener 
beweging een aanwijzing, als bedoeld in ar
tikel 1, lid 1, ongedaan maken bij een met 
redenen omkleede beslissing. Hij zendt deze 
beslissing onverwijld toe aan den burgemees
ter en den geneeskundig Inspecteur van d e 
Volksgezondheid. 

ARTIKEL 4. (1) Vanwege de aan gewe
zen gemeente wordt zorg ged ragen, dat zoo 
spoedig mogelijk beschikbaar zijn : 

1) een voldoende v oorraa d vaccin, d e 
noodige instrumenten en al hetgeen verder 
noodig is voor het inenten; 

2) een v oldoend aantal geneeskundigen 
en zoo noodig geschoold verplegend en a d 
ministratief personeel; 

3) localiteit en, waar de inenting kan 
plaats vinden . 

( 2) Tijd en plaats van de gelegenheid 
tot inenting worden door de zorg van den 
burgemeester b ij openbare aankondiging ter 
algemeene kennis gebracht. 

(3) In de gemeente wordt gedurende den 
in artikel 1, lid 1, bedoelden termijn dagelijks 
(behalve op Zon- en feestdagen) gelegenheid 
tot kostelooze inenting gegeven. 
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(4) Met inachtneming van de artikelen 
269-273 en 287 der Gemeentewet kan van 
de personen, die vanwege de gemeente zijn 
ingeënt, met uitzondering van on- en minver
mogenden, een bijdrage in of vergoeding van 
de kosten van inenting worden gevorderd. De 
invordering daarvan wordt geregeld door 
een plaatselijke verordening overeenkomstig 
de bepalingen van de artikelen 291-295 
dier wet. 

(5) In de kosten, door de gemeente we
gens het bepaalde in dit artikel gemaakt, kan 
aan die gemeente een bijdrage uit 's Rijks 
k as worden verleend op den voet van het 
bepaalde in artikel 20, lid 3, van de Besmet
telijke-Ziektenwet (Staatsblad - 1928, No. 
265). 

ARTIKEL 5. (1) Zoodra de inenting is 
voltooid, geeft de geneeskundige, die de in
enting heeft verricht, daarvan aan den be
trokken e een schriftelijke verklaring af. D eze 
verklaring kan geschieden in den vorm van 
een aanteekening op de distributiestam
kaart. 

(2) Mede wordt een schriftelijke verkla
ring afgegeven aan hem, die tegenover een 
vanwege de gemeente aangewezen genees
kundige voor zich zelf of voor het kind, waar
over hij de ouderlijke macht of de voogdij 
uitoefent, op grond van geneeskundige of 
godsdienstige motieven overwegende bezwa
ren tegen de inenting inbrengt. 

(3) De geneeskundige doet uiterlijk bin
nen acht dagen na afloop van den in artikel 
1, lid 1, bedoelden termijn aan den burge
meester een opgave toekomen van de door 
hem ingeënte personen en van de personen, 
aan wie een verklaring, als bedoeld in lid 2, 

is uitgereikt . 
ARTIKEL 6. (1) Hij, die na afloop van 

den termijn, bedoeld in artikel 1, lid 1, na 
daartoe dom· of vanwege den burgemeester 
gedane vordering niet overlegt een te zijnen 
name of t en name van het kind, waarover hij 
de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent, 
gestelde verklaring, als bedoeld in de artike
len 1 of 5, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes dagen of geldboete van ten 
hoogste 100 gulden. Niet strafbaar is hij, die 
aan toont, dat het bepaalde in artikel 1, lid 4, 
onder 3, van toepassing is of dat hij een gel
d ige reden van verhindering heeft. 

(2) Indien een minderjarige staat onder 
voogdij van een vereeniging, stichting of in
stelling van weldadigheid, geldt het in dit 
artikel bepaalde voor de bestuurders van die 
v ereeniging, stichting of instelling. 

(3) De in dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

ARTIKEL 7. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken, 

A. L . S CH0LTENS. 

L . en S. 1940. 

1940 

S. S.205 

ro October 1940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Justitie, van Waterstaat en van 
Financiën tot regeling van de onteige
ning ingevolge artikel 5 van het besluit 
betreffende den Wederopbouw (II) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De Regeeringscommissaris voor den 
Wederopbouw, ingesteld bij het besluit van 
den Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht van 21 Mei 1940 bet reffende den \Ve
deropbouw I (Staatsblad No. 0.550), draagt 
voortaan den titel "Algemeen Gemachtigde 
voor den Wederopbouw" (hierna te noemen 
,,Algemeen Gemachtigde"). 

(2) In dit besluit wordt onder "besluit 
betreffende den Wederopbouw (II)" ver
staan het besluit van den Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940 
betreffende den Wederopbouw (II) (Staats
blad No. O.552) 

Artikel 2. 

(1) De onteigening, bedoeld in artikel 5, 
lid 1, van het besluit betreffende den Weder
opbouw (II) gescl)iedt in het publiek b elang 
door den Algemeen Gemachtigde ten nam~ 
hetzij van een publiekrechtelijk lichaam, 
hetzij van een bijzonderen rechtspersoon of 
natuurlijken persoon. 

(2) Door de onteigening gaat de eigen
dom over te rekenen van het tijdstip, waarop 
de aanzegging, bedoeld in artikel 5, lid 2, van 
het besluit betreffende den Wederopbouw 
(II) den burgemeester bereikt. 

(3) De plannen voor onteigening worden 
door den Algemeen Gemachtigde vastge
steld, na overleg met den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën. 

Artikel 3. 

(1) De redelijke vergoeding, welke ter 
zake van de onteigening verschuldigd is, 
wordt vastgesteld door den Algemeen G e
machtigde, na overleg met den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën. 

(2) Bij de vaststelling wordt uitgegaan 
van de verkoopwaarde, welke de onteigende 
zaak in den staat, waarin zij zich op het 
tijdstip der onteigening bevond, had of ZO'U 

hebben gehad op 9 Mei 1940. 
(3) De vergoeding en de overige op de 

onteigening vallende kogten komen ten laste 
van dengene, te wiens name onteigend is . 

Artikel 4. 

De Algemeen Gemachtigde bepaalt met 
inachtneming der volgende. voorschriften, c;:i 
welke wijze de betaling van de vergoeding 
zal plaats vinden. 

22 
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Artikel 5. 
Indien de betaling van de vergoeding aan 

den eigenaar of aan den zakelijk gerechtigde 
in geld geschiedt, bepaalt de Algemeen Ge
machtigde de grootte der bedragen, welke 
toegekend worden aan hypotheekhouders en 
andere rechthebbenden . 

Artikel 6. 
(1) De betaling der vergoeding kan ook 

geheel of ten deele geschieden door toewij
zing van onroerend goed, toebehoorend aan 
dengene, te wiens name is onteigend, aan 
den eigenaar van het onteigende onroerende 
goed. 

(2) Door de toewijzing gaat de eigendom 
over. 

(3) De toewijzing geschiedt door den 
Algemeen Gemachtigde. Hij is bevoegd, ook 
tegen den wil van den eigenaar, onroerend 
goed toe te wijzen van hoogere waarde dan 
het bedrag der vergoeding, indien naar zijn 
oordeel het belang van den wederopbouw dit 
vordert. 

(4) De Algemeen Gemachtigde stelt de 
waarde van het toegewezen goed vast en be
paalt op welke wijze een hoogere waarde van 
het toegewezen onroerend goed zal worden 
betaald of verrekend. 

(s) De Algemeen Gemachtigde regelt 
de grootte der vergoeding, welke toegekend 
wordt aan hypotheekhouders en andere 
rechthebbenden. Hij kan ter betaling dezer 
vergoeding nieuwe zakelijke rechten op het 
toegewezen goed vestigen en zoo noodig de 
rangorde der hypotheken regelen. 

Artikel 7. 
Indien naar het oordeel van den Algemeen 

Gemachtigde het belang van den wederop
bouw dit vordert, kan de betaling der in arti
kel s of artikel 6 bedoelde vergoedingen wor
den uitgesteld. De wijze en het tijdstip der 
betaling worden geregeld bij nader besluit 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Justitie, van Waterstaat 
en van Financiën. In dit besluit mag een 
regeling omtrent de vergoeding van rente 
niet ontbreken. 

Artikel 8. 
Degene, te wiens ne me een onroerend goed 

is onteigend, is rechtsgeldig gekweten door 
betaling aan hem, die op het tijdstip der ont
eigening bij het kadaster als rechthebbende 
bekendstond, mits ten minste een maand 
v66r de betaling op de ter plaatse gebruike
lijke wijze aan de onteigening bekendheid is 
gegeven en geen anderen dan bij het kadas
ter bekenden op de vergoeding aanspraak 
hebben gemaakt. 

Artikel 9. 
(1) Indien ingevolge artikel 5, lid 2, van 

het besluit betreffende den Wederopbouw 
(II) of ingevolge dit besluit eigendom is 
overgegaan van zaken, te welker aanzien in
gevolge eenig wettelijk voors'chrift inschrij
ving in openbare registers is geschied, zal de 
Algemeen Gemachtigde onverwijld voor de 
inschrijving van den overgang in de daar-
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voor bestemde registers zorg dragen. Het
zelfde geldt ten aanzien van zakelijke rech
ten, welke door den Algemeen Gemachtigde 
worden gevestigd. 

(2) De op het oogenblik van de ont
eigening op het onteigende goed rustende 
hypothecaire inschrijvingen worden ambts
halve doorgehaald. 

Artikel 10. 

(1) Alle stukken, opgemaakt ter uitvoe
ring van het besluit betreffende den Weder
opbouw (II) of ter uitvoering van dit be
sluit, zijn vrij van zegel en van het recht van 
registratie. 

(2) Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen, noodig voor de uitvoe
ring van deze besluiten, worden geen kosten 
in rekening gebracht. 

Artikel 11. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 October 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D e partement van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

De Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Financiën , 

L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 14 October 1940.) 

S. S.206 

25 October 1940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
t en van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken en van Sociale Zaken betreffende 
dansvermaak. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Openbaar dansvermaak is tot nader 
order verboden. 

(2) Niet openbaar dansvermaak is tot 
nader order verboden, indien het door ver
eenigingen van personen met of zonder 
rechtspersoonlijkheid ( vereenigingen, bon
den, organisaties en soortgelijke instellingen) 
of stichtingen wordt georganiseerd. 

Artikel 2. 

(1) Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden en met geldboete van ten hoogste 
duizend gulden of met een van deze straffen 
wordt, voor zoover bij andere bepalingen 
geen zwaardere straffen zijn bedreigd, ge
straft hij, die aan dansvermaak, als bedoeld 
in artikel 1, deelneemt, zoodanig dansver
maak organiseert of voor zoodanig dansver
maak een localiteit beschikbaar stelt. 
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(2) Organiseert een al of niet rechtsper
soonlijkheid bezittende vereeniging van per
sonen of een stichting een verboden dans
vermaak, of stelt zij voor een dusdanig dans
vermaak een localiteit ter beschikking, dan 
wordt met gelijke straffen tevens hij bestraft, 
die de opdracht daartoe heeft gegeven of die 
daarbij de feitelijke leiding had. 

(3) Handelingen, als bedoeld in lid r en 
2, zijn overtredingen. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt op 31 October 1940 in 

werking. 
's-Gravenhage, 25 October 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, 

J. C. TENKINK. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 26 October 1940.) 

S. S.30 6A 

6 September 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie betreffende identificatie
plicht. 

Op grond van§ r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Tot aan het tijdstip van invoering in het 

bezette Nederlandsche gebied van eenvormi
ge identiteitskaarten (Kennkarte) is ieder 
Nederlander of Nederlandsch onderdaan, die 
den leeftijd van 15 jaren heeft bereikt en in 
het bezette Nederlandsche gebied woont of 
verblijf houdt, verplicht steeds eer. van over
heidswege uitgereikt identiteitsbewijs, voor
zien van een foto ( amtlicher Lichtbildaus
weis), bij zich te dragen, door middel waar
van hij zich te allen tijde behoorlijk kan 
identificeeren. 

Artikel 2. 

(1) H et identiteitsbewijs moet door of 
vanwege een Nederlandsche overheidsin
stantie zijn uitgereikt. De gemeente van de 
woon- of verblijfplaats is verplicht · op ver
zoek het bewijs uit te reiken. 

(2) Het identiteitsbewijs met foto mag, 
voor zoover het den in artikel I bedoelden 
identificatieplicht betreft, niet langer dan 
een jaar geleden zijn uitgereikt. Hiervan is 
uitgezonderd het paspoort, hetwelk geduren
de den tijd, dat dit geldig is, voor een be
hoorlijke identificatie kan worden gebruikt. 

(3) Het identiteitsbewijs moet, behalve 
den geslachtsnaam en de voornamen van den 
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houder, diens geboortedatum, geboorte
plaats, beroep, woonplaats en adres, alsmede 
zelfgeschreven handteekening en verder de 
dagteekening der uitreiking, den dienststem
pel van de instantie, met de uitreiking be
last, alsmede de handteekening van den be
voegden ambtenaar, die he t bewijs uitreikt, 
bevatten. 

Artikel 3. 
De houder van het identiteitsbewijs is ver

plicht aan de bevoegde overheidsinstantie: 
r) het identiteitsbewijs terstond in te le

veren, wanneer zijn naam of de aard van zijn 
beroep wijziging ondergaat of wanneer in 
het algemeen een feitelijke verandering in de 
gegevens omtrent zijn persoon plaats vindt; 
voorts wanneer hij het N ederlanderschap of 
het Nederlandsch onderdaanschap verliest of 
wanneer blijkt, dat hij geen Nederlander of 
Nederlandsch onderdaan is; 

2) een in zijn bezit zijnd identiteitsbe
wijs bij uitreiking van een nieuw in te leve
ren; 

3) terstond kennis te geven van het ver
lies of de vervreemding van een geldig iden
titeitsbewijs. 

Artikel 4. 
D e verplichting van vreemdelingen (staat

loozen daaronder begrepen) om te allen tijde 
een geldig paspoort bii zich te dragen, blijft 
onverminderd bestaan. 

Artikel 5. 
(1) Hij, die met het in deze verordening 

bepaalde in strijd handelt, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste vier weken 
en met geldboete van ten hoogste honderd 
vijftig gulden of met een dezer straffen, voor 
zoover niet in andere bepalingen een hoogere 
straf is bedreigd. 

(2) D e feiten, bedoeld in lid r , zijn over
tredingen . 

Artikel 6. 
Deze verordening treedt op 1 October 1940 

in werking. 
's-Gravenhage, 6 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, 

J. C. TENKINK. 

(Ui tgeg. 9 September 1940.) 

S. S .308 

zo September 1940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Binnenlandsche Zaken betref
fende de vrijstelling van leges van af
schriften van of uittreksels uit de akten 
van den Burgerlijken Stand. 

Op grond van § r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verorder.;ng No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
geoied wordt bepaald: 
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Artikel r. 

(1) De afschriften van of uittreksels uit 
de akten van den Burgerlijken Stand, welke 
vereischt zijn voor de regeling der pensioe
nen van nabestaanden van gesneuvelde of 
vermiste militairen van de voormalige Ne
derlandsche Land- en Zeemacht zijn vrij van 
leges. 

(2) Reeds betaalde leges kunnen worden 
teruggevorderd. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 September 1940. 

s .. 352 

D e Secretaris-Generaal 
van het D c part .ment van 

Binnenlandsche Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. 2z September 1940.) 

29 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen betreffende ontheffing van de ver
plichting, bedoeld in artikel 1 van de 
Leerplichtwet. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/x940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) Personen, die ingevolge artikel I der 
Leerplichtwet verplicht zijn er voor zorg te 
dragen, dat aan de daarbedoelde kinderen 
voldoende lager onderwijs wordt verstrekt, 
komen deze verplichting na, indien zij deze 
kinderen een onder het bevoegde Duitsche 
schooltoezicht staande Duitsche school voor 
gewoon of uitgebreid lager onderwijs of voor 
middelbaar onderwijs laten bezoeken. 

(2) De ontheffingsbepalingen, bedoeld 
in de artikelen 7 en 7bis der Leerplichtwet, 
houden hiermede geen verband. 

Artikel 2 . 

Voor de toepassing van de Leerplichtwet 
wordt het in artikel I bepaalde gelijkgesteld 
met een vrijstelling, als bedoeld in artikel 7, 
onder 3 ° ., dier wet. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 
VAN P OELJE. 

340 

S. S.4 08 

12 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende wijziging van 
de Motorrijtuigenbelastingwet (wet van 
30 December 1926, Staatsblad No. 464). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landscl:e gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL r. Tot nader order blijven voor 
motorrijtuigen, uitslu;tend ingericht voor 
aandrijving door middel van kolengas, houL
gas of turfgas (al dan niet in den vorm van 
pers'.;(as), artikel ~a der Motorrijtuigenbe
lastingwet en a -til<el Il, lid 2, van de wet 
van 27 April 1939 (Staatsblad No. 402) bui
ten toepassing. 

ARTIKEL 2. Dit besluit treedt in werking 
op den dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 Augustus 1940. 

De Secretaris -Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

S. S.416 

28 September 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende wijziging van 
de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad No. 
142) tot regeling van de Staatsloterij. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/x940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Artikel 12, lid 4, der wet van 23 Juli 1885 
(Staatsblad No. 142), zooals dit artikel is 
aangevuld en gewijzigd bij de wetten van 10 
November 1900 (Staatsblad No. 185) en van 
16 April 1920 (Staatsblad No. 190), wordt 
gelezen: 

,,De Secretaris-Ge:-:eraal van het De
partement van Financiën is echter be
voegd: 

r. nadat de verjaring zal zijn inge
treden, de uitbetaling te bevelen van 
prijzen of premiën, gevallen op vernie
tigde of vermiste loten of gedeelten van 
loten, benevens van den daarvoor be
taalden inleg, voor zoover deze volgens 
het tweede lid van artikel 10 voor te
ruggave vatbaar is, wanneer de uitbe
taling dier bedragen gevraagd is vóór 
het intreden der verjaring en de belang
hebbenden aannemelij k gemaakt heb
ben, dat zij de daarop rechthebber.den 
zouden zijn geweest; 

2. in bijzondere gevallen de uitbe
taling te bevelen van bedragen, als even
bedoeld, ook vóórdat de verjaringster
mijn is verstreken." 
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Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 28 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 
(Uitgeg. 14 October 1940.) 

S. S.500 

27 Augustus 1940. EERSTE UITVOE
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van Defensie nopens maatrege
len ter. aanzien van de bezoldiging en 
verzorgmg van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. 

Op grond van §§ 1 en 2 der Verordening 
No. n4/,940 en in overeenstemming met §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/,940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied en na verkregen instemming 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Financiën en van Binnen
landsche Zaken wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) In artikel 72 van de Bevorderings
wet voor de Landmacht 1902, zooals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
12 Augustus 1939 (Staatsblad No. 502), 
worden na het eerste lid de volgende vier le
den ingevoegd: 

,,2. Indien een officier, die op non-acti
viteit is gesteld op grond van het bepaalde 
bij artikel 70, onder 2°., 3° ., 4°., 5°. of 6°., 
inkomsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand ge
nomen met ingang van of na den dag, waar
op de non-activiteit is ingegaan, wordt, in-

. dien de nonactiviteits-bezoldiging, vermeer
derd met de aldus over eenig kalenderjaar 
verkregen inkomsten, zou overschrijden het 
bedrag van de activiteits-be.toldiging, de 
nonactiviteits-bezoldiging met het bedrag 
dier overschrijding verminderd. 

3. Het in het tweede lid bepaalde vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
inkomsten, verkregen uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, welke geacht moet worden 
te zijn ter hand gepomen gedurende verlof, 
voorafgaande aan de nonactiviteit. 

4. Wanneer een op nonactiviteit gesteld 
officier inkomsten geniet uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, ter hand genomen 
vóór aen dag, waarop de nonactiviteit, c.q. 
het verlof, bedoeld in het tweede en derde 
lid, is ingegaan en deze inkomsten zijn ver
meerderd, zijn ten aanzien van de vermeer
dering de bepalingen van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing. 

5. Een vermindering, als in het tweede, 
derde en vierde lid bedoeld, wordt voorloo
pig maandelijks en definitief na afloop van 
het kalenderjaar vastgesteld." 

(2) Het bestaande tweede lid van ge
noemd artikel wordt zesde lid. 
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Artikel 2. '/--
De voor militairen beneden den rang van 

officier gestelde minimum-pensioensgrond
slag, bedoeld in het 6de lid van artikel 14 
der P ensioenwet voor de Zeemacht (Staats-
blad 1922, No. 65), in hetftde lid van artikel 7 
14 der P ensioenwet voor de Landmacht 
(Staatsblad 1922, No. 66), in het 5de lid van 
artikel 14 der Pensioenwet voor het perso-
neel der Koninklijke Marinereserve (Staats-
blad 1923, No. 355) en in het 6de lid van 
artikel 14 der Pensioenwet voor het reserve
personeel der Landmacht (Staatsblad 1923, 
No. 356), wordt , indien het recht op pen-
sioen berust op het bepaalde in punt 2 °. van 
artikel 2 der hiervoren aangehaalde wetten 
dan wel in a rtikel 2 der Pensioenwet voor d~ 
vrijwilligers bij den landstorm, voor de mili-
tairen of de gewezen militairen beneden den 
rang van officier, die op of na 1 April 1939 
in werkelijken dienst waren of in werkelijken 
dienst zijn gekomen, gesteld op niet minder 
dan duizend gulden. 

Artikel 3. 
(1) Aan de op of na 1 April 1939 te 

werk gestelde burgerwerkkrachten, wier 
diensten ten behoeve van den Nederland
schen militairen dienst werden «evorderd 
wordt, indien zij in en door of ged~eltelijk i~ 
en door de van hen gevorderde diensten ar
beidsongeschikt zijn geworden, ten laste van 
het Rijk een schadeloosstelling toegekend 
naar dezelfde regelen en maatstaven als die 
waarop krachtens de bepalingen der P en~ 
sioenwet voor de Landmacht (Staatsblad 
1922, No. 66) voor dienstplichtigen der 
Landmacht recht bestaat op toekenning van 
invaliditeitspensioen. 

(2) De in de artikelen 36 en 37 der voor
melde wet nader aangegeven betrekkingen 
van vorenbedoelde burgerwerkkrachten, die 
ten gevolge van een der oorzaken, als in de 
voorgaande alinea nader aangeduid, het le
ven hebben verloren of komen t e overlijden, 
wordt, mede ten laste van het Rijk, een scha
deloosstelling toegekend naar dezelfde rege
len en maatstaven als die, waarop krachtens 
de P ensioenwet voor de Landmacht (Staats
blad 1922, No. 66) voor de nagelaten betrek
kingen van dienstplichtigen recht op toeken
ning van pensioen bestaat. 

(3) De bepalingen der hiervoren meer 
aangehaalde wet, alsmede de uitvoeringsbe
palingen dier wet, zijn in daartoe leidend ge
val ten deze van overeenkomstige toepas
sing, zulks met in3.chtneming van het be
paalde in artikel 2. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, voor zoover betreft de ar
tikelen 2 en 3 met terugwerkende kracht tot 
1 April 1939. 

's-Gravenhage, 27 Augustus 1940. 
Het Hoofd van het Afwikkelings-

bureau van het · 
Departen1ent van D.elensie, 

B. HASSELMAN. 

(Uitgeg. 29 Augustus 1940.) 
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30 September 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat tot verhooging van de 
vervoercapaciteit der binnenvloot. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
x5/ 1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Houders van in Nederland aanwezige 
binnenvaartuigen, welke ten dienste van het 
goederenvervoer worden gebezigd dan wel 
daarvoor bestemd zijn, zijn verplicht de af
geschermd e navigatielichten met daarbij be
hoorende certificaten, welke door de bevoeg
de autoriteiten ten behoeve van de lucht
bescherming zijn voorgeschreven tijdens de 
vaart, steeds aan boord voor gebruik gereed 
te hebbe n, ook al wordt niet gevaren. 

(2) Volgens door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat 
te stellen regelen kan de Inspecteur-Gene
raal voor de Scheepvaart voor bepaaldelijk 
aan te duiden vaartuigen of voor groepen 
van vaartuigen ontheffing van de in het eer
ste lid genoemde verplichting verleenen. 

(3) Van de ontheffing, verleend voor een 
bepaald met name aangeduid vaartuig, reikt 
de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart 
een bewijs uit aan den houder of schipper, 
welk bewijs steeds aan boord dient te zijn e n 
op aanvraag terstond aan de opsporingsamb
tenaren, bedoeld in artikel 4 van de Wet 
Gebruik Vervoermiddelen 1939 (Staatsblad 
No. 528), behoort te worden getoond. 

Artikel 2. 

(1) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat kan ten aanzien 
van door hem aangewezen transporten be
palen, dat de bemanning van binnenvaartui
gen, welke voor deze transporten worde n ge
bezigd, verplicht zijn om tusschen zonson
dergang en zonsopgang en op Zon- en feest
dagen te laden, te losse n en te varen, of wel 
laden of lossen toe te laten. De door de be
voegde autoriteiten uitgevaardigde luchtbe
schermingsvoorschriften blijven daarbij van 
kracht. 

(2) D e Secretaris-Generaal kan regelen 
stellen aangaande de berekening van een 
buitengewone vergoeding voor het verrichtên 
van zoodanige transporten. 

Artikel 3. 
(1) Bemanningen van binnenvaartuigen 

zijn verplicht de hun door of name ns be
heerders van waterwegen en sluiswerken ge
geven aanwijzingen met betrekking tot het 
innemen van ligplaatsen, het verhalen van 
het binnenvaartuig van de eene ligplaats 
naar de andere en het opvaren of doorvaren 
van het· binnenvaartuig terstond op te vol
gen. 

(2) Bij niet-nakoming dezer verplichting 
kunnen bemanningen met behulp van den 
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sterken arm daartoe worden gedwongen, on
verminderd de op overtreding gestelde straf
bepalingen. 

Artikel 4. 
(1) De Inspecteur-Generaal van het 

Verkeer kan houders en bemanningen van 
binnenvaartuigen aanwijzen om naar een 
door hem te bepalen plaats op te varen. 

(2) Indien de omstandighede n daartoe 
naar zijn meening aanleiding geven, kan de 
Inspecteur-Generaal van het Verkeer voor 
deze opvaart een vergoeding stellen ter ge
deeltelijke dekking der aan de opvaart ver
bonden kosten. 

(3) Bij weigering van den houder of de 
bemanning om de krachtens het eerste lid 
van dit artikel opgelegde verplit:hting ter
stond na te komen, kan de Inspecteur-Gene
raal van het Verkeer de bemanning en de 
overige opvarenden met den sterken arm van 
het schip doen verwijderen, het vaartuig 
doen bemannen en daarvan gebruik maken 
ten behoeve van het goederenvervoer te wa
ter, zonder dat de houder van het vaartuig 
deswege tot eenige vergoeding gerechtigd 
wordt. Bij het treffen van dezen maatregel 
blijven de met betrekking tot schip en lading 
gesloten verzekeringen ook onder de gewij 
zigde omstandigheden van kracht. 

(4) Bij toepassing van het in het voor
gaand lid bepaalde kunnen houders van bin
nenvaartuigen binnen 14 dagen tegen de be
slissing van den Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer, bedoeld in het eerste lid, in be
roep kome n bij d en Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Waterstaat. 

(5) Indien de voormelde beslissing van 
den Inspecteur-Generaal van het Verkeer in 
beroep wordt vernietigd, bepaalt de Secre
taris-Generaal, of en welke schadeloosstel
ling den houder zal worden uitgekeerd. 

Artikel 5. 
Met betrekking tot overtreding van de 

voorschriften, bij of krachtens dit besluit 
gegeven, en bij de weigering, bedoeld in het 
derde lid van artikel 4, is het bepaalde in d e 
artikelen 3, 4, 5 e n 6 van de Wet Gebmik 
Vervoermiddelen 1939 van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 6. 
De voor de uitvoering van dit besluit noo

dige voorschriften en nadere regelen worden 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat vastgesteld; zij 
kunnen in de Nederlandsche Staatscourant 
worden b ekendgemaakt. 

Artikel 7. 
Dit besluit treedt in werking op den dag · 

zijner afkondiging, uitgezonderd het be
paalde in artikel 1, lid 1, hetwelk een maand 
na de afkondiging van dit besluit in werking 
treedt. 

's-Gravenhage, 30 September 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
D. G. W . SPITZEN. 

(Uitgeg. 14 October 1940.) 
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z October z940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat ter uitvoering en wijzi
ging van het D erde Uitvoeringsbesluit 
ingevolge de Verordening No. 15/1940 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied (Verorde
ningenblad Stuk 4, No. 18/1940). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
15/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) Er wordt een bedrijfsorganisatie op
gericht, die rechtspersoonlijkheid bezit. D eze 
draagt den naam "Nederlandsche Organisa
tie voor het Beroepsgoederenvervoer langs 
den weg" en heeft haar zetel te 's-Graven
hage. 

(2 ) D e Secretaris-Generaal van het D e
partement van Waterstaat geeft regelen om
trent de samenstelling en b evoegdheden van 
de organen der in het eerste lid genoemde 
bedrij fsorganisatie en neemt de noodzake
lijke maatregelen; deze kunnen in de Neder
landsche Staatscourant openbaar gemaakt 
worden. 

Artikel 2. 

Het Derde Uitvoeringsbesluit ingevolge 
de Verordening No. 15/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied (Verordeningenblad Stuk 4, No. 
18/1940) wordt gewijzigd als volgt: 

1) § 2 wordt gelezen: 
"Degene, aan wien een vergunning in den 

zin van § 1 wordt verleend, wordt daarmede 
lid van de "Nederlandsche Organisatie voor 
het B eroepsgoederenvervoer langs den weg" 
met alle daaruit voortvloeiende rechten en 
verplichtingen." 

2) § 5, lid 1, wordt gelezen: 
.,De R ijksinspecteur van het verkeer be

slist over het al dan niet verleenen van een 
vergunning, gehoord een commissie, welke 
voor zijn district, onder goedkeuring van den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Waterstaat, is samengesteld uit leden, 
aangewezen door de in § 2 bedoelde Organi
satie, en uit een lid, aangewezen door de 
in het district gevestigde Kamers van K oop
handel en Fabrieken." 

3) Lid 2 en 3 van § 8 worden gelezen: 
,,(2) Voor zoover hieruit baten voort

vloeie n voor het Nede rlandsch Binne nvaart
bureau, zullen deze baten naar billijkheid 
worden verdeeld tusschen bedoeld bureau en 
de in § 2 genoemde organisatie. 

(3) De voor toepassing van het vorig lid 
vast te stellen verdeeling geschiedt onder 
toezicht van den Accountantsdienst van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, welke dienst er tevens voor 
waakt, dat er een juiste verhouding blijft 
bestaan tusschen de inkomsten en uitgaven, · 
welke voor het Nederlandsch Binnenvaart
bureau en de in § 2 bedoelde organisatie 

1940 

voortvloeien uit deze regeling en de binnen
beurtvaartregeling." 

4) Aan § 7 wordt het volgende lid 3 toe
gevoegd: 

,,(3) De in § 2 bedoelde organisatie kan 
binnen een maand na dagteekening van een 
beschikking van den Rijksinspecteur van het 
verkeer, waarbij een vergunning is verleend, 
daartegen schriftelijk beroep instellen bij 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat." 

§ 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 1 October 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, 

D . G. W . SPITZEN. 

(Uitgeg. 5 October 1940.) 

S. S.627 

25 September 1940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (Hotel- , Café-, R estaurant
en P ensionbeschikking 1940 No. I). 

Op grond van artikel 8 van de Distributie
wet 1939 (Staatsblad No. 633), alsmede in
gevolge het Distributieheffingsbesluit 1939 
(Staatsblad No. 679 x) en in overeenstem
ming met §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

(1) Een ieder die het hotel-, café-, 
restaurant- of pensionbedrijf uitoefent, is 
verplicht zich te doen inschrijven bij het 
R ijksbureau voor het Hotel-, Café-, Restau
rant- en P ensionbedrijf. De Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart bepaalt, wat onder 
het uitoefenen van het hotel-, café- , restau
rant- of pensionbedrijf wordt verstaan. 

(2) Het is een ieder die niet bij het in 
lid 1 genoemde Rijksbureau is ingeschreven, 
na afloop van een door den Secretaris-Gene
raal voornoemd, vast te stellen termijn ver
boden het hotel- , café- restaurant- of pen
sionbedrijf uit te oefenen. 

(3) De inschrijving kan worden gewei
gerd of al dan niet voor bepaalden tijd wor
den doorgehaald volgens regelen, door den 
Secretaris-Generaal voornoemd, te stellen. 

. Artikel 2. 

De bij het in artikel 1 genoemde Rijks
bureau ingeschrevenen zijn verplicht volgens 
door den Secretaris-Generaal voornoemd, te 
stellen regelen bij te dragen in de kosten, 
verbonden aan de uitvoering van deze be
schikking. 

Artikel 3. 
De bij het in artikel r genoemde Rijks

bureau ingeschrevenen zijn verplicht alle op
gaven en inlichtingen te verstrekken, welke 
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door of vanwege den Secretaris-Generaal 
voornoemd, in verband met de distributie 
van goederen en met de uitvoering van deze 
beschikking mochten worden verlangd. · 

Artikel 4. 

De voor de uitvoering van deze beschik
king noodige voorschriften worden door den 
Secretaris-Generaal voornoemd, vastgesteld 
en in de Nederlandsche Staatscourant afge
kondigd. 

Artikel 5. 

(1) Deze beschikking treedt in werking 
op den dag harer afkondiging. 

(2) Zij wordt onder den titel "Hotel-, 
Café-, Restaurant- en Pensionbeschikking 
1940 No. 1" aangehaald. 

's-Gravenhage, 25 September 1940. 

. . ,'.628 

De Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvanrt, 
H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . .5 October 1940.) 

8 October 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Handel , Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van papier). 

Ingevolge artikel 4 der Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/I940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Papier, papierwaren, papiergrondstoffen 
en hulpstoffen, voor zoover deze goederen 
nog niet als zoodanig zijn aangewezen, wor
den aangewezen al~ distributiegoederen in 
den zin van artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2 . 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van Han
del , Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld 
en in de Nederlandsche S taatscourant be
kendgemaakt. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer a fkondiging. 

's-Gravenhage, 8 October 1940. 
De S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 14 October 1940.) 
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9 October 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van diamant). 

Ingevolge artikel 4 der Distributiewet 1939 
(Staatsblad No. 633) en in overeenstemming 
met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/I 940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1 . 

Ruwe en bewerkte diamant, diamantpoe
der, boort en industriediamant zijn distribu
tiegoederen in den zin van artikel 4 van de 
Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den S ecre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 3 . 
Deze beschikkin g treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 9 October 1940. 

S. S.630 

De S ecretaris- Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M . HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. 14 October 1940.) 

zo October 1940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart en van Financiën betreffende li
quidatiemoeilijkheden bij ondernemin
gen. 

Op grond van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) In het belang van de instandhouding 
van het bedrijfsleven kan door het verstrek
ken van kredietgaranties of op andere wijze 
financieele hulp worden verstrekt aan onder
nemingen, die in financieele moeilijkheden 
zijn geraakt door het, als gevolg van de bui
tengewone omstandigheden, niet binnenko
men van vorderingen uit hoofde van goede
renleveranties aan het buitenland of door 
andere daaruit voortvloeiende blokkeering 
van activa in het buitenland. 

(2) De in het eerste lid bedoelde hulp 
kan slechts worden verleend, indien ook on
der de tegenwoordige omstandigheden een 
behoorlijke basis voor de rendabiliteit van de 
betreffende onderneming aanwezig is, res
pectievelijk met het behoud van het bedrijf 
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voor de toekomst een algemeen belang wordt 
gediend. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 October 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFEL-D. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg . 14 October ,940.) 

S. S.631 

10 October 1940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, 
houdende verbod tot het vernietigen 
van oude materialen en afvalstoffen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

In dit besluit wordt verstaan onder: 
,,Secretaris-Generaal": de Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart; 

,,oude materialen en afvalstoffen": 
1) alle geheel of ten deele uit metaal, 

papier, karton, linnen, katoen, jute, wol, 
zijde, kunstzij de of andere vezelstoffen, hui 
den, vellen, leer, glas, rubber van elke soort, 
minerale oliën; celluloid, hoorn, been, kurk, 
dierlijk haar, borstels of v eeren bestaande 
stoffen of voorwerpen, welke niet meer over
eenkomstig hun oorspronkelijke bestemming 
worden gebruikt; 

2) andere door den Secretaris- Generaal 
aan te wijzen stoffen of voorwerpen, welke 
niet meer overeenkomstig hun oorspronke
lijke bestemming worden gebruikt. 

Artikel 2. 

(1) Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens eenig ander wettelijk voorschrift 
is het aan een ieder verboden oude mate
·rialcn en afvalstoffen te vernietigen, weg te 
werpen of op zoodanige wijze te bewaren, 
dat hierdoor hun waarde als grondstof voor 
industrieele verwerking wordt verminderd 
of tenietgedaan. 

(2) Aflevering van oude materialen en 
afvalstoffen moet geschieden aan den er
kenden vakhandel, voor zoover zij niet in 
het eigen industrieele bedrijf geheel kunnen 
worden gebruikt. De Secretaris-Generaal 
kan ten aanzien van de wijze van aflevering 
nadere voorschriften geven. 

Artikel 3. 
(1) Van het bepaalde in artikel 2 kan in 

bijzondere gevallen door den Secretaris-Ge
neraal, of namens dezen door den directeur 
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van het Rijksbureau voor oude materialen 
en afvalstoffen, voor een bepaalden termijn 
of tot wederopzegging toe geheele of gedeel
telijke dispensatie worden verleend. 

(2) Aan een dispensatie, als bedoeld in 
het eerste lid, kunnen voorwaarden worden 
verbonden. 

(3) Dispensatie moet worden aange
vraagd bij den directeur van het in lid 1 ge
noemde Rijksbureau te 's-Gravenhage. 

Artikel 4. 

(1) Hij die handelt in strijd met het be
paalde bij of krachtens artikel 2, wordt ge
straft met hechtenis van t en hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste dui
zend gulden. 

(2) De feiten, strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden beschouwd als overtre
dingen. 

Artikel 5. 
Indien een feit, strafbaar gesteld in artikel 

4, wordt begaan in het bedrijf van een naam
looze vennootschap, een coöperatieve of an
dere rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging, een onderlinge verzekerings- of 
waarborgmaatschappij of een stichting, 
wordt de strafvervolging ingesteld en de 
straf uitgesproken tegen hem, die tot het feit 
opdracht gaf of ten tijde van het handelen 
de feitelijke leiding daarbij had. 

Artikel 6. 
Met het opsporen van de bij dit besluit 

strafbaar gestelde fei ten zijn, behalve de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering, belast de amb
tenaren van Rijks- en gemeentepolitie, als
mede zij, die door den Secretaris-Generaal 
daartoe zijn aangewezen. 

Artikel 7. 
(1) De ambtenaren en personen, bedoeld 

in artikel 6, zijn te allen tijde bevoegd om in 
beslag te nemen, zoomede ter inbeslagne
ming de uitlevering te vorderen van alle 
voorwerpen, welke tot ontdekking der waar
heid kunnen dienen of welker verbeurdver
klaring, vernietiging of onbruikbaarmakin g 
kan worden bevolen. 

(2) Zij hebben te allen tijde toegang tot 
alle plaatsen, voor zoover zij betreding daar
van voor een goede vervulling van hun taak 
redelijkerwijze noodig kunnen oordeelen. Zoo 
noodig verschaffen zij zich den toegang met 
behulp van den sterken arm. 

(3) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente, dan wel voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den procureur-gene
raal bij het gerechtshof of van den officier 
van justitie, of van een bijzonderen schrifte
lijken last van den commissaris van politie 
of in g~meenten, waar geen commissaris is, 
van den burgemeester. 

(4) Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-ver
baal opgemaakt. Daarin wordt mede van het 
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tijdstip van het binnentreden en van het 
daarmede beoogde doel melding gemaakt. De 
meerbedoelde ambtenaren en personen zijn 
bevoegd zich van bepaalde door hen aange
wezen personen te doen vergezellen. In dat 
geval wordt hiervan in het proces-verbaal 
melding gemaakt. 

Artikel 8 . 
D e voor de uitvoering van dit besluit noo

dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het D epartement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 9 . 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als " Oude 
materialen- en afvalstoffenbesluit 1940 
No. I". 

's-Gravenhage, 10 October 1940. 

S. S.712 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. I9 October I940.) 

5 Augustus I940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(S taatsblad N °. 261). 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N °. 261) en in 
overeenstemming met §§ 2 en 3 der Veror
dening N ° . 3/r940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel r. 

Ten aanzien van het bereiden, voorhanden 
of in voorraad hebben, bewerken en verwer
ken , verpakken, verhandelen en vervreem
den, afleveren en v ervoeren van melk, kaas, 
melkproducten, zoomede melkvet hevatten
de producten worden beperkende regelen in 
den zin van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 gesteld. 

Artikel 2 . 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
G eneraal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld en in de N e
derlandsche Staatscourant a fgekondigd. 

Artikel 3. 
D it besluit treedt in werking op den d ag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 5 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. zo Augustus 1940.) 

346 

S. S.71 3 

rn Augustus 1940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Landbouw en Visscherij en van 
Justitie ter voorkoming van pachtprijs
opdrijving. 

Op grond van§ 1 van de Verordening N °. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening N ° . 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel r. 

(1) Dit besluit verstaat onder "pacht
prijs": het geheel van de door den pachter 
bij of ter zake van een pachtovereenkomst 
op zich genomen verplichtingen. 

(2) Verkoopingen van gras op stam en 
hooilandverpachtingen worden voor de toe
passing van dit besluit a ls verpachtingen 
beschouwd. 

Artikel 2. 

(1) Het is verboden een pachtovereen
komst of een overeenkomst t ot wijziging of 
aanvulling van een pachtovereenkomst te 
sluiten, indien de b edon gen pachtprijs hooger 
is dan die, welke voor het verpachte gold op 
1 September 1939. 

(2) Het voorgaande geldt niet, indien in 
een bijzonder geval de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en Vis
scherij, in overeenstemming met het bevoeg
de pachtbureau, een verklarin g heeft afge
geven, dat bij h em tegen de verhooging geen 
bezwaar bestaat. 

Artikel 3. 
(1) E en pachtprijs, welke in strijd met 

het bepaalde in artikel 2 is vastgesteld, 
wordt a ls buitensporig in den zin van de 
Pachtwet beschouwd. 

(2) Indien een overeenkomst in strijd 
met het bepaalde in artikel 2 is gesloten , is 
de pachter niet gehouden den pachtprijs te 
betalen, terwij l hij ook overigens tot geen 
enkele v ergoeding gehouden is . 

(3) H et vorig lid is niet van toepassing, 
indien partijen hebben toegestemd in de door 
den rechter noodig geoordeelde wijzigingen. 

Artikel 4. 
Indien het verpachte in oppervlakte niet 

met het op 1 September 1939 verpachte 
overeenstemt, berekent de rechter, zoo noo
dig, den pachtprijs , die geacht moet worden 
op 1 September 1939 voor het verpachte te 
hebben gegolden. 

Artikel 5. 
Wijziging van de pachtvoorwaarden inge

volge artikel 32, lid 1 , van de Pachtwet kan 
slechts geschieden, indien de pachtprijs 
daardoor niet hooger wordt dan die, welke 
op 1 September 1939 voor het verpachte 
gold, tenzij in een bijzonder geval de Secre
taris-Generaal van het D epartement van 
Landbouw en Visscherij een verklaring heeft 
afgegeven, dat bij h em tegen de verhooging 
geen bezwaar bestaat. 
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Artikel 6. 
Het is verboden openbare verpachtingen 

te houden. 
Artikel 7. 

(1) Indien een overeenkomst in strijd 
met het bepaalde in artikel 6 is gesloten, is 
de pachter niet gehouden den pachtprijs te 
betalen, terwijl hij ook overigens tot geen 
enkele vergoeding gehouden is . 

(2) De rechter, wien blijkt, dat dit arti 
kel op een pachtovereenkomst van toepas
sing is, doet hiervan schriftelijke mededee
ling aan beide partijen. In deze mededeeling 
wordt mede de tekst van de artikelen 6 en 7 
vermeld. 

Artikel 8. 
(1) De verpachter, die overeenkomstig 

artikel 7, lid 1, of artikel 11, lid 1, van de 
Pachtwet een afschrift van een overeen
komst aan den in pachtzaken bevoegden 
rechter inzendt, is verplicht hierbij over te 
leggen: 

1) een afschrift van de pachtovereen
komst, die op I September 1939 voor het 
verpachte gold, of - zoo hij daartoe niet in 
staat is -

2) een verklaring nopens het persoonlijk 
of zakelijk recht, krachtens hetwelk het ver
pachte op dien datum werd gebruikt en -
zoo dit niet het recht van eigendom was -
nopens de voorwaarden, voor zoover hem 
bekend, waaronder dit recht werd uitge
oefend. 

( 2) De ingevolge dit artikel overgelegde 
stukken dienen door den verpachte r te zijn 
onderteekend en zijn vrij van zegel. 

Artikel 9. 
(1) In afwijking in zooverre van het be

paalde in artikel 9 of artikel 11, lid 1, van de 
Pachtwet is de pachter niet gehouden den 
pachtprijs te betalen, terwijl hij ook overi
gens tot geen enkele vergoeding gehouden 
is, indien door den verpachter niet voldaan 
is aan het bepaalde in artikel 7, lid 1, of 
artikel 11, lid 1, van de Pachtwet en artikel 
8 van dit besluit. 

(2) Dit gevolg treedt niet in, als het 
niet-nakomen der verplichting te wijten is 
aan een omstandigheid, welke den verpach
ter niet kan worden toegerekend en deze, na
dat de omstandigheid heeft opgehouden te 
bestaan, onverwijld a lsnog aan zijn verplich
ting voldoet. 

Artikel 10. 

D e pachter is gerechtigd terug te vorde
ren , hetgeen hij onverschuldigd heeft vol
daan. 

Artikel 11. 

Indien ingevolge dit besluit geen pacht
prijs is verschuldigd, kan de verpachter den 
in pachtzaken bevoegden rechter of het 
pachtbureau verzoeken, een lagen pachtprijs 
vast te stellen. Te rekenen van den dag van 
vaststelling is deze door den pachter ver
schuldigd. De vaststelling geschiedt niet, dan 
nadat de pachter is gehoord, althans behoor
lijk is opgeroepen. 
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Artikel 12. 

Indien de pachtprijs krachtens een rechts
geldig beding van een pachtovereenkomst 
door een derde, niet zijnde een pachtbureau, 
is vastgesteld of gewijzigd, wordt deze vast
stelling of wijziging geacht een wijziging of 
aanvulling van de pachtovereenkomst t e zijn; 
het krachtens artikel 7, lid 1 , of artikel 11 

lid 1, van de Pachtwet in te zenden afschrift 
behoeft slechts door den verpachter te wor
den onderteekend. 

Artikel 13. 

De verpachter wordt geacht aan het be
paalde in artikel 7, lid 1, of artikel 11, lid 1, 

van de Pachtwet en artikel 8 van dit besluit 
te hebben voldaan, indien hij binnen acht da
gen na het aangaan van de overeenkomst 
aan het bevoegde pachtbureau de stukken, 
in bovengenoemde artikelen bedoeld, heeft 
doen toekomen . 

Artikel 14. 

(1) Een pachtovereenkomst of een over
eenkomst tot wijziging of aanvulling van een 
pachtovereenkomst, waarvan het pachtbu

. reau de goedkeuring heeft geweigerd, is van 
rechtswege nietig. 

(2) Indien daartoe aanleiding bestaat, 
regelt het pachtbureau bij de weigering de 
gevolgen voor beide partijen. 

Artikel 15. 

D e Secretaris-Generaal van het D eparte
m ent van Landbouw en Visscherij is bevoegd 
maatregelen t e nemen ter uitvoering van dit 
besluit. 

Artikel 16. 

(1) Hij die ter zake van of in v erband 
met een pachtverhouding eenig ongeoorloofd 
voordeel bedingt of aanneemt, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste een jaar of 
geldboete van t en hoogste vijfduizend gul
den. 

(2) Onder ongeoorloofd voordeel wordt 
verstaan ieder voordeel, niet bedongen of 
aangenomen: 

hetzij door of t en behoeve van den ver
pachter krachtens een pachtovereenkomst of 
een overeenkomst tot wijziging of aanvulling 
van een pachtovereenkomst, ten aanzien 
waarvan zijn in acht genomen voor zoover 
deze voorschriften op de overeenkomst van 
toepassing zij n, de voorschriften, opgenomen 
in de artikelen 7, lid 1, en 11, lid 1, van de 
P ach~wet en in de artikelen 2, 6 en 8 van dit 
besluit; 

h etzij door of ten behoeve van den pach
ter. 

(3) Onder voordeel wordt niet begrepen 
een redelijke vergoeding voor verrichte dien
sten. 

(4) Het strafbare feit wordt beschouwd 
als een overtreding. 

Artikel 17. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
van zijn afkondiging. 
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Artikel 18. 
Dit besluit wordt aangehaald onder den 

titel "P achtprijsopdrijvingsbesluit 1940". 

's-Gravenhage, 10 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D e partement van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 
De Secretaris-Generaal 

• van het Departement van Justitie, 
]. C. TENKINK. 

(Uitgeg. I7 Aug. r940.) 

S. S.718 

r8 September r940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij ter 
uitvoering van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Wijziging van het Dorschbesluit 
1939). 

Ingevolge de Landbouw-Crisiswet 1933 en 
in overeenstemming met§§ 2 en 3 der Ver
ordening Nr. 3/1940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het D orschbesluit 1939 (Staatsblad No. 
679 Q) wordt gewijzigd in dier voege, dat 
artikel 1 wordt gelezen als volgt: 

,,Artikel 1. 

1. Het dorschen en doen dorschen van 
alle bij of krachtens artikel 1, onder 5°., van 
de Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
No. 261) aangewezen crisisproducten, voor 
zoover bij die producten van dorschen sprake 
kan zijn, is verboden. 

2 . Het verbod, vervat in het voorgaande 
lid, geldt niet, wanneer de volgende voor
waarden vervuld zijn: 

a. de teler en, indien hij niet zelf dorscht, 
degene, die voor hem dorscht, moet als geor
ganiseerde zijn aangesloten bij de Land
bouw-Crisis-Organisatie, binnen welker 
werkgebied het dorschen plaats vindt; 

b. de teler moet - zoowel wanneer hij 
zelf dorscht a ls wanneer hij voor zich laat 
dorschen - in het bezit zijn van een dorsch
vergunning, welke is verleend door of van
wege de Landbouw-Crisis-Organisatie, bin
nen welker werkgebied het dorschen plaats 
vindt; 

c. de teler en degene, d ie voor hem 
dorscht, moeten de voorschriften naleven, 
welke bij bestuursbesluit van de Landbouw
Crisis-Oragnisatie, binnen welker werkge
bied het dorschen plaats vindt, ter zake van 
het dorschen van producten, als bedoeld in 
lid 1, zijn vastgesteld en in de N ederlandsche 
Staatscourant zijn gepubliceerd." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 18 September 1940. 
D e Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
( Uitgeg . r4 October 1940.) 
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23 September r940. BESLUIT van het De
partement van Landbouw en Visscherij 
ter uitvoering van de Landbouw-Crisis
wet 1933 (Verbod van het doen van of
fertes aan het buitenland). 

Ingevolge artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en in 
overeenstemming met§§ 2 en -~ der Verorde
ning No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

Artikel 1. 

Het te koop aanbieden of te koop doen 
aanbieden zoomede het verkoopen of doen 
verkoopen van nader door of vanwege den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij aan te wijzen 
crisisproducten, met bestemming n aar het 
buitenland is verboden. 

Artikel 2. 

Het in artikel 1 vervatte verbod geldt niet, 
indien door of vanwege den Directeur-Gene
raal van de Voedselvoorziening ontheffing is 
verleend en indien de voorwaarden, zoo noo
dig aan deze ontheffing te verbinden, zijn 
nagekomen. 

Artikel 3. 
D e bepalingen ter uitvoering van de voor

gaande artikelen worden zoo noodig in de 
Nederlandsche Staatscourant bekendge
maakt. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het D epartem ent van Landbouw 

en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. r4 October r940.) 

S. S.721 

r October r940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Landbouw en Visscherij ter 
gedeeltelijke opheffing van de Brood
distributiebeschikking x940 I. 

Ingevolge de artikelen 3 en 4 van de Dis
tributiewet 1939 en in overeenstemming met 
§§ 2 en 3 der Verordening Nr. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

De Brooddistributiebeschikking 1940 I 
(Verordeningenblad Stuk 8, No. 28/1940) 
wordt ingetrokken met uitzondering van ar
tikel 2, hetwelk wordt vernummerd tot ar
tikel 1. 

Ar tikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 van 
de Brooddistributiebeschikking 1940 I noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
G eneraal van het Departement van Land-



349 

bouw en Visscherij vastgesteld en in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 3. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 October 1940. · 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 5 October x940.) 

s . s .722 

2 October x940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement 
van Landbouw en Visscherij tot wijzi
ging van de Landbouw-Crisiswet 1933. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt in verband met artikel 1, onder 
5° ., onder c, juncto artikel 37, lid 1, van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 
261) bepaald: · 

Artikel 1. 

Artikel 1, onder 5° ., onder a, van de Land
bouw-Crisiswet 1933 wordt gewijzigd in dier 
voege, dat na het woord: ,,cacaopitten;" in
ge oegd worden de woorden: ,,alle gras- en 
_.:laversoorten;". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 2 October 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

S. S.723 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. x4 October x940.) 

2 October x940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Staatsblad No. 261) (Groenten- en 
fruitconserven-regeling). 

Ingevolge artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en de 
wet van 30 September 1938 (Staatsblad No. 
639 C) en in overeenstemming met§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
T en aanzien van het bereiden, voorhanden 

en in voorraad hebben, verhandelen en ver
vreemden, afleveren en vervoeren van con
serven van warmoe2erijgewassen, landbouw
erwten, fruit en zuidvruchten worden beper-
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kende regelen in den zin van artikel g van 
de· Landbouw-Crisiswet 1933 gesteld. 

Artikel 2. 
De voor de uitvoering van artikel 1 noo

dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld en in de Ne
derlandsche Staatscourant afgekondigd. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 2 October 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. H!RSCHFÈLD. 

(Uitgeg. x9 October x940.) 

S. S.724 

2 October x940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement 
van Landbouw en Visscherij, houdende 
aanvulling van het Besluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 19,33 
(Verordeningenblad Stuk 18, No. go). 

Ingevolge artikel g van de Landbouw-Cri
siswet 1933 (Staatsblad No. 261) en in over
eenstemming met§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Het besluit van den S ecretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw-Cri
siswet 1933 (Staatsblad No. 261) (Verorde
ningenblad Stuk 18,, No. 90) wordt aange
vuld in dier voege, dat in artikel 1 na de 
woorden: ,,melkvet bevattende producten" 
worden ingevoegd de woorden: ,,en caseïne". 

Artikel 2. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 2 October r940. 

De Secretaris-Generaai 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. x9 October 1940.) 

S. S.725 

5 October 1940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij betreffende 
het inzamelen en benutten van dierlijke 
afvallen en afvallen van levensmiddelen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rij ks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1. 

T en aanzien van het inzamelen en be
nutten van dierlijke afvallen in onbewerkten 
toestand en afvallen van levensmiddelen 
worden voorschriften uitgevaardigd. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen, welke strafbedreigingen 
mogen bevatten, worden door den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van 
Landbouw en Visscherij vastgesteld en in de 
Nederlandsche Staatscourant bekendge
maakt. 

Artikel 3. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, s October 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z9 October z940.) 

S. S.726 

7 October z940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Eierregeling). 

Ingevolge artikel 9 van de Landbouw-Cri
siswet 1933 (Staatsblad No. 261) en de wet 
van 30 September 1938 (Staatsblad No. 639 
C) en in overeenstemming met§§ 2 en 3 der 
Verordening N o. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald: 

Artikt;l 1. 

Ten aanzien van het voorhanden of in 
voorraad hebben, opkoopen, inzaznelen, ver
voeren, verhandelen, vervreemden en afle
veren van eieren worden beperkende regelen 
in den zin van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 gesteld. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel x noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld en in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 3. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 October 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

( Uitgeg. ,9 October ,940.) 
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S. S.727 

z5 October ,940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij in
gevolge de Distributiewet 1939 (distri
butie van kaas). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be-
paald : Artikel 1. 

Alle soorten kaas worden aangewezen als 
distributiegoed in den zin van a rtikel 4 van 
de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

D e voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld en in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 3. 
D eze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 15 October 1940. 

De Secretaris- Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 

S. S.728 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 19 October 1940.) 

15 October z940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Staatsblad No. 26!) (Suikerbietenre
geling). 

Ingevolge artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en van 
de wet van 30 September 1938 (Staatsblad 
No. 639 C) en in overeenstemming met §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Ten aanzien van het bewerken, verwerken, 
afleveren en vervoeren van suikerbieten wor
den beperkende regelen in den zin van arti
kel 9 van de Landbouw-Crisiswet 1933 ge-
steld. Artikel 2. 

D e voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het D epartement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 15 October 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbom,• 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 26 October z940.) 
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S. S.730 

24 October z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij in
gevolge de Distributiewet 1939 (distri
butie van eieren). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633 ) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Kippen- en eendeneieren, alsmede de niet 
meer in de schaal aanwezige bestanddeelen 
van eieren, v ersch en geconserveerd, worden 
aangewezen als distributiegoederen in den 
zin van artikel 4 van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het D epartem ent van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 October 1940. 

D e Secretaris-Generaal 
van he t Departement van L andbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 
(Uitgeg. I November z940.) 

S. S.73 1 

z November z940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
m enten van L andbouw en Visscherij en 
van F inanciën betreffende wijziging van 
de L an dbouw- Crisiswet 1933. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming m et §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/ H140 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlaQdsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 9, lid 1, onder b, v an de L and
bouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) 
wordt in dier voege gewijzigd, dat tusschen 
de woorden " doen afleveren" en "van zoo
danige producten" een komma, en vervolgens 
de woorden "gebruiken, doen gebruiken , v er
bruiken, doen verbruiken, vervoederen, doen 
vervoederen, aanvoeren, doen aanvoeren, 
ontvange n, doen ontvange n" worde n inge-

voegd. Artikel 2 . 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 November 1940. 
D e Secretaris-Generaal 

van he t Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L . J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 9 November z940.) 
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S. S.7 32 

8 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij tot wijzi
ging van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Staatsblad No. 26r ) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 2_3/ 
1940 en ir. overeenstemming met §§ 2 en 3 
d er Verordening N o . . 1/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt in verband met artikel 1 , onder 
5° ., onder c, juncto artikel 37, lid 1 , van de 
L andbouw-C risiswet 1933 (Staatsblad N o. 
261 ) bepaald : 

Artikel 1 . 

Artikel 1 , onder 5°. , onder a, van de L and
bouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) 
wordt gewijzigd in dier voege, dat . na het 
woord " caseïne;" worden ingevoegd de woor
den "specerijen; gember ; jeneve1·bessen; 
uien;". 

Artikel 2 . 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 November 1940. 
De S ecretaris-Generaal 

van het Departemen t van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . z6 November z940.) 

S. S.8 0 2 

s September z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 20 April 
1939 (Organisatiebesluit Werkloosheids
bestrijding 1939) (Staatsblad No. 882 ). 

Op grond van § 1 der Verordening N o. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den R ijk s
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder: 
"Rijksdienst": de Rijksdienst, bedoeld in 

artikel 1 van het Organisatieb esluit Werk
loosheidsbestrijding 1939 (Staatsblad No. 
882); 

,,Organisatiebesluit": het K oninklijk be
sluit van 20 April 1939 (Organisatiebesluit 
W erkloosheidsbestrijding 1939) (Staatsblad 
N o. 882 ) . Artikel 2. 

In afwijking van het bepaalde in de twee
de zinsnede van artikel 4 van het Organi
satiebesluit bestaat de Directie van den 
Rijksdienst uit ten hoogste drie leden. 

Artikel 3. 
(1) Een der leden van de Directie van 

den Rijksdienst draagt den titel van Alge
meen Directeur. D eze is belast met de alge
meene leiding van den Rijksdienst, a lsmede 
m et het volledige financieele beheer, dat aan 
den Rijksdienst is opgedragen, een en ander 
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onverminderd d e bevoegdheden, in het O r
ganisatiebesluit opgedragen aan den R egee
ringscommissaris. 

( 2) Indien de D irectie van den R ijks
dienst bestaat uit drie leden, is van de beide 
andere leden v an de Directie van den R ijks
dienst het eene lid belast met de voorberei
ding van onderwerpen van cultuurtechni
schen aard , het andere lid met de voorb erei
ding van onderwerpen v an civieltechnischen 
aard, voor zoover deze onderwerpen behoo
ren tot de bevoegdheid van den R ijksdienst. 

Artikel 4. 
(1) In afwijking van het bepaalde in 

artikel 10, lid 2, van het Organisatiebesluit 
neemt de Directie van den Rij ksdienst in 
zaken, welke het algemeen beleid en de orga
nisatie van den Rijksdienst betreffen, als
mede in aangelegenheden, waaruit geldelijke 
verplichtingen voortvloeien, geen beslissing 
zonder medewerking van den Algemeen Di
recteur of, bij diens afwezigheid, van den 
R egeeringscommissaris. 

(2) Bij beslissingen, welke geldelijke 
verplichtingen ten gevolge hebben, moet de 
medewerking van den Algemeen D irecteur, 
respectievelijk van den Regeeringscommis
saris uit de stukken blijken. 

Artikel 5. 
D e vergaderingen van de Directie van den 

Rijksdienst en van de Commissie van Ad
vies, bedoeld in artikel 12 van het Organisa
tiebesluit, worden bij afwezigheid van den 
R egeeringscommissaris voorgezeten door den 
Algemeen D irecteur. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

z ijner afkondiging. 
's-Gravenhage, s September 1940. 
De waarnemend Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, 
R. A. V ERWEY. 

( Uitgeg. 28 September 1940. ) 

S. S.803 

9 September 1940. BESLUIT v'1Il den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende de ver
rekening van keurloonen bij aanwijzing 
van centrale slachtplaat sen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N erierlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In dit besluit wordt verstaan onder: 
1) ,,slachtverbod": het verbod, bedoeld 

in artikel 1 van het Slachtverbod 1940 Var
kens II (Nederlandsche ~taatscourant No. 
179 A) ; 

2) ,,centrale gemeente": de gemeente, 
in welke doo r de Stichting Nederlandsche 
Veehouderijcentrale, gevestigd te 's-Graven
hage, een centrale slachtplaats is aangewezen 
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en in welke de door deze Centrale toege
stane slachtingen plaats vinden; 

3) ,,kringgemeente": de gemeente, welke 
naar de indeeling door genoemde Centrale 
ressorteert onder een centrale gemeente, wat 
betreft de op grond van een ontheffing van 
het slachtverbod toegestane slachtingen. 

Artikel 2. 

Voor zoover tusschen een centrale ge
meente en een onder haar ressorteerende 
kringgemeente een gezamenlijke regeling v2n 
den keuringsdienst, als bedoeld in artikel 20 
van de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
No. 524), niet bestaat, is de centrale ge
meente verplicht aan de kringgemeente af te 
dragen het bedrag aan keurloonen en slacht
rechten, dat deze gemeente derft t en gevolge 
van de toepassing van het slachtverbod, met 
dien v erstande, dat door de centrale ge
meente niet meer wordt afgedragen dan het 
drievierde gedeelte van het bedrag aan keur
loonen en slachtrechten, door de centrale ge
meente ontvangen voor de slachtingen van 
dieren, waarvan het vleesch wordt uitge
voerd naar de kringgemeente. 

Artikel 3 . 

Voor de keuring van vleesch, gekeurd in 
een centrale gemeente, mogen bij invoer in 
een onder haar ressorteerende kringgemeente 
de rechten, bedoeld in artikel 8 van de 
Vleeschkeuringswet, niet worden geheven. 

Artikel 4. 

De kringgemeente is verplicht het perso
neel en het materieel van den gem eentelijken 
keuringsdienst van vee en v leesch geheel of 
gedeeltelijk kosteloos ter beschikking van de 
centrale gemeente te stellen, indien en voor 
zoo~·eel de veeartsenijkundige Inspecteur van 
de Volksgezondheid, in wiens ambtsgebied 
de centrale gemeente is gelegen, zulks nood
zakelijk acht. D e S ecretaris-Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken kan ter 
zake nadere aanwijzingen geven. 

Artikel 5. 
H et toezicht op de nalev ing van dit be

sluit is opgedragen aan den veeartsenijkun
digen H oofdinspecteur en aan deveeartsenij
kundige Inspecteurs van de Volksgezond
heid. 

rtikel 6. 
D it besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging; het heeft terugwerkende 
kracht tot 15 Juli 1940, waarbij onder 
,,slachtverbod" mede wordt verstaan het ver
bod, bedoeld in artikel 1 van het "Slacht
verbod 1940 Varkens", b uiten werking ge
steld bij besluit van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Landbouw en Vis
scherij (Verordeningenblad Stuk 26 , No. 
142/1940) , 

's-Gravenhage, 9 September 1940. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken, 

R . A. VERWEY. 

(Ui tgeg. 5 October 1940.) 
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z6 September z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijzigin
gen en aanvullingen van bestaande wet
telijke bepalingen op het gebied der 
sociale verzekering. 

Op grond van § 1 der Verordening N°. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening N°. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd : 
1) Artikel 23, lid 3, wordt gelezen als 

volgt: 
3. Met ziekte worden zwangerschap en 

be;alling gelijkgesteld ." 
2) In de leden 4. 5 en 7 van artikel 37 

vervalt het woord "gehuwde". De tweede 
en de derde volzin in lid 7 van genoemd arti
kel vervallen. 

3) In het eerste lid van artikel 53 wordt 
tusschen het onder "c" en "d" bepaalde in
gevoegd: 

·cbis. indien de ongeschiktheid tot wer
ke;.;_ het gevolg is van een ziekte, welke haar 
oorzaak vindt in een vecht- of kloppartij, 
waaraan de verzekerde uit eigen beweging 
heeft deelgenomen. " 

4) In het zesde lid van artikel 55 ver
valt in den eersten volzin het woord "ge
huwde" en vervalt de tweede volzin. 

5) In het tweede lid van artikel 84 ver
vallen de woorden "gehuwd en". 

Artikel 2. 
De bepaling van artikel 1, onder 1°. en 2°., 

van het Koninklijk Besluit van 10 Juli 1929 
(Staatsblad N°. 387) tot uitvoering van arti• 
kel 101, derde lid, der Ziektewet, wordt voor 
den duur van één jaar. te rekenen van het 
in werking treden van dit besluit, buiten 
werking gesteld. 

Artikel 3. 
( 1) De leider en de leden van een orkest 

vallen als werknemers in dienst van den 
exploitant, in wiens bedrijf of in wiens naam 
het orkest optreedt, onder de verplichte ver
zekering overeenkomstig de bepalingen van 
de Ziektewet en de Invaliditeitswet, alles 
voor zoover het Bestuur der Rijksverzeke
ringsbank niet beslist heeft dat het orkest 
overeenkomstig de be r•alingen der Onge
vallenwet 1921 als een zelfstandig bedrijf 
moet worden 1-,e5chouwd 

(2) Hetgeen voor de verrkhting van 
werkzaamheden als bedoeld in lid I wordt 
genoten. wordt als Joon in d_et: zjn van de 
Ziektewet en van de Invahd1te1tswet be
schouwd. Hetgeen voor den gezamenlijk 
verricht en arbeid wordt genoten, wordt, 
voor zoover niet blijkt van een andere ver
deeling, geacht door ieder dergenen, ~ie den 
arbeid hebben verricht, voor een gehJk deel 
te zijn genoten. 

Artikel 4 . 
Onder leerling in den zin van het t weede 

Jid onder 1°., van artikel 2 der Ongevallen
wet 1921 wordt mede verstaan h ij, d ie tegen 

L. en S. 1940. 
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betaling van leergeld in een onderneming 
werkzaam is, hij, die al of niet tegen betaling 
van leergeld als leerling eener instelling vart 
technisch onderwijs in een onderneming ten 
behoeve v a n zijn practische vakopleiding 
werkzaam is gesteld, alsmede hij, die aan een 
aan een onderneming verbonden vakschool 
opleiding ontvangt. In de vorenbedoelde 
gevallen wordt degene, in wiens onderneming 
de leerling werkzaam is, of aan wiens onder
neming de vakschool, aan welke de leerling 
opleiding ontvangt, is verbonden, als de 
werkgever van den leerling beschouwd. 
Daartoe is niet vereischt, dat door of voor 
den le.erling met den werkgever een arbeids
overeenkomst is gesloten. 

Artikel 5. 
De bepalingen van de artikelen 1, 2 en 3 

treden in werking op den dag van afkondi
ging. De bepaling van artikel 4 treedt in 
werking op den eersten werkdag, volgende 
op dien van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 September 1940. 
De waarnemend Secretaris-Generaal 

van het Departement van 
Sociale Zaken : 
R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 2z September z940.) 

S. S.804A 

17 September 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van het besluit van 1 October 1929 
(Staatsblad No. 448) ter uitvoering van 
de Besmettelijke-Ziektenwet (Staats
blad 1928, No. 265). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

In het eerste lid van artikel 2 van het be
sluit van 1 October 1939 (Staatsblad No. 
448), ter uitvoering van de Besmettelijke
Z_iektenwet (Staatsblad 1928, No. 265) 
wordt achter de woorden "variola maior 
(pokken)" de woorden "psittacosis (pape
gaaienziekte)" toegevoegd. 

Artikel 2. 
In het tweede lid van artikel 2 van het in 

artikel 1 bedoelde besluit wordt achter de 
woorden "ziekte van Weil" het woord "ma
laria" toegevoegd. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 17 September 1940. 

De waarnemend S.-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 26 October z940.J 

23 
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24 September 1940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken betreffende 
arbeidsbemiddeling. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/I940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Het orgaan der openbare arbeidsbe
middeling is het Rijksarbeidsbureau. 

(2) H et Rijksarbeidsbureau is een afdee
ling van het D epartement van Sociale Za
ken en staat onder leiding van een Direc
teur-Generaal. 

(3) D e tot nu toe geldende rechten en 
verplichtingen van den Rijksdienst der 
Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemid
deling gaan over op het Rijksbureau. 

(4) Bij het R ijksarbeidsbureau berust 
ook de zorg voor de openbare voorlichting 
bij beroepskeuze en de bemiddeling voor het 
verkrijgen van een gelegenheid om vakken
nis op te doen. 

Artikel 2. 

De artikelen 3, 9 tot en met 33, 35 tot en 
met 42 en 58, lid 1 sub 1 ° ., der Arbeidsbe
middelingswet 1930 (Staatsblad No. 433) 
worden ingetrokken. 

Artikel , . 
(1) Het R ijksarbeidsbureau bestaat uit 

een hoofdbureau en gewestelijke arbeidsbu
reaux. 

(2) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken bepaalt het 
aantal gewestelijke arbeidsbureaux en stelt 
het gebied vast, waarover zij zich uitstrek
ken. 

Artikel 4. 
(1) D e Secretaris-Generaal van het D e

partement van Sociale Zaken benoemt, 
schorst en ontslaat de ambtenaren van het 
Rijksarbeidsbureau. 

(2) H ij kan deze bevoegdheid overdra
gen aan den D irecteur-Generaal van het 
Rijksarbeidsbureau. 

Artikel 5. 
Bij elk gewestelijk arbeidsbureau wordt 

een afdeeling voor voorlichting bij beroeps 
keuze ingesteld. D e D irecteur-Generaal van 
het Rijksarbeidsbureau bepaalt den datum 
van instelling. 

Artikel 6. 
(1) Het is verboden zonder vergunning 

van den Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken arbeidsbemid
deling zonder winstoogmerk uit te oefenen. 
Aan de vergunning kunnen voorwaarden wor
den verbonden. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan, onvermin
derd de bepalingen van artikel 55, lid 1, der 
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Arbeidsbemiddelingswet 1930, een verleen
de vergunning tot uitoefening van arbeids
bemiddeling met winstoogmerk intrekken. In 
dit geval wordt den houder der vergunning 
een door den S ecretaris-Generaal te bepa
len schadevergoeding uitgekeerd. 

(3) Hij die zonder vergunning arbeids
bemiddeling zonde r winstoogmerk uitoefent, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. M et gelijke straffen wordt 
degene gestraft, die als lid van het bestuur 
van een naamlooze vennootschap, van een 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging 
of van een stichting er aan medewerkt of 
toelaat, dat de naamlooze vennootschap, de 
vereeniging of de stichting zonder toestem
ming arbeidsbemiddeling zonder winstoog
merk uitoefent. D e artikelen 59, 60 en 61 
van de Arbeidsbemiddelingswet 1930 zijn 
toepassing. 

(4) D e in lid 3 strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 7. 
(1) D e thans bestaande organen der 

openbare arbeidsbemiddeling blijven hun 
functie uitoefenen overeenkomstig de tot n u 
toe geldende regelingen, totdat de in artikel 
3 bedoelde bureaux zijn ingericht. Tot dat 
tijdstip gedragen de organen zich naar de 
voorschriften van den D irecteur-Generaal 
van het Rijksarbeidsbureau. D e D irecteur
Generaal van het R ijksarbeidsbureau be
paalt, wanneer de werkzaamheid van deze 
organen eindigt. 

(2) D e benoeming van directeuren van 
arbeidsbeurzen behoeft de goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Sociale Zaken. 

(3) Zoolang een afdeeling, als bedoeld 
in artikel 5, niet is ingesteld, kan het ge
westelijk arbeidsbureau gebruik maken van 
in het gewest bestaande gemeentelijke of an
dere geschikte burea ux voor voorlichting bij 
beroepskeuze. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op d en dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 24 September 1940. 
De waarnemend Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Sociale Zaken, 
R . A . V ERWEY. 

(Uitgeg. 5 October 1940.) 

S. S.806 

1 October 1940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken, houdende voorzie
ningen tegen verbreiding van geslachts
ziekten. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in ove reenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 
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Artikel r. 

(1) Voor de toepassing van deze veror
dening wordt verstaan onder: 

1) ,,hoofdinspecteur" en "inspecteur": 
geneeskundig hoofdinspecteur en geneeskun
qig inspecteur van de Volksgezondheid; 

2) ,,adviesbureau": met overheidsgelden 
gesteund adviesbureau voor geslachtsziek
tenbestrijding; 

3) ,,woonplaats" : gemeente, waar de be
trokkene in het bevolkingsregister staat in
geschreven of, indien dit niet is vast te stel
len, waar hij werkelijk verblijf houdt. 

(2) Voor de toepassing van deze veror
dening gelden als geslachtsziekten: syphilis, 
gonorrhoe, ulcis malle en lymphogranuloma 
inguinale. 

Artikel 2. 

(1) De inspecteur is verplicht om van 
personen, die binnen zijn ambtsgebied hun 
woonplaats hebben en van wie op grond van 
gebleken feiten of omstandigheden kan wor
den aangenomen, dat zij gevaar opleveren 
voor verbreiding van een der in het tweede 
lid van artikel 1 genoemde geslachtsziekten, 
te vorderen, dat zij zich onderwerpen aan 
een geneeskundig onderzoek door een advies
bureau. 

(2) De in het eerste lid bedoelde vorde
ring geschiedt schriftelijk en houdt in het 
adviesbureau, waar en den termijn, binnen 
welken het onderzoek moet plaats hebben. 
Aan het adviesbureau en aan den hoofdin
specteur wordt een afschrift van de vorde
ring toegezonden. 

(3) Degene, van wien overeenkomstig 
het eerste lid van dit artikel een onderzoek 
gevorderd is, is verplicht zich op aangegeven 
tijd en plaats aan dat onderzoek en aan elk 
volgend onderzoek te onderwerpen, dat de 
geneeskundig leider van het adviesbureau 
noodzakelijk acht. 

(4) Het onderzoek door het adviesbu
reau geschiedt kosteloos. De kosten van de 
reis en eventueele andere kosten komen ten 
laste van den onderzochten persoon of, voor 
zoover deze niet bij machte is die kosten zelf 
te betalen, ten laste van de gemeente, waar 
de patiënt op het oogenblik der in het arti
kel bedoelde vordering zijn woonplaats had. 

Artikel 3. 

(1) Ieder, die weet of blijkens de om
standigheden weten moet, dat hij lijdende is 
aan een geslachtsziekte, of bij wien een ge
slachtsziekte is vastgesteld, is verplicht zich 
onverwijld door een geneeskundige te laten 
behandelen en de behandeling onafgebroken 
te doen voortduren, totdat naar het oordeel 
van den geneeskundige, die de patiënt be
handeld heeft of naar het oordeel van den 
leider van het adviesbureau, waar het ge
neeskundig onderzoek heeft plaats gehad, 
het gevaar voor besmetting is opgeheven. 
De patiënt is verplicht de voor de genezing 
zijner ziekte en voor het voorkomen van be
smettingsgevaar gegeven voorschriften na te 
leven. 
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(2) De behandeling geschiedt hetzij door 
een geneeskundige naar keuze van de pa
tiënt, hetzij door een geneeskundige, die aan 
deze door den geneeskundig leider van het 
adviesbureau of door den inspecteur is aan
gewezen. In elk geval moet de patiënt zich 
op den door den geneeskundig leider van het 
adviesbureau vastgestelden tijd en plaats 
aan een geregelde controle vanwege dat bu
reau onderwerpen. 

(3) Indien daarvoor bijzondere redenen 
aanwezig zijn, is de inspecteur verplicht om 
de behandeling te doen geschieden of te doen 
voort;1:etten door een geneeskundige, dien hij 
aanwiJst. 

(4) De ,kosten der behandeling komen, 
voor zoover de patiënt niet bij machte is die 
kosten zelf te betalen, ten laste van de ge
meente, waar de patiënt op het oogenblik 
der in artikel 2 bedoelde vordering zijn 
woonplaats had. 

Artikel 4. 
(1) De geneeskundig leider van het ad

viesbureau, die op grond van artikel 2 een 
persoon heeft onderzocht, deelt aan den in
specteur het resultaat van het onderzoek 
schriftelijk mede; tevens stelt hij den inspec
teur er van in kennis, wanneer bij een op 
grond van deze verordening onder controle 
van het adv,iesbureau staand persoon het 
gevaar voor besmetting niet langer aanwezig 
wordt geacht. 

(2) Van de in het eerste lid genoemde 
mededeeling zendt de inspecteur afschrift 
aan den hoofdinspecteur. 

Artikel 5. 

(1) Op voorstel of na ingewonnen advies 
van den geneeskundig leider van het advies
bureau, waar het onderzoek heeft plaats ge
had, kan de inspecteur, wanneer hij bij een 
persoon ernstig gevaar voor verbreiding van 
geslachtsziekten aanwezig acht, gelasten, dat 
de patiënt in een door den inspecteur aan 
te wijzen inrichting voor verpleging van zie
ken ter behandeling wordt opgenomen en 
daar zoolang zal verblijven, als de inspecteur 
met het oog op het besmettingsgevaar noo
dig acht. Er dient voor gezorgd te worden 
dat tijdens de behandeling het overdrage~ 
van de ziekte onmogelijk blijft. Eventueel 
moet de patiënt worden afgezonderd. Bij de 
aanwijzing der inrichting voor verpleging 
van zieken zal zooveel mogelijk met de be
langen van de patiënt rekening worden ge
houde n . De inspecteur brengt van een en 
ander verslag uit aan den hoofdinspecteur. 

(2) Indien de patiënt zich aan de op
neming onttrekt of het verblijf in de inrich
ting op eigen gezag beëindigt, kan de hulp 
van den sterken arm worden ingeroepen. 

(3) Van het bevel zich in een inrichting 
voor de verpleging van zieken te laten op
nemen, alsmede van de aanwijzing der in
richting kan de betrokkene in beroep komen 
bij den hoofdinspecteur. Door het instellen 
van dusdanig beroep worden het voor de op
name vastgestelde tijdstip en het bevel tot 
verblijf .in een inrichting niet opgeschort. 
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(4) Voor de kosten van opneming en 
verblijf is het bepaalde in artikel 3, lid 4, 
van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 6. 

(1) Ieder geneeskundige, die een ge
slachtzieke behandelt, is verplicht, indien 
die patiënt zich zonder dwingende reden aan 
de door den geneeskundige noodzakelijk ge
achte behandeling onttrekt of de in het be
lang van zijn genezing gegeven voorschriften 
niet of niet voldoende naleeft en gevaar voor 
besmetting aanwezig is, den inspecteur, on
der vermelding van de noodige gegevens, 
hiervan in kennis te stellen. 

(2) De in het eerste lid bedoelde ver
plichting geldt eveneens, indien op grond 
van gebleken feiten of omstandigheden kan 
worden aangenomen, dat de patiënt gevaar 
oplevert voor verbreiding van geslachtsziek
ten. 

Artikel 7. 

(1) Met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren of geldboete van ten hoogste drie 
duizend gulden wordt, voor zoover op grond 
van andere bepalingen geen hoogere straf is 
verbeurd, gestraft: 

1) hij die weet of blijkens de omstandig- , 
heden veronderstellen moet, dat hij lijdt aan 
een geslachtsziekte, die gevaar voor besmet
ting oplevert, en desalniettemin vleesche
lijke gemeenschap heeft ; 

2) hij die aan eenige andere krachtens 
deze verordening bestaande verplichting niet 
voldoet of die opzettelijk of door zijn schuld 
bewerkt of er toe bijdraagt, dat niet in over
eenstemming met een dusdanige verplich
ting gehandeld wordt; 

3) hij die middelen of voorwerpen tot 
zelfbehandeling van geslachtsziekten aan
biedt of op andere wijze in het verkeer 
brengt of aanwijst, waar deze verkrijgbaar 
zijn. 

(2) De in het eerste lid genoemde straf
bare feiten worden beschouwd als misdrij
ven. In het geval, bedoeld in lid 1, onder 1, 
vindt strafvervolging tegen een gehuwd per
soon, voor zoover deze in echt verder vlee
schelijke gemeenschap heeft, slechts op 
klachte van de in gevaar gebrachte echtge
noot plaats. 

Artikel 8. 
Met de opsporing van de bij deze veror

dening strafbaar gestelde feiten zijn, behalve 
de bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
de ambtenaren van Rijks- en gemeentepoli
tie en de inspecteurs. 

Artikel 9. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag na dien harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 October 1940. 
De waarnemend Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Sociale Zaken, 
R . A. VERWEY. 

(Uitgeg. s October 1940.) 
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31· October 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken tot regeling van de 
aanstelling en de bevoegdheden van 
plaatsvervangende inspecteurs van de 
Volksgezondheid. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
(1) Onverminderd het bepaalde in arti

kel 3 der Gezondheidswet (Staatsblad 1919, 
No. 784) kan het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid mede worden opgedragen aan 
plaatsvervangende inspecteurs van de Volks
gezondheid. 

(2) De plaatsvervangende inspecteurs 
van de Volksgezondheid worden door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

(:-i) De Secretaris -Generaal van het De
partement van Sociale Zaken stelt de stand
plaats en het ambtsgebied der plaatsvervan
gende inspecteurs van de Volksgezondhdd 
vast, alsmede den diensttak, waarbij zij wor
den werkzaam gesteld. 

(4) De plaatsvervangende inspecteurs 
van de Volksgezondheid staan onder de lei
ding van de inspecteurs der Volksgezondheid 
en zijn aan hun aanwijzingen gebonden bin
nen de grenzen van de hun door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken opgedragen werkzaamheden. 

( ~) De plaatsvervangende inspecteurs 
der Volksgezondheid dragen bij hun ambts
vervulling steeds de hun door den Secretaris
Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken verstrekte legitimatiekaart bij zich. 

Artikel 2. 
(1) Het omtrent de inspecteurs bepaalde 

in de artikelen 15, 16, 17 en 18, tweede lid, 
der Gezondheidswet (Staatsblad 1919, No_ 
784) en in artikel 22, tweede lid, van het 
Koninklijk Besluit van den 19den Februari 
1920 (Staatsblad No. 83) tot uitvoering van 
artikel 19 dezer wet, is mede van toepassing 
op de plaatsvervangende inspecteurs. 

(2) De vervanging van een inspecteur 
van de Volksgezondheid kan in het geval van 
artikel 22, eerste lid, van voornoemd Besluit 
behalve door de aldaar genoemde personen 
ook door een door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken 
aangewezen plaatsvervangenden inspecteur 
van de Volksgezondheid geschieden. 

Artikel 3 . 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 31 October 1940. 
D e waarnemend Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Z aken, 
R. A. VERWEY-

( Uitgeg. 9 N ovember 1940.) 
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S. S.808 

z3 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken betreffende de uit
breiding van de verplichte ongevallen
verzekering tot de aan poliklinieken, 
medische consultatiebureaux en medi
sche keuringsbureaux verbonden perso
nen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandse.he 
gebied wordt bepaald: · 

Artikel 1 , 

In artikel 1, onder V, van het Koninklijk 
besluit van 14 September 1921, Staatsblad 
No. 1057, tot uitvoering van artikel 4, eerste 
lid, der Ongevallenwet 1921, wordt tusschen 
,,klinieken" en "krankzinnigengestichten" 
ingevoegd: ,,poliklinieken, medische con'sul
tatie- en keuringsbureaux". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 November 1940. 
De waarnemend S .-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 4 December 1940.) 

S. S. 1800 

28 Augustus 1940. BESLUIT van den 
waarnemend Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken, tot 
verklaring van het algemeen nut der 
onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten 
in de gemeente Haren (Gr.), noodig 
voor het verzekeren van de veiligheid 
van de watervoorziening der gemeente 
Groningen . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied wordt verklaard: 

Artikel 1. 

Het algemeen nut vordert de onteigening 
ten name van de gemeente Groningen van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kelijke rechten in de gemeente Haren (Gr.), 
noodig voor het verzekeren van de veilig
heid van de watervoorziening der gemee nte 
Groningen. 

Artikel 2 . 

Dit besluit vervalt , voor zooveel de vorde
ring tot onteigening van hetgeen niet in der 
minne is verkregen niet is ingesteld binnen 
één jaar na de dagteek~ning van de Staats
courant, waarin het besluit, bedoeld in ar
tikel 14 der Onteigeningswet, is openbaar ge
maakt. Die termijn kan door den Secretaris
G eneraal bij een in de Staatscourant te 
plaatsen besluit met ten hoogste zes maan
den worden verlengd. 
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Dit besluit zal in het Staatsblad worden 
geplaatst, en zal in werking treden op den 
dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 28 Augustus 1940. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 27 September z940.) 

S. S.2302 

13 September z940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken van 13 
September 1940, houdende verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Weesp, van 29 De
cember 1939, onder a . en tot oplegging 
aan P. van Asselt van de straf van ver
laging in rang voor een door den raad te 
bepalen termijn. 

De Secretaris-Generaal- van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Overwegende, dat het besluit van den raad 
der gemeente Weesp d.d. 29 December 1939, 
strekkende tot intrekking van zijn besluit 
van 27 Juli 1939, onder a, bij Koninklijk be
sluit van 16 Januari 1940, No. 13, werd ge
schorst tot 1 October 1940; 

dat het wenschelijk is dezen schorsings
termijn te verlengen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der Ge
meentewet, 

Besluit op grond van § 1 der Verordening 
No. 23/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied den ter
mijn van schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Weesp d.d. 29 December 
1939, te verlengen tot 29 December 1940. 

Dit besluit zal in het Staatsblad worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, 13 September 1940. 

S. S.2303 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K . J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. z October z940.) 

8 October z940 . BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken tot vernietiging 
van een besluit van den raad van Laren 
( G.), betreffe nde bouwvergunning. 

De Secretaris-G eneraal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het besluit van den raad van La
ren (G.) van 8 Augustus 1939, waarbij aan 
J. A. J . Willemsen, te Verwolde, vergunning 
is verleend voor het verbouwen van een 
smederij-werkplaats; 

Overwegende dat · burgemeester en wet
houders de vergunning hebben geweigerd uit 
overweging, dat de aanvrage onder meer niet 
voldoet aan artikel 15 der bouwverordening 
van Laren (G.); 
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dat de raad, in beroep, de vergunning heeft 
verleend, uit overweging, dat "het wensche
lijk is" haar te verleenen; 

Overwegende dat volgens artikel 6, tweede 
lid , juncto artikel 9, der Woningwet bouw
vergunning moet worden geweigerd, indien 
niet wordt voldaan aan de voorschriften, be
doeld in artikel I van die wet, voor zoover 
daarvan geen vrijstelling is verleend; 

dat volgens het plan van J. A. J. Willem
sen - hetwelk strekt tot het vergrooten van 
een gebouw - het opervlak van het daarbij 
behoorende, open erf zou worden verminderd 
tot 4m M 2, dus tot minder dan de helft van 
het bouwperceel waarvan het oppervlak 860 
M 2 bedraagt; 

dat mitsdien niet wordt voldaan aan ge
noemd artikel 15 der verordening, ingevolge 
welk voorschrift het oppervlak van bedoeld 
open erf tenminste 2 /3 gedeelte van dat van 
het bouwperceel moet bedragen; 

dat van den hierbedoelden eisch d er ver
ordening geen vrijstelling is verleend op de 
wijze, als voorgeschreven in artikel 4, name
lijk schriftelijk, door burgemeester en wet
houders; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en de raad, haar verleenende, in 
strijd met genoemd artikel 6 der Woningwet 
heeft gehandeld; 

Gelet op de gemeentewet; 
Heeft, met toestemming van den Rijks

commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied besloten als volgt: 

vorenbedoeld besluit van den raad van 
Laren (G.) wordt vernietigd wegens strijd 
met de wet. 

's-Gravenhage, 8 October 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Binnenlandsche Zaken, 
(get.) FREDERIK$. 

(Uitgeg. 25 October 1940.) 
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20 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende wijziging van 
de rechterlijke indeeling. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 
Wijziging rechterlijke indeeling. 

Artikel 1. 

In de rechterlijke indeeling worden de vol
gende wijzigingen gebracht: 

I. Limburg. 
1) De gemeenten van de kantons Nijme

gen en Boxmeer, gelegen in de provincie 
Limburg, gaan over naar het kanton Venlo. 

II. Noordbrabant. 
2) Het kanton Helmond gaat over naar 

het arrondissement 's-Hertogenbosch. 
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3) De gemeenten van het kanton Roer
mond, gelegen in de provincie Noordbrabant, 
gaan over naar het kanton Eindhoven. 

4) De gemeenten van het katon Gorin
chem, gelegen in de provincie Noordbrabant, 
gaan over naar het kanton 's-Hertogenbosch. 

III. Gelderland. 
5) De gemeenten van de kantons Utrecht, 

Gorinchem en 's-Hertogenbosch, gelegen in 
de provincie Gelderland, gaan over naar het 
kanton Tiel. 

6) De gemeenten Hoevelaken en Olde
broek gaan over naar het kanton Harderwijk. 

7) De overige gemeenten van de kantons 
Amersfoort en Zwolle, gelegen in de provin
cie Gelderland, gaan over naar het kanton 
Apeldoorn. 

8) Het kanton Harderwijk gaat over het 
arrondissement Zutphen. 

IV. Overijssel. 
9) Het kanton Deventer gaat over naar 

het arrondissement Zwolle. 

V. Zeeland. 
10) De gemeenten van het kanton Ber

gen op Zoom, gelegen in de provincie Zee
land, gaan over naar het kanton Zierikzee. 

VI. Zuidholland. 
u) De gemeenten van het kanton 

Utrecht, gelegen in de provincie Zuidholland 
ten zuiden van de Lek, gaan over naar het 
kanton Gorinchem. 

12) De overige gemeenten van het kan
ton Utrecht, gelegen in de provincie Zuid
holland, gaan over naar het kanton Gouda. 

13) De gemeenten van het kanton Haar
lem, gelegen in de provincie Zuidholland, 
gaan over naar het kanton Leiden. 

VII. Utrecht. 
14) De gemeenten van het kanton Wage

ningen, gelegen in de provincie Utrecht, gaan 
over naar het kanton Amersfoort. 

15) De gemeenten van het kanton Gouda, 
gelegen in de provincie Utrecht, gaan over 
naar het kanton Utrecht. 

VIII. Drenthe. 
16) De gemeenten van het kanton Gro

ningen, gelegen in de provincie Drenthe, 
gaan over naar het kanton Assen. 

AFDEELING II. 
Overgangsbepalingen. 

Artikel 2 . 

Dit besluit is niet van invloed op de be
voegdheid van den rechter en op die van 
procureurs van partijen met betrekking tot 
zaken, bij de inwerkingtreding voor eenig 
gerecht aanhangig. 

Artikel 3 . 
De advocaten en de procureurs, wier kan

toor door dit besluit komt te liggen in een 
ander arrondissement, worden door de zorg 
van de betrokken griffiers overgebracht van 
het tableau van het oude arrondissement 
naar dat van het nieuwe. 
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Artikel 4. 
De deurwaarders, waarvan de standplaats 

door dit besluit komt te liggen in een ander 
kanton of arrondissement dan dat, bij welks 
gerecht zij waren aangesteld, worden geacht 
aangesteld te zijn bij het nieuwe gerecht. 

Artikel 5. 
(1) De notarissen blijven gedurende vijf 

jaar bevoegd hun ambtsbediening uit te oefe
nen binnen de grenzen van de gemeenten, 
welke van hun arrondissement worden afge
scheiden, en in de zittingsplaats van het kan
ton, waartoe deze gemeenten behooren. 

(2) Komt de standplaats van een nota
ris door dit besluit te liggen in een ander 
arrondissement, zoo blijft hij gedurende vijf 
jaar mede bevoegd binnen het oude arrondis
sement. 

AFDEELING 111. 
Slotbepaling . 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt op 15 Januari 1941 in 

werking. 
's-Gravenhage, 20 November 1940. 

Der G.-S. im Min. für justiz, 
J. C. TENKINK. 

(Uitgeg. 27 December 1940.) 
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22 November 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij ten aanzien van monde
linge pachtovereenkomsten. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING 1. 

Pachtovereenkomsten, welke vóór 
1 November 1938 zijn aangegaan. 

Artikel r. 
(1) Indien vóór 1 November 1938 een 

pachtovereenkomst is gesloten, welke niet 
schriftelijk is aangegaan, heeft iedere partij 
het recht van de wederpartij te verlangen, 
dat een schriftelijk contract wordt opge
maakt. 

(2) Wanneer partijen niet binnen een 
maand, nadat het verlangen daartoe bij ex
ploot aan de wederpartij is kenbaar gemaakt, 
een schriftelijk contract hebben opgemaakt, 
geschiedt de schriftelijke vastlegging der 
overeenkomst door den in pachtzaken be
voegden rechter, op vordering van de meest
gereede partij. De rechter roept beide par
tijen op en legt, zooveel mogelijk in overleg 
met haar, de overeenkomst schriftelijk vast. 

(3) Een vordering, als bedoeld in het 
vorige lid, kan niet worden ingesteld, indien 
het gepachte in zijn geheel op regelmatige 
wijze door een ander dan den pachter is in 
gebruik genomen. 
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Artikel 2. 

Voor zoover op pachtovereenkomsten, als 
bedoeld in artikel 1, op I November 1940 in
gevolge artikel 62 van de Pachtwet (Staats
blad No. 205) het nieuwe recht van toepas
sing is geworden, zijn hiervan uitgezonderd 
de artikelen 6-11 van de Pachtwet. Deze 
artikelen treden in werking, zoodra een 
schriftelijk contract door partijen of door 
den rechter is opgemaakt, doch niet later 
dan I Januari 1942. 

AFDEELING 2. 

Pachtovereenkomsten, welke na 
31 October 1938 zijn aangegaan. 

Artikel 3. 
(1) Indien na 31 October 1938, doch vóór 

de inwerkingtreding van ditbesluiteen pacht
overeenkomst, in strijd met het bepaalde in 
artikel 6 der Pachtwet, niet schriftelijk is 
aangegaan, heeft iedere partij het recht van 
de wederpartij te vorderen, dat een schrifte
lijk contract wordt opgemaakt. 

(2) Iedere partij kan aan den in pacht
zaken bevoegden rechter verzoeken de over
eenkomst schriftelijk vast te leggen. Zooda
nig verzoek kan uitsluitend vóór I Mei 1941 
worden gedaan. 

(3) De rechter roept beide partijen op 
en legt de overeenkomst, zooveel mogelijk in 
overleg met haar, schriftelijk vast, tenzij de 
belangen van één der partijen daardoor aan
zienlijk zouden worden geschaad. Gaat de 
rechter niet tot schriftelijke vastlegging van 
de overeenkomst over, zoo spreekt hij de 
nietigheid daarvan uit; indien daartoe aan
leiding bestaat, regelt hij bovendien de ge
volgen voor beide partijen. 

(4) Artikel 1, derde lid, is van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 4. 
De artikelen 7 tot en met 11 van de Pacht

wet worden op pachtovereenkomsten, welke 
ingevolge artikel 3 schrifteli_ik zijn vastge
legd, van toepassing, zoodra een schriftelijke 
overeenkomst door partijen of door den rech
ter is opgemaakt. 

AFDEELING 3. 

Slotbepaling. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot JI October ,940. 

's-Gravenhage, 22 November 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van justitie, 
J. C. TENKINK. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 26 November 1940.) 
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6 December z940. TWEEDE UITVOE
RINGSBESLUIT van den Secretaris
Generaal van het D epartement van Jus
titie ingevolge de Verordening No. 13/ 
1940 betreffende maatregelen ten aan
zien van de bescherming van schulde
naren, van de burgerlijke en strafrechts
pleging, alsmede van het administratie
ve recht, met het oog op de sinds 10 Mei 
1940 ingetreden bijzondere omstandig
heden. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
13/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N eder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) D e rechter kan een schuldenaar, aan 
wien hij reeds eenmaal krachtens artikel 1 

van het Uitvoeringsbesluit No. 14/i940 op de 
Verordening No. 13/1940 een uitstel van be
taling heeft verleend en die ook na afloop 
van den uitsteltermijn nog niet aan zijn vóór 
10 Mei 1940 aangegane verplichtingen kan 
voldoen, nogmaals één of meermalen uitstel 
verleenen, telkens voor ten hoogste zes maan
den, indien zulks regelijkerwijze van den 
schuldeischer kan worden verlangd. 

(2) D e leden 2 en 3, alsmede de leden 
5-7 van artikel 1 van het Uitvoeringsbe
sluit No. 14'1940 op de Verordening No. 13/ 
1940 zijn van overeenkomstige toepassing. 

(3) § 1 van Besluit No. 56/1940 betref
fende enkele griffierechten is op verzoeken, 
ingediend op grond van dit besluit, van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 2 . 

Dit besluit t reedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 December 1940. 

De S .- G. van het Dep. van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

(Uitgeg. 15 Janu ari 1941 .) 
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14 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie , van Waterstaat en 
van Financiën tot regeling van de uitge
stelde betaling bij onteigeningen, als be
doeld in artikel 7 van het Besluit No. 
168/1940 tot regeling van de onteigening 
ingevolge a rtikel 5 van het besluit be
treffende den Wederopbouw (Il) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied en gelet op arti
kel 7 van het B esluit No. 168/1940, alsmede 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge
bied wordt bepaald: 
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Artikel 1 . 

In dit besluit wordt verstaan onder "Alge
meen Gemachtigde" de Algemeen Gemach
tigde voor den Wederopbouw. 

Artikel 2. 

(1) Indien de Algemeen Gemachtigde 
krachtens artikel 7 van het Besluit No. 168/ 
1940 tot regeling van de onteigening inge
volge artikel s van het besluit betreffende 
den Wederopbouw (Il) bepaalt, dat de be
taling van de vergoeding wordt uitgesteld, 
dan wordt het bedrag der vergoeding aan
vankelijk ingeschreven in het Groo~boek 
voor den Wederopbouw, dat wordt aange
houden ingevolge artikel II van het Besluit 
No. 221/1940 hetreffende de bijdragen van 
het Rijk in de door oorlogsgeweld veroor
zaakte schaden aan goederen. 

(2) D e inschrijvingen worden gesteld ten 
name van hen, die op het tijdstip der ontei
gening bij het kadaster als eigenaren bekend
stonden, zoolang niet is gebleken, dat ande
t·en dan de bij het kadaster als eigenaren be
kendstaande personen een beter recht heb
ben. 

(3) Zij dragen, te rekenen van den eer
sten dag van de maand, volgende op die, 
waarin de onteigening heeft plaats gehad, een 
rente van vier ten honderd 's jaars, betaal
baar in halfjaarlijksche termijnen. 

(4) In afwijking van het in het vorig lid 
bepaalde dragen de inschrijvingen, indien de 
Algemeen Gemachtigde zulks bepaalt, een 
rente, hetzij voor het geheele bedrag, hetzij 
voor een gedeelte daarvan, te rekenen van 
den eersten dag van de maand, volgende op 
die der verwoesting. De Algemeen Gemach
tigde kan zulks bepalen voor bepaalde ge
bieden of van geval tot geval, doch alleen bij 
onteigening van onroerend goed, waarop ge
heel of gedeeltelijk verwoeste opstallen staan 
of hebben gestaan. 

(s) D e over de inschrijvingen verschul
digde rente komt ten laste van dengene, te 
wiens name onteigend is. 

(6) In het Grootboek wordt aangetee
kend, te wiens laste de vergoeding en de 
rente komen. 

Artikel 3. 
Het Rijk stelt zich aansprakelijk voor de 

betaling van de vergoeding en van de ren
ten. 

Artikel 4. 

Bij de inschrijvingen wordt melding ge
maakt van de hypotheken en andere zakelij
ke rechten, welke op het tijdstip van de ont
eigening op het onteigende goed rustten. D e 
inschrijvingen blijven tot zekerheid voor de 
zakelijke rechten verbonden, totdat de uit
betaling overeenkomstig artikel 7 heeft 
plaats gehad. 

Artikel 5. 
(1) De inschrijvingen kunnen noch wor

den vervreemd, noch worden verpand, be
houdens met toestemming van den Algemeen 
Gemachtigde. D eze toestemming wordt niet 
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verleend, indien de rechten der zakelijk ge
rechtigden op de vergoeding niet voldoende 
gewaarborgd zijn. 

(2) De houders van hypotheken, als in 
artikel 4 bedoeld, zijn niet gerechtigd op de 
hoofdsom der inschrijvingen verhaal uit te 
oefenen, behoudens met toestemming van 
den Algemeen Gemachtigde. Op de renten 
over de inschrijvingen kunnen zij echter ver
haal oefenen overeenkomstig door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën te stellen regelen. 

(3) - Behoudens het bepaalde in het twee
de lid kan noch op de inschrijvingen, noch 
op de renten beslag worden gelegd en blijven 
de inschrijvingen buiten het faillissement van 
dén rechthebbende, tenzij overeenkomstig 
regelen, te stellen door de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Financiën 
en van Justitie, door den Algemeen Gemach
tigde anders wordt beslist. 

Artikel 6. 

Hij die ten onrechte niet in het Groot
boek is ingeschreven of van wiens recht ten 
onrechte geen melding is gemaakt, kan, mits 
aan de onteigening op den voet van artikel 8 
van het Besluit No. 168/1940 bekendheid is 
gegeven, te dier zake geenerlei aanspraak, 
noch tegenover het Rijk, noch tegenover den
gene, te wiens laste de vergoeding komt, doen 
gelden, zoo hij niet vóór de betaalbaarstel
ling van de vergoeding of van de renten 
schriftelijk aan de Directie van het Groot
boek om verbetering of aanvulling daarvan 
heeft verzocht. 

Artikel 7. 

(1) De betaling der vergoeding, hetzij in 
geld, hetzij door toewijzing van onroerend 
goed, geschiedt op den voet van de artikelen 
4 tot en met 6 van het Besluit No. 168/1940, 
zoodra de Algemeen Gemachtigde van oor
deel is, dat het belang van den wederopbouw 
een verder uitstel niet meer vordert. 

(2) In geen geval kan de betaling langer 
dan vijf jaar na de onteigening worden uit
gesteld. 

Artikel 8. 

De artikelen 9, eerste lid, en 10 van het 
Besluit No. 168/1940 zijn ook bij de uitvoe
ring van dit besluit van toepassing. 

Artikel 9. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J. C . TENKINK. 

De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 27 December z940.) 
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z4 December z940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Financiën 
ter voorkoming van opdrijving van hy
potheekrenten en over verlenging van 
den geldigheidsduur van de Crisis-Hy
potheekaflossingswet 1936 (Besluit ter 
voorkoming van opdrijving van hypo
thee~renten 1940). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in oven:enstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Leeningen, tot waarborg waarvan 
een hypotheek is verstrekt, kunnen van het 
in werking treden van dit besluit af geen 
hoogere rente dragen dan: 

1) die op 9 Mei 1940 voor de leening vol
gens overeenkomst was vastgesteld, indien 
de leening op dien dag reeds was afgesloten 
en tot waarborg daarvan een hypotheek was 
verstrekt; 

2) die op 9 Mei 1940 voor soortgelijke 
leeningen algemeen geldend was, in de ove
rige gevallen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën is bevoegd voor de 
toepassing van lid 1, onder 2, vast te stellen, 
welke rentepercentages op 9 Mei 1940 alge
meen geldend waren. Deze worden in de N e
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën is bevoegd zoowel 
in het algemeen als voor een bepaald geval 
uitzonderingen op het bepaalde in lid 1 toe 
te staan. 

Artikel 2 . 

(1) Voor zoover in overeenkomsten per
centages zijn of worden bedongen, welke 
thans ten gevolge van het bepaalde in artikel 
1 niet meer rechtsgeldig kunnen worden be
dongen, komen daarvoor de volgens artikel 
1 geoorloofde maximum percentages in de 
plaats. 

(2) Rente, welke over den tijd tot en met 
31 Maart 1941 vóór het in werking treden 
van dit besluit is betaald, kan niet terugge
vorderd worden met de motiveering, dat zij 
volgens lid 1 niet verschuldigd was. 

Artikel 3. 
Ten aanzien van het vorderen en aanne

men van bedragen, waarvan betaling ten ge
volge van het bepaalde in artikel 1 niet meer 
rechtsgeldig bedongen kan worden, vindt ar-
tikel 12, eerste lid, onder a, tweede en derde 
lid, alsmede de artikelen 15 tot en met 19 
van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 19,39 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
(1) De Crisis-Hypotheekaflossingswet 

1936 blijkt ook na 31 December 1940 van 
kracht en vindt ook op de tusschen 8 Fe-
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bruari 1936 en 10 Mei 1940 afgesloten over
eenkomsten toepassing. 

(2) Heeft ten gevolge van een tusschen 
8 Februari 1936 en 10 Mei 1940 afgesloten 
overeenkomst de gerechtelijke of onder
handsche executoriale verkoop reeds vóór 
,den dag van het in werking treden van dit 
besluit een aanvang genomen, dan kan de 
schuldenaar uiterlijk binnen veertien dagen 
nà het in werking treden van dit besluit een 
verzoek op den voet van artikel 1 van de 
Crisis-Hypotheekaflossingswet 1936 indie
nen, indien de executoriale verkoop nog niet 
is geëindigd. 

Artikel 5. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald onder den 

titel "Besluit ter voorkoming van opdrij
ving van hypotheekrenten". 

's-Gravenhage, 14 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van justitie, 

J. C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 27 December z940.) 
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:z7 October z940 . . BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken betreffende 
maatregelen met betrekking tot de in
voering van een als algemeen identi
teitsbewijs geldend Persoonsbewijs. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming m et §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) Dit besluit verstaat onder: 
,,Secretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal van het Departement van Binnen
landsche Zaken; 

"Rijksinspectie": de Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters te 's-Gravenhage; 

,,Centraal Bevolkingsregister": het cen
trale bevolkingsregister, bedoeld in artikel 
28 van het besluit bevolkingsboekhouding 
(Staatsblad ,936, No. 342 ) , sedert gewij 
zigd; 

,,gerechtigde": de natuurlijke persoon, die, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van 
dit besluit, gerechtigd is tot het bezit van 
een te zijnen name gesteld Persoonsbewijs, 
bedoeld in artikel 2; 

,,burgemeester": de burgemeester der ge
meente, in welker bevolkingsregister de ge
rechtigde is opgenomen ingevolge de bepa
lingen van het besluit bevolkingsboekhou
ding (Staatsblad 1936, No. 342), sedert ge
wijzigd. 

(2) De dagelijksche leiding bij de uit
voering van dit besluit, zoomede het daaruit 
voortvloeiend toezicht of onderzoek, berust 
bij het Hoofd der Rijksinspectie, die op
treedt namens den Secretaris-Generaal. 
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Artikel 2. 

(1) Onder den naam Persoonsbewijs 
wordt een algemeen identiteitsbewijs - te
v ens bewijs van opneming in het bevolkings
register - ingevoerd, waarvan het model 
wordt vastgesteld door den Secretaris-Gene
raal. 

(2) Persoonsbewijzen worden van Rijks-
wege uitgegeven in drie onderscheidingen: 

voor Nederlanders, 
Nederlandsche onderdanen en 
vreemdelingen. 
(3) Gebruik van den naam Persoonsbe

wijs voor andere bescheiden dan die, welke 
van R ijkswege worden uitgegeven overeen
komstig het vastgestelde model, is verboden. 

(4) Het gebruik van het model van het 
Persoonsbewijs voor andere doeleinden dan 
bij of krachtens dit besluit bepaald, zoomede 
het nadrukken, doen nadrukken of anders
zins namaken of doen namaken van een zoo
danig model, is verboden. 

(5) De Persoonsbewijzen blijven eigen
dom van het Rijk. 

Artikel 3. 
(1) Met uitzondering van de in het twee

de lid bedoelde personen, is een ieder, die, 
overeenkomstig de bij of ingevolge de wet 
van 17 April 1887 (Staatsblad No. 67) ge
geven voorschriften is of moet zijn opgeno
men in een der bevolkingsregisters van het 
bezette N ederlandsche gebied en die den 
leeftijd van 15 jaar heeft overschreden, ver
plicht een te zijnen name gesteld geldig Per
soonsbewijs in bezit te hebben, te allen tijde 
bij zich te dragen en desgevorderd te vertoo-. 
nen aan iederen opsporingsambtenaar, als
mede aan alle ambtenaren of andere perso
nen, door wie zulks ingevolge eenig wettelijk 
voorschrift wordt verlangd. 

(2) De in het eerste lid bedoelde ver
plichting geldt niet voor : 

1) personen of groepen van personen van 
vreemde nationaliteit, die bij beschikking 
van den Secretaris-Generaal van deze ver
plichting zijn ontheven; 

2) personen of groepen van personen, 
aan wie het recht tot het bezit van een Per
soonsbewijs, ingevolge een beschikking van 
den Secretaris-G eneraal , als bedoeld in ar
tikel 4, eerste lid, is ontzegd, voor den duur 
d er ontzegging. 

Artikel 4. 
(1) Onverminderd het bepaalde in arti

kel 3, eerste en tweede lid, onder 1, is een 
ieder, die in een der bevolkingsregisters van 
het bezette Nederlandsche gebied is opge
nomen, behoudens ontzegging voor bepaal
den of onbepaalden tijd door den Secretaris
Generaal, gerechtigd tot het bezit van een 
te zijnen name gesteld Persoonsbewijs. 

(2) Eenzelfde persoon mag niet in het 
bezit zijn van meer dan één Persoonsbewijs 
te zijnen name . 

Artikel 5. 
( 1) De zorg voor het in- of aanvullen, 

opmaken en uitreiken van een Persoonsbe
wijs berust bij den burgemeester of, indien 
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de gerechtigde is opgenomen in het Centrale 
Bevolkingsregister, bij het Hoofd der Rijks-
inspectie. • 

(2) Het Hoofd der Rijksinspectie is be
voegd, overeenkomstig de hem door den Se
cretaris-Generaal te verstrekken instructies, 
in bijzondere gevallen Persoonsbewijzen uit 
te reiken of te doen uitreiken aan personen, 
die niet in een der bevolkingsregisters opge
nomen zijn. 

(3) De burgemeester of het Hoofd der 
Rijksinspectie wijst, zoo noodig, één of meer 
ambtenaren aan, die gemachtigd zijn om na
mens hem het noodige ter zake van het in
of aanvullen, opmaken en uitreiken van 
Persoonsbewijzen, zoomede de andere daar 
mede verband houdende werkzaamheden, te 
verrichten. D e desbetreffende beschikking 
van den burgemeester wordt onverwijld in 
afschrift ter kennis gebracht van voornoemd 
Hoofd der Rijksinspectie. 

Artikel 6. 
(1) Ieder gerechtigde is gehouden, op 

verlangen van de met de zorg voor de uitrei
king van Persoonsbewijzen belaste autoritei
ten of ambtenaren: 

1) naar waa rheid alle opgaven of inlich
tingen te verstrekken, welke noodig of wen
schelijk kunnen zijn voor het vaststellen van 
zijn identiteit, zijn burgerlijken staat en zijn 
staat van Nederlander, Nederlandsch onder
daan, als bedoeld bij de wet van ro Februari 
1910 (Staatsblad No. 55), sedert gewijzigd, 
of vreemdeling ; 

2) het vereischte aantal goedgelijkende 
photo 's, overeenkomstig de voorgeschreven 
grootte en uitvoering, in te leveren; 

3) onder toezicht vingerafdrukken te 
plaatsen of te laten nemen; 

4) onder toezicht de vereischte handtee
keningen te plaatsen; 

5) de voor het signalement vereischte 
gegevens te verstrekken of te laten verzame
len-

6') in geval van twijfel aan zijn identiteit 
of aan de juistheid der door hem voor het 
signalement verstrekte gegevens, zich, indien 
zulks wordt gevorderd, te onderwerpen aan 
een door een vanwege den burgemeester of 
het Hoofd der Rijksinspectie aan te wijzen 
geneeskundige in te stellen onderzoek en ook 
overigens de medewerking te verleenen, 
welke noodig wordt geacht; 

7) voor he t opmaken en voor de ont
vangst van een Persoonsbewijs en ook overi
gens ten behoeve van aangelegenheden, ra
kende de uitvoering van dit besluit, op de 
eerste uitnoodiging in persoon te v erschijnen 
ter secretarie der gemeente, ter plaatse, op 
den dag en binnen de uren, op de uitnoodi
ging aan te geven, of, zoo de uitreiking moet 
plaats hebben door het Hoofd der Rijks
inspectie, ten bureele van de inspectie. 

(2) Hij die niet voldoet aan één of m eer 
der in het eerste lid genoemde verplich
tingen, wordt niet in het bezit gesteld van 
een Persoonsbewijs. 

Artikel 7. 
Een Persoonsbewijs wordt aan den ge-
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rechtigde slechts uitgereikt tegen ontvang
bewijs, nadat zijn identiteit, zijn burgerlijke 
staat en zijn staat van Nederlander, Neder
landsch onderdaan of vreemdeling zijn vast
gesteld overeenkomstig de in artikel 19 be
doelde voorschriften. 

Artikel 8. 
(1) Elk uitgereikt Persoonsbewijs heeft 

een geldigheidsduur van 5 jaren, te rekenen 
van de dagteekening der afgifte. 

(2) Verlenging van den geldigheidsduur 
is niet mogelijk. 

(3) E en Persoonsbewijs, welks geldig
h~idsduur is verstreken, houdt op als zoo
danig te gelden en heeft alle daaraan toege
kende of nog toe te kennen waarden verlo
ren. 

(4) E en, ter vervanging of vernieuwing 
van een vroeger uitgereikt P ersoonsbewijs, 
afgegeven nieuw Persoonsbewijs geldt, te 
rekenen van de dagteekening der afgifte, 
wederom voor vijf jaren. 

Artikel 9 . 
(1) Een Persoonsbewijs, aan, in of op 

hetwelk één of meer k enmerken, voorge
schreven in de in artikel 19 bedoelde voor
schriften, ontbreken, is ongeldig. 

(2) Eveneens ongeldig is het Persoons
bewijs, waarvan een der in het eerste lid be
doelde kenmerken in een zoodanig onduide
lijken of onleesbaren staat verkeert, dat vast
stelling van de identiteit van den houder niet 
mogelijk is. 

Artikel ro . 
( 1) Ieder gerechtigde is verplicht het 

hem uitgereikte Persoonsbewijs onmiddellijk 
en zonder voorbehoud ter vervanging, ver
nieuwing of aanvulling in te leveren bij den 
burgemeester of, indien hij is opgenomen in 
het Centrale Bevolkingsregister of niet is op
genomen in eenig bevolkingsregister van het 
bezette Nederlandsche gebied, bij het Hoofd 
de r Rijksinspectie, wanneer het Persoonsbe
wijs, ingevolge het bepaalde in artikel 8, 
derde lid , of in artikel 9, als ongeldig is te 
beschouwen. 

(2) Het in het eerste lid bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
hem, wiens geslachts- of voornamen, natio
naliteit, beroep, burgerlijke staat, woon
plaats of huisadres wijziging heeft onder
gaan. 

(3) Ieder gerechtigde is verplicht , in ge
val van vermissing of ontvreemding van het 
hem uitgereikte Persoonsbewijs , onverwijld 
daarvan aangifte te doen aan den burgemees
t er of, indien hij is opgenomen in het Cen
trale Bevolkingsregister of niet is opgenomen 
in eenig bevolkingsregister van het bezette 
Nederlandsche gebied, aan het Hoofd der 
Rijksinspectie, onder m ededeeling v an de 
feiten en omstandigheden, welke tot de op
sporing van het vermist of ontvreemd Per
soonsbewijs kunnen leiden. 

(4) Hij die de aangifte van overlijden 
doet, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek, is verplicht het in 
het bezit van den overledene zijnde Per-
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soonsbewijs tegelijk met de aangifte in te 
leveren bij den burgemeester der gemeente, 
waar het overlijden plaats vond. Indien de 
aangever in de kennelijke onmogelijkheid 
verkeert aan die verplichting te voldoen, 
rust de verplichting tot inlevering van het 
Persoonsbewijs van den overledene op ieder 
der huisgenooten, nabestaanden of verwan
ten van den overledene, met wie deze gere
geld verkeerde, tenzij die huisgenooten, na
bestaanden of verwanten, ten genoegen van 
den burgemeester, aantoonen of aannemelijk 
maken, dat bedoeld Persoonsbewijs is verlo
ren gegaan of dat zij in de onmogelijkheid 
verkeeren voor de inlevering zorg te dragen. 
De verplichting vervalt, zoodra het Persoons
bewijs is ingeleverd. 

Artikel 11. 

(1) Het is aan een ieder verboden zich 
op eenigerlei wijze van het hem uitgereikte 
Persoonsbewijs te ontdoen of daarin eenige 
verandering, aanvulling of toevoeging aan te 
brengen of te doen aanbrengen. 

(2) Het invullen, veranderen, aanvul
len of toevoegen van gegevens aan, in of op 
een Persoonsbewijs is slechts veroorloofd 
aan de in artikel 5 bedoelde autoriteiten of 
ambtenaren, in overeenstemming met de in 
artikel 19 bedoelde voorschriften. 

Artikel 12. 

(1) Een Persoonsbewijs wordt ingetrok
ken zoodra blijkt: 

1) dat aan de voor de uitreiking gelden
de voorwaarden niet of niet meer wordt vol
daan; 

2) dat de geldigheidsduur is verstreken; 
3) dat het ongeldig is ingevolge het be

paalde bij artikel 9 of ter uitvoering van 
artikel 19; 

4) dat daarvan misbruik is of wordt ge
maakt; 

5) dat door onbevoegden veranderingen, 
aanvullingen of toevoegingen zijn aange
bracht of getracht aan te brengen. 

(2) Met afwijking in zooverre van het 
bepaalde in het eerste lid, onder 1, wordt, 
om redenen van afvoering van de bevol
kingsregisters wegens vertrek naar een bui
ten het bezette Nederlandsche gebied gele
gen plaats, niet ingetrokken een eenmaal uit
gereikt geldig Persoonsbewijs. 

(3) Bevoegd tot de intrekking van een 
Persoonsbewijs is de burgemeester of, indien 
de persoon in het Centrale Bevolkingsregis
ter is opgenomen of niet is opgenomen in 
eenig bevolkingsregister van het bezette Ne
derlandsche gebied, het Hoofd der Rijks
inspectie. 

(4) In afwachting van de intrekking kan 
een Persoonsbewijs door iederen opsporings
ambtenaar, zoomede door iederen overeen
komstig artikel 5, derde lid, aangewezen 
ambtenaar, tegen eenvoudig ontvangbewijs 
worden ingenomen. 

Artikel 13. 
De beschikking, waarbij een Persoonsbe

wijs wordt geweigerd of ingetrokken, wordt, 

364 

met redenen omkleed, binnen acht dagen na 
de dagteekening der beschikking, bij aange
teekend of persoonlijk uit te reiken schrijven 
ter kennis gebracht van den gerechtigde. 

Artikel 14. 

(1) Uitsluitend de gerechtigde of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger kan bij den Se
cretaris-Generaal schriftelijk in beroep ko
men tegen de weigering of intrekking van een 

· Persoonsbewijs binnen veertien dagen, nadat 
de beschikking, bedoeld in artikel 13, te zij
ner kennis is gekomen. 

(2) Het in het voorgaande lid bedoelde 
beroepschrift wordt, begeleid van een af
schrift van de beschikking, ingediend bij den 
burgemeester, die de beschikking nam, of, 
zoo de beschikking is genomen door het 
Hoofd der Rijksinspectie, bij dezen. 

(3) De burgemeester of het Hoofd der 
Rijksinspectie kan, indien nieuwe gezichts
punten zijn geopend, de zaak in nadere over
weging nemen. Vindt hij daartoe geen aan
leiding, dan zendt hij het beroepschrift, voor
zien van de dagteekening van ontvangst, met 
het afschrift van de beschikking en begeleid 
van de noodige inlichtingen, binnen acht da
gen na bedoelde dagteekening aan den Se
cretaris-Generaal, die zonder hooger beroep, 
den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, beslist. 

(4) De burgemeester of het Hoofd der 
Rijksinspectie zorgt, met inachtneming van 
de beslissing van den Secretaris-Generaal, 
zoo noodig voor de uitreiking van een nieuw 
Persoonsbewijs. 

Artikel 15. 

(1) Voor elk uit te reiken Persoonsbe
wijs wordt een recht van een gulden aan leges 
geheven, van welk bedrag vijftig ten honderd 
komt ten bate van 's Rijks kas en vijftig ten 
honderd ten bate van de gemeentekas. 

(2) De door de Rijksinspectie geheven 
gelden komen tot het volle bedrag ten bate 
van 's Rijks kas. 

(3) De wijze van heffing en verantwoor
ding der rechten wordt geregeld bij de in 
artikel 19 bedoelde voorschriften. De heffing 
van andere rechten is verboden. 

(4) In geval van min- of onvermogen 
kan de burgemeester of het Hoofd der Rijks
inspectie het in het eerste Jid genoemde be-. 
drag tot de helft verminderen of kostelooze 
uitreiking toestaan. 

(5) Voor een, ter vervanging of ver
nieuwing van een vroeger uitgereikt Per
soonsbewijs, op verzoek af te geven nieuw 
Persoonsbewijs, is slechts de helft van het in 
het eerste lid genoemde bedrag verschuldigd, 
indien de geldigheidsduur van het ingele
verde oude Persoonsbewijs nog twee jaren 
of meer bedroeg. 

(6) Geschiedt de vervanging of ver
nieuwing op vordering van den burgemees
ter of van het Hoofd der Rijksinspectie, dan 
worden geen rechten geheven, indien de gel
digheidsduur van het ingeleverde oude Per
soonsbewijs nog twee jaren of meer bedroeg. 

( 7) Voor een, ter vervanging of vernieu-



wing van een vroeger uitgereikt Pernoonsbe
wijs, af t e geven nieuw Persoonsbewijs wordt, 
onverminderd de strafrechtelijke gevolgen, 
een recht geheven tot het dubbele van het in 
het eerste lid genoemde bedrag, indien het 
oude Persoonsbewijs niet is ingeleverd. Deze 
bepaling lijdt uitzondering, indien de gerech
tigde ten genoegen van <len burgemeester of 
het Hoofd der Rijksinspectie aantoont, dat 
hij buiten zijn schuld of nalatigheid in de 
onm ogelijkheid verkeert, aan de verplichting 
tot inlevering te voldoen. 

Artikel 16. 
(1) Met hechtenis van ten hoogste veer

tien dagen of geldboete van ten hoogste hon
derd gulden wordt gestraft: 

1) hij die, in strijd met het bepaalde in 
artikel 3, eerste lid, niet in het bezit is van 
een geldig Persoonsbewijs of die niet of niet 
terstond voldoet aan een der daar gestelde 
eischen; 

2) hij die, in strijd m et het bepaalde in 
artikel 4, tweede lid, in het bezit wordt be
vonden van meer dan één te zijnen name ge
steld P ernoonsbewijs of die zich een Per
soonsbewijs doet uitreiken of tracht zich te 
doen uitreiken, ofschoon hij reeds in het be
zit van een geldig Persoonsbewijs is; 

3) hij die in strijd handelt met het be
paalde in artikel 6, eernte lid, onder 1, of 
die anderszins op grond van onware gege
vens zich een P ersoonsbewijs doet uitreiken; 

4) hij die tegenover een autoriteit of 
ambtenaar, bedoeld in de artikelen 5 en 18, 
optredende bij de uitvoering van dit besluit, 
zijn identiteit verhult of tracht te verhullen, 
alsmede hij die zich een Pernoonsbewijs doet 
uitreiken op een valschen naam of voornaam 
of met aanwijzing eener valsche hoedanig
heid; 

5) hij die zijn Pernoonsbewijs aan een an
der ten gebruike afstaat of anderszins in 
strijd handelt met het bepaalde in artikel u, 
eerste lid; 

6) hij die een voor of aan een ander uit
gereikt Persoonsbewijs gebruikt of tot eigen 
gebruik achterhoudt of aanwendt of tracht 
aan te wenden; 

7) hij die niet of niet onmiddellijk vol
doet aan de verplichting, opgelegd in artikel 
10, of aan een ingevolge dat artikel gedane 
vordering; 

8) hij die een Persoonsbewijs valschelijk 
opmaakt of doet opmaken of vervalscht of 
doet vervalschen of zoodanig stuk op een 
valschen naam of voornaam of met aanwij 
zing eener valsche hoedanigheid afgeeft of 
doet afgeven, met het oogmerk het te ge
bruiken of door anderen te doen gebruiken 
als ware het echt en onvervalscht en als wa
re de inhoud in overeenstemming met de 
waarheid, zoomede hij die anderszins in 
strijd handelt met het bepaalde in artikel 
2, derde of vierde lid. 

(2) Met de onder 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van 
het eerste lid bedoelde personen worden ten 
deze gelijkgesteld zij, aan wier schuld of na
latigheid het is te wijten, dat de overtreding 
is begaan. 
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(3) In bijzonder zware gevallen kan ge
vangenisstraf tot één jaar of geldboete van 
ten hoogste tien duizend gulden opgelegd 
worden. 

Artikel 17. 

De feiten, bij dit besluit strafbaar gesteld, 
worden als overtredingen beschouwd, met 
uitzondering van die, bedoeld in het derde 
lid van artikel 16, welke als misdrijven wor
den beschouwd. 

Artikel 18. 
M et de opsporing van de in dit besluit be

doelde strafbare feiten zijn, onverminderd de 
bepaling van artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, belast de in artikel 5 be
doelde autoriteiten en aangewezen ambtena
ren. 

Artikel 19. 

De Secretaris-Generaal stelt de voorschrif
ten vast, noodig voor een juiste uitvoering 
van dit besluit. 

Artikel 20. 

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit 
Persoonsbewijzen". 

Artikel 21. 

(1) Artikel 19 treedt in werking op den 
dag van afkondiging van dit besluit. 

(2) De Secretaris-Generaal bepaalt na
der op welk tijdstip of op welke tijdstippen 
de overige bepalingen van dit besluit onder
scheidenlijk in werking treden. 

's-Gravenhage, 17 October 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

(Uitgeg. I November z940.) 
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2 December z940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie nopens de zoogenaamde na
keuring van fi lms en het toelaten van 
personen beneden zekere leeftijdsgrens 
bij voorstellingen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1 940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

( , ) Voorschriften, als bedoeld in artikel 
4, eerste lid, van de Bioscoopwet, mogen niet 
strekken tot keuring van de te vertoonen 
films of van de afbeeldingen ter reclame 
voor films, noch tot het verbieden van toe
lating van personen beneden zekere leeftijds
grens bij voorstellingen. 

(2) Verordeningen, als bedoeld in artikel 
4, eernte lid, van de Bioscoopwet, welke op 
het tijdstip van het in werking treden van 
dit besluit van kracht zijn, verliezen van 
rechtswege haar geldigheid, voor zoover zij 
in strijd zijn met het bepaalde in het eerste 
lid. 
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Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 2 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J.C. TENKINK. 

(Uitgeg. 13 Januari 1941.) 

S. S.417 

8 October 1940. BESLUIT van den Secre 
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën betreffende het in het Duit
sche Rijk belegde Nederlandsche kapi
taal. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) Van de tegenwaarde, verkregen bij 
vervreemding of delging van de onder arti
kel 2 vallende beleggingen en vorderingen, 
voor zoover deze zaken bij het in werking 
treden van dit besluit het eigendom van in
gezetenen in den zin van artikel 1 der De
viezenverordening 1940 waren, wordt, bij 
het overmaken v an die tegenwaarde uit het 
Duitsche Rijk naar Nederland, een Rijksbe
lasting geheven door middel van inhouding 
bij de uitbetaling. 

(2) Het is v erboden de tegenwaarde op 
andere wijze te ontvangen dan door bemid
deling van de door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën aange
wezen instelling of kantoor. 

(3) H et overmaken geschiedt uitslui
tend, wanneer de schuldeischer het verlangt. 

Artikel 2. 

(1) Beleggingen en vorderingen in den 
zin van dit besluit zijn : 

1) in het Duitsche Rij k gelegen onroe
rende goederen en op zulke goederen geves 
tigde zakelijke rechten; 

2) aandeelen en andere deelnemingen in, 
alsmede rechten op een a andeel in de winst 
van ondernemingen, die in het Duitsche Rijk 
gevestigd zijn; 

3) al dan niet door effecten vertegen
woordigde schuldvorderingen op Duitsche 
publiekrechtelijke lichamen, dan wel op par
ticuliere personen en lichamen, die in het 
Duitsche Rijk wonen, gewoonlijk verblijven, 
of gevestigd zijn; 

4 ) andere zaken, door den Secretaris
G eneraal v an het Departem ent van Finan
ciën gelijkgesteld met de onder 1 tot en met 
3 genoemde zaken, zulks in overeenstemming 
met de Duitsche regelingen b etreffende het 
overmaken van kapitalen. 

( 2) Onder beleggingen en vorderingen 
zijn niet begrepen: 
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1) zaken, welke eigendom zijn van per
sonen of lichamen, die in het Duitsche Rijk 
wonen, gewoonlijk verblijven of gevestigd 
zijn; 

2) obligatiën van de Duitsche Rijkslee
ningen van 1924 en van 1930, bekend als 
Dawes- en Youngleeningen , alsmede obliga
tiën ten laste van de voormalige republiek 
Oostenrijk; 

3) de zoogenaamde "Auswanderersperr
mark" · 

4) 'andere zaken, door den Secretaris
Generaal van het D epartement van Finan
ciën gelijkgesteld met de onder 2 en 3 ge
noemde zaken, zulks in overeenstemming 
met de Duitsche regelingen betreffende het 
overmaken van kapitalen. 

Artikel 3. 
( 1) De belasting wordt bij elke overma

king van tegenwaarden van beleggingen of 
vorderingen ingehouden t en gunste van het 
Rijk. De inhouding bedraagt: 

70 ten honderd, indien het overmaken 
plaats vindt vóór 1 Januari 1942; 

60 ten honderd, indien het plaats vindt in 
1942; 

40 ten honderd, indien het plaats vindt in 
1943; 

20 ten honderd, indien het plaats vindt in 
1944. 

(2) Het ligt eventueel op den weg van 
dengene, te wiens laste de belastinginhou
ding is toegepast, den bevoegden inspecteur 
der Rijksbelastingadministratie aan te too
nen, dat geen belas tingschuld was ontstaan. 

(3) De Secretaris-Generaal van het D e
partement van Financiën kan de belasting 
geheel of ten deele kwijtschelden of terug
geven, indien aannemelijk wordt gemaakt, 
dat de belegging of vordering vóór het in 
werking treden van dit besluit verworven is 
tegen een hooger bedrag als het na de in
houding overblijvende, mits tevens de econo
mische toestand van den belastingschuldige 
een tegemoetkoming billijk maakt. Kwijt
schelding noch teruggaaf bedraagt meer dan 
het verschil tusschen den verkrijgingsprijs 
en het bedrag, dat overblijft na de inhou
ding volgens het vorige lid. 

Artikel 4. 

Indien een t egenwaarde, als bedoeld in 
artikel 1, den gerechtigde toevloeit op an
dere wijze als aldaar is voorzien, wordt een 
aanslag opgelegd. 

Artikel 5. 
De voor de uitvoering van dit besluit noo

dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën vastgesteld. 

Artikel 6. 
(1) Hij die opzettelijk handelt in strijd 

m et a rtikel 1, lid 2, of m et de krachtens ar
tikel s uitgevaardigde uitvoeringsvoorschrif
ten, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar en met geldboete van 
ten hoogste vijfhonderd duizend gulden, 
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doch ten minste het bedrag van de belasting, 
dan wel met één van beide voormelde straf
fen. De strafbare feiten zijn misdrijven. 

(2) Hij aan wiens schuld het te wijten is, 
dat hij handelt in strijd met een van de in 
het vorige· lid bedoelde voorschriften, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden en met geldboete van ten hoogste 
honderd duizend gulden, dan wel met één 
van beide voormelde straffen. De strafbare 
feiten zijn overtredingen. 

Artikel 7. 
Wordt een feit, strafbaar volgens artikel 

6, begaan door of vanwege een rechtsper
soon, dan wordt hij gestraft die de opdracht 
tot de strafbare handeling gegeven, of bij het 
verboden handelen of nalaten de feitelijke 
leiding gehad heeft. 

Artikel 8. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als "Geblok

keerde Markenbelastingbesluit 1940". 

's-Gravenhage, 8 October 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. I November z940.) 

S. S.418 

I 4 October I 940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende onderlinge 
molest-verzekeringsmaatschappijen. 

Op grond van § 1 der Verordenihg No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Het is verboden zonder goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën een organisatie in het 
leven te roepen, welke zich, onder welke be
naming of in welken vorm ook, ten doel stelt 
de wederkeerige verzekering der deelgenoo
ten tegen eenigerlei vorm van molestschade. 

Artikel 2 . 

(1) Van de op het oogenblik van de in
werkingtreding van dit besluit bestaande, op 
onderlingen grondslag werkzame molest-ver
zekeringsorganisaties moet binnen twee we
ken na de inwerkingtreding van dit besluit 
bij aangeteekend schrijven opgave worden 
gedaan aan den Secretaris-Generaal van .het 
Departement van Financiën, onder mede
zending harer statuten en reglementen. 

(2) Tot aanmelding zijn verplicht de
genen, die de feitelijke leiding der organisa
tie uitoefenen. Zij zijn op het daartoe door 
of vanwege den Secretaris-Generaal van het 
Departement v an Financiën gedaan verzoek 
verplicht alle v erdere inlichtingen te ver
strekken en onderzoek te gedoogen. 

1940 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financiën kan nadere rege
len stellen voor de uitoefening van het be
drijf der op onderlingen grondslag werkzame 
molest-verzekeringsorganisaties. 

(2) Hij kan de liquidatie of de fusie van 
bestaande organisaties gelasten en de daar
voor noodzakelijke voorschriften uitvaardi
gen. 

Artikel 4. 
(1) Overtreding van het bij of krachtens: 

dit besluit bepaalde wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogste vijf duizend gulden. 

(2) Feiten, als bedoeld in het eerste lid. 
worden als overtredingen beschouwd. 

Artikel 5. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën geeft de voor de uit
voering van dit besluit noodige voorschrif
ten. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's -Gravenhage, 14 October 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. I November z940.) 

S. S.419 

28 October z940 . BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende heffing van 
opcenten op de aanslagen in de grond
belasting. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Te beginnen met het belastingjaar 1941 
worden ten behoeve van den Staat geheven: 

120 opcenten op de aanslagen in de grond
belasting wegens gebouwde eigendommen; 

100 opcenten op de aanslagen in de grond
belasting wegens ongebouwde eigendommen. 

Artikel 2. 

In artikel 5 der wet van 27 December r938 
(Staatsblad No. 413) wordt in de plaats van 
,,1941" gelezen "1940". 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 28 October 1940. 

De S .- G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 14 December z940.) 
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7 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende den invoer 
van binnenlandsche en buitenlandsche 
betaalmiddelen en effecten. 

Ingevolge artikel 20 c;ler Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt be_paald: 

Artikt;l 1. 

(1) De invoer van binnenlandsche be
taalmiddelen en van buitenlandsche betaal
middelen, uitgedrukt in Rijksmark, Rent~n
mark, in het Protectoraat Bohemen en Mo
:avië ~itgegev7n Kronen en in Zloty, met 
mbegnp van met meer gangbare betaalmid
delen van dezelfde soort, is slechts met ver
gunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd. 

(2) H et bepaalde in het vorige lid is 
niet van toepassing op den invoer van bin
nenlandsche en in Rijksmark en R entenmark 
uitgedrukte betaalmiddelen, voor zoover de 
invoer geschiedt uit het gebied van het 
Duitsche Rijk en wel in het re.jsverkeer tot 
t en hoogste zevenhonderd vijftig gulden of 
duizend Rijksmark bij iedere grensover
schrijding, in het grensverkeer tot ten hoog
ste vijf en zeventig gulden of honderd Rijks
mark per dag, ten hoogste echter zeven
honderd vijftig gulden of duizend Rijksmark 
per maand. 

Artikel 2. 

(r) De invoer van buitenlandsche effec
ten, uitgegeven door een natuurlijke of 
rechtspersoon, die zijn woonplaats binnen 
het gebied van het Duitsche Rijk heeft of 
aldaar gevestigd is, is slechts met vergun
ning van het D eviezeninstituut geoorloofd. 

(2) Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepassing op den invoer van de daar 
bedoelde effecten uit het gebied van het 
Duitsche Rijk, voor zoover de uitvoer uit het 
Duitsche Rijk overeenkomstig de aldaar gel
dende voorschriften toegelaten is dan wel 
met vergunning plaats vindt. 

Artikel 3. 
(,) Ingezetenen zijn verplicht van de 

ontvangst van waarden, als bedoeld in de 
artikelen 1 en 2, die hun uit het buitenland 
toegezonden of door een uit het buitenland 
binnenkomend persoon overhandigd zijn_ en 
waarvan zij weten of redelijkerwijze moeten 
aannemen, dat zij in strijd met de bepalin
gen van de artikelen 1 en 2 zijn ingevoerd , 
binnen drie dagen bij het D eviezeninstituut 
aangifte te doen. 

(2) H et Deviezeninstituut bepaalt, op 
welke wijze met uit het buite nland in strijd 
met de bepalingen van de artikelen 1 en 2 

ingevoerde waarden zal worden gehandeld. 

Artikel 4. 
Het Deviezeninstituut kan uitzonderingen 

op de beperkende bepalingen van de artike
len 1 en 2 vaststellen. 
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Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 7 November 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

(Ui tgeg. 9 November z940.) 

S. S.421 

7 November z940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij tot wijziging van het 
,,Deviezenbesluit I". 

Ingevolge artikel 35 der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het bepaalde in artikel 1 van het ·D e
viezenbesluit 1" (Verordeningenblad Stuk 
14, No. 67/r940) wordt als volgt gewijzigd: 

,,(1) Het is aan ingezetenen zonder ver
gunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd ten gunste van ingezetenen of ten 
gunste van natuurlijke of rechtspersonen 
die binnen het gebied van het Duitsche Rijk 
haar woonplaats hebben dan wel aldaar ge
vestigd zijn, over de volgende waarden te be
schikken, deze te bezwaren of te vervreem
den : 

1) geblokkeerde vorderingen, wanneer de 
s~huldenaar zijn woonplaats binnen het ge
bied van het Duitsche Rijk heeft dan wel 
aldaar gevestigd is; 

2) effecten, uitgegeven door een natuur
lijke of rechtspersoon, die binnen het gebied 
van het Duitsche Rijk haar woonplaats heeft 
dan wel aldaar gevestigd is; 

3) andere onlichamelijke zaken, voor zoo
ver de daaruit voortvloeiende vorderingen 
'.-'itsluitend ku~men worden geldend gemaakt 
Jegens natuurltike of rechtspersonen, die bin
nen het gebied van het Duitsche Rijk haar 
"':?onplaats hebben dan wel aldaar gevestigd 
ZtJn; 

4) binnen het gebied van het Duitsche 
Rijk gelegen onroerende goederen. 

(2) De vrijstellingen, bedoeld in het eer
ste lid, gelden ten aan zien van de daarin ge
noemde waarden slechts, indien: 

1) _ deze waarden op 1 November 1940 
aan ingezetenen toebehoorden dan wel na 
dit tijdstip middellijk of onmiddellijk door 
tegeldemaking van zoodanige waarden of 
door overmaking over de Nederlandsch-Duit
sc_he clearing van de benoodigde bedragen 
z11n verkregen en 

2) ~e beschikking over deze waarden, de 
bezwarmg of de vervreemding er van krach
tens de Duitsche bepalingen zonder vergun
ning kan geschieden. 

(3) Overmakingen tusschen het gebied 
van het Duitsche Rijk en het bezette Neder
landsche gebied op grond van beschikkingen, 



bezwaringen of vervreemdingen ingevolge 
het eerste lid mogen slechts over de Neder
landsch-Duitsche clearing geschieden. 

(4) Geldswaardige papieren en docu
menten, waarin vorderingen zijn belichaamd, 
en waarbij de schuldenaar der geldswaardige 
papieren en vorderingen binnen het gebied 
van het Duitsche Rijk zijn woonplaats heeft 
dan wel a ldaar gevestigd is, zoomede effec
ten, uitgegeven door een natuurlijke of 
rechtspersoon, die binnen dit gebied haar 
woonplaats heeft, dan wel aldaar gevestigd 
is, mogen zonder vergunning van het De
viezeninstituut naar het gebied van het 
Duitsche Rijk worden uitgevoerd." 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 November 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. I2 November I940.) 

S. S.422 

22 November I940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Justitie 
betreffende bijzondere maatregelen op 
het gebied van het verzekeringswezen. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Algemeene Bepalingen. 

Artikel 1. 

(1) Dit besluit is van toepassing op on
dernemingen, die het verzekeringsbedrijf 
uitoefenen en haar hoofdkantoor hebben: 

1) in het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland met de 
overzeesche bezittingen, koloniën, protecto
raten e~ mandaatsgebieden of in de Domi
nions Canada, Autralische Bond, Nieuw
Zeeland en Zuid-Afrikaansche Unie met hun 
mandaatsgebieden; 

2) in Frankrijk, met inbegrip van zijn 
bezittingen, koloniën, protectoraten en man
daatsgebieden; 

3) in de landen, door den Secretaris-Ge
neraal van het D epartement van Financiën 
aan te wijzen. 

(2) In dit besluit en zijn uitvoerings
voorschriften wordt verstaan onder: 

1) ,,agenten": a lle binnen het bezette 
Nederlandsche gebied werkzame, gevol
machtigde vertegenwoordigers van de in het 
e erste lid bedoelde verzekeringsmaatschap-
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pijen, onverschillig onder welke benaming 
deze vertegenwoordigers optreden; 

2) ,,geldmiddelen": alle vermogensbe
standdeelen, die binnen het bezette Neder
landsche gebied aanwezig zijn, met uitzon
dering van kantoorinventaris; 

3) ,,overeenkomsten van verzekering": 
alle overeenkomsten van verzekering, met 
uitzondering van overeenkomsten van le
vensverzekering in den zin van de Wet op 
het Levensverzekeringsbedrijf 1922 (Staats
blad No. 716); 

4) ,,tusschenpersonen": de makelaars in 
assurantiën en de assurantiebezorgers; 

5) ,,Commissie": de Commissie voor de 
in het eerste lid bedoelde verzekeringsmaat
schappijen, bestaande uit 3 leden en het ver
eischte aantal plaatsvervangende leden, door 
de Voorzitters van de Kamers van Koophan
del en Fabrieken voor Amsterdam en voor 
Rotterdam gezamenlijk te benoemen; 

6) ,,rechtbank": de arrondissements
rechtbank te Amsterdam. 

AFDEELING Il. 

Verzoeken tot opschorting. 

Artikel 2. 

(1) Op verzoek van een agent of van een 
schuldeischer kan de rechtbank met inacht
neming van de bepalingen van dit besluit bij 
beschikking verklaren, dat de voldoening 
aan de verplichtingen van een in artikel 1 

bedoelde verzekeringsmaatschappij jegens 
rechthebbenden uit overeenkomsten van ver
zekering en jegens tusschenpersonen geheel 
of gedeeltelijk wordt opgeschort. 

(2) Tegen cle beslissing van de rechtbank 
is geenerlei voorziening toegelaten. 

Artikel 3. 

( 1) D e indiening van het verzoek van 
een agent heeft tot gevolg, dat de voldoe
ning aan de in artikel 2 bedoelde verplich
tingen bij voorraad geheel wordt opgeschort 
vanaf het tijdstip van indiening tot aan de 
eindbeslissing op het verzoek. 

(2) De rechtbank spreekt de verklaring 
tot opschorting uit, t enzij het verzoek niet 
op goede gronden berust. 

Artikel 4. 

(1) In het verzoekschrift van een schuld
eischer moet de verzekeringsmaatschappij 
met name worden gesteld. De rechtbank kan, 
alvorens te beslissen, de agenten dezer maat
schappij hooren. 

(2) De rechtbank spreekt de verklaring 
tot opschorting uit, wanneer aannemelijk is 
gemaakt, dat de geldmiddelen van de maat
schappij niet toereikend zullen zijn om aan 
haar verplichtingen ten volle te voldoen. 

(3) De rechtbank kan, voordat zij op 
het verzoek van den schuldeischer beschikt, 
bij voorraad bepalen, dat de voldoening aan 
de verplichtingen overeenkomstig het eerste 
lid van artikel 2 geheel of gedeeltelij k wordt 
opgeschort; de rechtbank kan ook andere 
voorzieningen bij voorraad treffen. 

24 
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Artikel 5. 
Indien de rechtbank de voldoening aan de 

in artikel 2 bedoelde verplichtingen gedeelte
lijk opschort, bepaalt zij in haar beschikking 
voor welk percentage wordt opgeschort. 

Artikel 6. 
(1) De griffier van de rechtbank zendt 

aan de Commissie en aan alle agenten van 
de verzekeringsmaatschappij, te wier aan
zien een verzoek tot opschorting is ingeko
men, onverwijld: 

1) een mededeeling, dat een verzoek
schrift tot opschorting is ingediend; 

2) telkens wanneer een beslissing of 
voorziening, als bedoeld in de voorgaande 
artikelen, is genomen of getroffen, een af
schrift derzelven. 

(2) D e Commissie deelt den griffier van 
de rechtbank op diens verzoek de namen en 
woonplaatsen der agenten mede. 

AFDEELING III. 

De verklaring tot opschorting en haar 
gevolgen. 

Artikel 7. 
(1) Indien en voor zoover de rechtbank 

de verklaring tot opschorting, a ls bedoeld in 
het eerste lid van artikel 2, heeft uitgespro
ken, kan de voldoening aan de in dat lid ge
noemde verplichtingen, zoolang de verkla
ring van kracht is, slechts geschieden over
eenkomstig een plan van uitkeering, met dien 
verstande, dat verplichtingen uit overeen
komsten van verzekering, aangegaan buiten 
het be:"ette Nederlandsche gebied, in het ge
heel met kunnen worden voldaan. 

(2) Andere dan de in het eerste lid van 
artikel 2 bedoelde verplichtingen van de 
maatschappij worden voldaan. De agent kan 
de hem toekomende provisie en zijn andere 
vorderingen voldoen of verrekenen. 

(3) D e verklaring van de rechtbank 
wordt door de Commissie onverwijld bekend
gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant 
en in één of meer nieuwsbladen. 

Artikel 8. 
(1) D e agenten zijn verplicht aan de 

Commissie alle hun bekende verplichtingen, 
als bedoeld in het eerste lid van artikel 2, 

en geldmiddelen op te geven. Bij de ver
plichtingen dient te worden vermeld of zij 
al dan niet tegengesproken zijn. Tevens zijn 
de agenten verplicht aan de Commissie op 
haar verzoek alle verdere opgaven en inlich
tingen te verschaffen. 

(2) De Commissie is bevoegd van de 
boeken en bescheiden der agenten inzage te 
nemen of door personen, bij bijzondere vol
macht aangewezen, te doen nemen. 

(3) Een ieder, die boeken of bescheiden 
van een agent onder zich heeft, is desgevor
derd verplicht deze over t e leggen aan een 
ieder, die ingevolge het tweede lid tot het 
nemen van inzage bevoegd is. 

( 4 ) H et is een ieder verboden van het
geen hem in zijn ambt, betrekking of hoe
danigheid ingevolge toepassing der vooraf-
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gaande leden bekend is geworden, verder be
kend te maken dan voor de toepassing van 
dit besluit vereischt is. 

(5) De agenten zijn verplicht alle voor
schriften en aanwijzingen na te komen en 
op te volgen, die door de Commissie ter be
sparing van bedrijfskosten worden gegeven. 

Artikel g. 
(1) D e Commissie maakt een ontwerp 

van het plan van uitkeering op. 
(2) H et behelst: 
1) het bedrag der geldmiddelen, waar

over de verzekeringsmaatschappij beschikt 
~n het bedrag der verplichtingen, als bedoeld 
m het eerste lid van artikel 7; bij de ver
plichtingen dient te worden vermeld of zij 
al dan niet tegengesproken zijn; verplich
tingen uit hoofde van zeeverzekeringen, wel
ke gesloten zijn uitsluitend of m ede tegen 
oorlogsgevaar, worden slechts in aanmerking 
genomen, indien zij voor dadelijke vereffe
ning vatbaar zijn; 

2) het percentage, dat óp de onder 1 be
doelde verplichtingen uitgekeerd zal worden. 

(3) Een afschrift van het ontwerp wordt 
ter griffie van de rechtbank, zoomede ten 
kantore der agenten, gedurende een door d e 
rechtbank te bepalen termijn van ten minste 
twee weken ter kostelooze inzage nederge
legd. Van deze nederlegging doet de Com
missie onverwijld aankondiging in de Neder
landsche Staatscourant en in één of meer 
nieuwsbladen. 

(4) Binnen den termijn van nederleg
ging kan iedere schuldeischer zijn bezwaren 
tegen het ontwerp van het plan van uitkee
ring bij de rechtbank indienen. 

Artikel 10. 

(I) Na het verstrijken van den termijn 
van nederlegging stelt de rechtbank het plan 
van uitkeering vast. 

(2) Met verplichtingen wegens schaden, 
ontstaan, of gebeurtenissen, voorgevallen na 
het tijdstip , waarop de nederlegging van het 
ontwerp van het plan van uitkeering heeft 
plaats gevonden, wordt geen rekening ge
houden. 
. (.~) Het plan van uitkeering wordt ter 
inzage nedergelegd, zoolang het van kracht 
is. Het derde lid van artikel g is van over
eenkomstige toepassing. 

Artikel Ir. 

De agenten keeren de bedragen, die vol
gens het plan van uitkeering dienen tot vol
d_oening aan niet tegengesproken verplich
tingen, onverwi.ild uit; de daarin opgenomen 
bedragen, die dienen tot voldoening aan te
gengesproken verplichtingen, moeten veilig 
worden gesteld. 

Artikel 12. 

_ ~1) D e Commissie kan te allen tijde wij
z1gmg van het p lan van uitkeering verzoe
ken. De rechtbank beslist omtrent wijziging. 
De artikelen g en IO zijn van overeenkom
stige toepassing. 

(2) Op verzoek van de Commissie kan 
de rechtbank het plan van uitkeering te al-
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Jen tijde buiten werking stellen. De desbe
treffende beschikking moet ter inzage wor
den nedergelegd. Het derde lid van artikel 9 
vindt overeenkomstige toepassing. 

(3) Hetgeen vóór de wijziging of buiten
werkingstelling van het plan van uitkeering 
overeenkomstig hetzelve is uitgekeerd, kan 
niet worden teruggevorderd. 

Artikel 13. 
(1) De verklaring tot opschorting stuit 

den loop niet van reeds aanhangige rechts
gedingen. Evenmin belet zij het aanhangig 
maken van nieuwe rechtsgedingen. 

(2) Vanaf het tijdstip, waarop door de 
rechtbank d e verklaring tot opschorting is 
uitgesproken, kan door schuldeischers, wier 
vorderingen door de opschorting getroffen 
worden, geen conservatoir beslag ten laste 
van de verzekeringsmaatschappij worden ge
legd. 

(3) Voor zooveel ingevolge dit besluit 
de voldoening aan verplichtingen is opge
schort, wordt gerechtelijke tenuitvoerlegging 
deswege geschort. 

Artikel 14. 

(1) De rechtbank kan te allen tijde, op 
verzoek van de Commissie of na de Com
missie te hebben gehoord, de maatregelen 
en voorzieningen treffen, die zij in het be
lang van de schuldeischers der verzekerings
maatschappijen wenschelijk acht. 

(2) Op verzoek van de Commissie heft 
de rechtbank beslagen wegens vorderingen, 
waarvan de voldoening geheel of gedeelte
lijk is opgeschort, op, voor zoover deze aan 
de uitvoering van het plan van uitkeering in 
den weg staan. 

Artikel 15. 
De verklaring tot opschorting kan door de 

rechtbank op verzoek van de Commissie ge
heel worden ingetrokken. 

AFDEELING IV. 

Tusschenpersonen. 

Artikel 16. 
(1) De tusschenpersonen, die tot een 

agent in verhouding van rekening-courant 
staan, zullen de ~aldi tot en met 30 Juni 1940 
op de gebruikelijke wijze vaststellen. 

(2) Indien een afrekening een saldo ten 
gunste van een agent aanwijst, is de tus
schenpersoon verplicht dit saldo terstond na 
de vaststelling aan den agent af te dragen. 

( 3) Indien een afrekening, na verreke
ning van de aan den tusschenpersoon toe
komende courtage, een saldo ten gunste van 
den tusschenpersoon aanwijst, moet de tus
schenpersoon de bedragen, die hij volgens 
deze afrekening onder zich heeft, over de in 
deze afrekening voorkomende en door hem 
nog niet betaalde posten pondspondsgewijze 
verdeelen. 

(4) Schuldvergelijking van de saldi uit 
verschillende afrekeningsperioden is niet ge
oorloofd. 

(5) Na de afsluiting van de rekening per 
30 Juni 1940 zal geen schuldvergelijking of 
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verrekening m eer plaats vinden van hetgeen 
de verzekerde of de tusschenpersoon aan een 
agent en hetgeen de agent aan den verzeker
de of anders dan wegens courtage aan den 
tusschenpersoon verschuldigd is. 

AFDEELING V. 

Strafbepalingen . 

Artikel 17. 
(1) De agent, die geen verzoek, als be

doeld in artikel 2, indient, ofschoon hij voor
ziet of redelijkerwijze moet voorzien, dat de 
geldmiddelen, welke hij voor de verzeke
ringsmaatschappij onder zich heeft of zal 
verkrijgen, niet toereikend zullen zijn om de 
schulden der maatschappij uit hoofde van 
door hem te haren name afgesloten overeen
komsten van verzekering, afgezien van loo
pend risico, te voldoen, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één jaar of met 
geldboete van ten hoogste tienduizend gul
den. 

(2) Hij die in strijd handelt met de be
palingen van het eerste en derde lid van 
artikel 8 wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste drie maanden of m et geldboete 
van ten hoogste vijfduizend gulden. 

(3) Hij die in strijd handelt met het in 
het vierde lid van artikel 8 bepaalde wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoog
ste zes maanden of met geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden. 

(4) Strafbare feiten, als bedoeld in het 
eerste en tweede lid, worden beschouwd als 
overtredingen; strafbare feiten, als bedoeld 
in het derde lid, worden beschouwd als mis
drijven. 

Artikel 18. 
Indien een der in artikel 17 strafbaar ge

stelde feitèn door of vanwege een rechtsper
soon wordt begaan, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem 
die tot het feit opdracht gaf of die de feite~ 
lijke leiding had bij het verboden handelen 
of nalaten. 

Artikel 19. 

Vervolging vindt niet plaats dan op ver
zoek van de Commissie. 

AFDEELING VI. 

Slotbepalingen. 

Artikel 20. 

(1) De kosten, door de Commissie ge
maakt, komen ten laste van de betrokken 
verzekeringsmaatschappij. 

(2) Zij worden door de Commissie vast
gesteld. D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan deze vaststel
ling wijzigen. 

(3) De vordering wegens kosten is be
voorrecht op de geldmiddelen der maat
schappij. 

Artikel 21. 

Beschikkingen, die op grond van dit be
sluit over geldmiddelen van verzekerings
maatschappijen plaats vinden, vallen niet 
onder het beschikkingsverbod, als bedoeld 
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in artikel 8 der Verordening No. 26/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de behande
ling van vijandelijk vermogen. 

Artikel 22. 

De voor de uitvoering van dit besluit noo
dige voorschriften worden door de Secreta
rissen-Generaé!_l van de D epartementen van 
Financiën en van Justitie gegeven. 

Artike_l 23. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging, met uitzondering van de 
bepalingen van artikel 16, die in werking 
treden met terugwerkende kracht tot 30 
Juni 1940. 

's-Gravenhage, 22 November 1940. 

De S .- G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van justitie, 
J. C. TENKINK. 

(Uitgeg. 26 November z940. ) 

S. S.423 

22 November 1940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van F inanciën betreffende wijzi
ging van de Motorrijtuigenbelastingwet 
(Wet van 30 December 1926, Staats
blad No. 464) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

Tot nader order blijven voor motorrijtui
gen, welke door elect romotoren gedreven 
worden , artikel 3a der Motorrijtuigenbelas
tingwet en artikel II, lid 2, van de wet van 
27 April 1939 (Staatsblad No. 402) buiten 
toepassing. 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 November 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J . A . TRIP. 
(Uitgeg. 14 December 1940. ) 

S, S.424 

27 November 1940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
m ent van Financiën tot heffing van een 
belasting op de waardevermeerdering 
van onroerende zaken. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/i940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) Onder áen naam van waardever-
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meerdtringsbelasting wordt een belasting ge
heven, indien een binnen het R ijk gelegen 
of gevestigde onroerende zaak door over
schrijving van een stuk in de openbare regis
ters op een ander overgaat of indien de over
gang van zoodanige za.-:k uit een in de open
bare registers overgeschreven stuk blijkt. 
Artikel u29 van het Burgerlijk Wetboek 
blijft bij toepassing van dit besluit buiten 
beschouwing. 

(2) De belasting bedraagt vijftig t en 
honderd van de winst, door den vervreemder 
van de zaak behaald. Blijft de winst beneden 
drie duizend gulden, dan bedraagt de belas
ting vijf en zeventig ten honderd van dat 
deel van de winst, dat boven duizend gulden 
ligt. Blijft de winst beneden duizend gulden , 
dan is deze vrij van belasting. 

(3) Voor de toepassing van het tweede 
lid worden winsten, behaald door denzelfden 
vervreemder, bij verschillende overgan gen, 
a ls in het eerste lid bedoeld zijn, te zamen 
geteld, indien de daarop betrekkin g hebben
de stukken binnen een tijdvak van een jaar 
in de openbare registers zijn overgeschreven . 
De belasting, welke dientengevolge ter zake 
van een vroegeren overgang te weinig is ge
heven, wordt, hetzij gelijktijdig met de be
lasting wegens een der latere overgangen, 
hetzij afzonderlijk ingevorderd. 

( 4) Als winst geldt het bedrag, waar
mede de verkoopwaarde van de overgegane 
zaak ten tijde van de overschrijving over
treft de verkoopwaarde, welke de zaak op 9 
Mei 1940 zou hebben gehad. De vervreem
der is bevoegd de verkoopwaarde van 9 Mei 
1940 te vervangen door de verkoopwaa rde 
ten tijde van de verkrijging der zaak, met 
bijtelling van de kosten van aanbouw, op
bouw of verbetering en met aftrek van het
geen door afbraak of een andere verminde
ring van de zaak genoten is. 

(5 ) Voor zoover voor een overgang vol
gens het eerste lid of voor een verkrijging 
volgens het vierde lid een tegenprestatie is 
bedongen, geldt de waarde van de tegen
prestatie als verkoopwaarde ten tijde van de 
overschrijving of de verkrijging. 

Artikel 2. 

(1) De belasting wordt ook geheven van 
het voordeel, dat bij vervreemding van aan
deelen in naamlooze vennootschappen, com
manditaire vennootschappen op aandeelen 
en andere vennootschappen, welker kapitaal 
geheel of ten deele in aandeelen is verdeeld, 
verkregen wordt, indien de verkoopwaarde 
van de tot de v ennootschap behoorende bin
nen het Rij k gelegen of gevestigde onroeren
de zaken drie-vierde of meer bedraagt van 
het zuiver vermogen der vennootschap ; tot 
het zuiver vermogen in den zin van deze 
bepaling behooren niet de vorderingen, welke 
bij de oprichting of de latere storting op 
aandeelen zijn ontstaan. Voor de berekening 
van het in artikel 1, lid 3, bedoelde tijdvak 
van een jaar zijn de tijdstippen van ver
vreemding der aandeelen beslissend. 

(2) H et in het vorige lid bedoelde voor
deel wordt gelijkgesteld aan de winst, welke 
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volgens het vorige artikel zou zijn berekend, 
indien in plaats van de aandeelen de daar
door vertegenwoordigde gedeelten in de on
roerende goederen waren verkregen of ver
vreemd. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan in het alge
meen of in bijzondere gevallen bepalen, dat 
de belasting niet verschuldigd zal zijn ter 
zake van bepaalde vervreemdingen of ter 
zake van vervreemding van aandeelen in be
paalde vennootschappen. 

Artikel 3. 

(1) De Secretaris -Generaal van het De
partement van Financiën zal ter aanvulling 
van dit besluit een in de N ederlandsche 
Staatscourant bekend te maken nader be
sluit vaststellen betreffende het doen van 
aangifte, het regelen van aanslagen, de ver
jaring, de rechtsmiddelen, het stellen van ze
kerheid, de betaling en de vrijstellingen, de 
strafbepalingen en het overgangsrecht. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën stelt• de noodige 
uitvoeringsvoorschriften vast. 

Artikel 4. 
(1) Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tienden dag na dien zijner af
kondiging. 

( 2) Het wordt aangehaald als "Besluit 
op de Waardevermeerderingsbelasting 1940". 

's-Gravenhage, 27 November 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 14 December 1940.) 

S. S.425 

2 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Justitie 
betreffende de bijdragen van het Rijk 
in de door oorlogsgeweld veroorzaakte 
schaden aan goederen. 

Op grond van § 3, lid 1, der Verordening 
No. 21/1940 en van§ 1 der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Van de vaststelling der .schade en van de 
bepaling der daarin door den Staa t te 

ver/eenen bijdrage. 

Artikel 1. 

(1) Als door oorlogsgeweld veroorzaakte 
schade in den zin van dit besluit wordt aan
gemerkt iedere schade, die door oorlogsge
weld, hetzij van N ederlandschen, hetzij van 
vreemden oorsprong, is toegebracht aan on
roerende goederen of aan zoodanige roerende 
goederen, die tot een bedrijf behooren of het 
uitoefenen van een beroep dienen, dan wel 
aan huisraad, voor zoover deze goederen ten 
tijde van het ontstaan dier schade toebehoor-
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den aan Nederlandsche natuurlijke of rechts
personen of aan Nederlandsche onderdanen 
en binnen de Nederlandsche grenzen door 
oorlogsgeweld zijn getroffen. 

(2) Op schepen is dit besluit slechts van 
toepassing, voor zoover het betre ft binnen
vaartuigen, veren, vaarbaar materieel en 
drijvende inrichtingen, dan wel door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën aan te wijzen zeeschepen. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan dit besluit 
mede van toepassing verklaren op Neder
landsche schepen, die buiten de Nederland
sche grenzen door oorlogsgeweld zijn be
schadigd. 

(4) Dit besluit heeft geen betrekking op: 
1) Schaden, voor de vergoeding waarvan 

afzonderlijke wetten of administratieve 
maatregelen gelden; 

2) schaden aan goederen, toebehoorende 
aan publiekrechtelijke lichamen, of die voor 
het geheel of voor een overwegend deel met 
Overheidsmiddelen zijn verkregen of ver
vaardigd en toebehooren aan lichamen, die 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën voor de toepassing 
van dit besluit met publiekrechtelijke licha
men worden gelijkgesteld; 

3) schaden, die in verband met den fi
nancieelen toestand van den getroffene van 
zoo geringe beteekenis moeten worden ge
acht, dat zij naar het oordeel van den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën door den getroffene zelf kunnen wor
den gedragen. 

(5) In geval van twijfel of een rechtsper
soon een Nederlandsch rechtspersoon is, is 
het oordeel van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën beslissend. 

Artikel 2. 

De vaststelling van de in elk afzonderlijk 
geval geleden schade en van de daarin te 
verleenen bijdrage geschiedt op den voet van 
de hiernavolgende bepalingen door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën aan de hand van de uitkomsten 
der onderzoekingen, ingesteld door de daar
toe ingestelde Schade-enquêtecommissies. 

Artikel 3. 
Voor zoover de artikelen 7 en 8 niet an

ders bepalen, wordt de schade bepaald door 
het verschil tusschen de waarde van het goed 
vóór en na de beschadiging. Blijkt in geval 
van herstel van het goed, dat de herstellings
kosten, na a ftrek van een r edelijk bedrag 
wegens de door het herstel ve rkregen ver
nieuwing of verbetering, lager zijn dan het 
bedrag der overeenkomstig den vorigen zin 
bepaalde schade, dan kan het lagere bedrag 
aan de vaststelling der schade ten grondslag 
worden gelegd. 

Artikel 4. 
(1) Bij toepassing van artikel 3 wordt 

de waarde van het goed gesteld op de nor
male verkoopwaarde op 9 Mei 1940, voor 
zoover hierna niet anders wordt bepaald. 

(2) Voor onroerende goederen, waarvoor 
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een zoodanige verkoopwaarde niet kan wor
den vastgesteld, wordt de waarde van het 
goed vóór de beschadiging gesteld op de 
boekwaarde. 

(3) Voor hetgeen behoort tot de uitrus
ting van bedrijven, als machines, toestellen 
en gereedschappen, voertuigen, enz., alsmede 
voor roerende zaken, dienende tot de uit
oefening van een beroep, wordt de waarde 
van het goed vóór de beschadiging eveneens 
gesteld op de boekwaarde. 

(4) De boekwaarde wordt bepaald door 
van den kostenden prijs volgens goed koop
mansgebruik, in verband met den ouderdom 
van het goed, af te trekken de afschrijvings
bedragen, die door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, hetzij 
in het algemeen, hetzij voor bijzondere ge
vallen, worden vastgesteld. 

(5) Voor onroerende goederen wordt bij 
de vaststelling van den kostenden prijs uit
gegaan van het bedrag, dat op 9 Mei 1940 
zou noodig zijn geweest om het goed in den 
toestand van vóór de beschadiging te bren
gen. Voor hetgeen behoort tot de uitrusting 
van bedrijven, enz. (lid 3), wordt uitgegaan 
van het bedrag, dat op 9 Mei 1940 zou noo
dig zijn geweest voor de verkrijging of de 
vervaardiging daarvan. 

(6) De boekwaarde wordt niet lager ge
steld dan de prijs, die op 9 Mei 1940 voor 
het goed had kunnen worden bedongen. 

Artikel 5. 
(1) Voor bedrijfs- en handelsvoorraden 

wordt de waarde vóór de beschadiging ge
steld op den inkoopsprijs . 

(2) Ingeval de ten tijde van de bescha
diging aangehouden voorraad een grooter 
omvang had dan die, welke met inachtne
ming van goed koopmansgebruik en van de 
destijds bestaande omstandigheden voor het 
getroffen bedrijf als redelijk kon worden 
aangemerkt, wordt dat meerdere buiten be
schouwing gelaten. 

Artikel 6. 
(1) In de overeenkomstig de artikelen 4 

en 5 bepaalde totale schade, door een persoon 
geleden, wordt tot een bedrag van vijftigdui
zend gulden een bijdrage verleend voor het 
volle bedrag en in het meerdere een bijdrage 
van negentig ten honderd. 

(2) Voor de kosten van het bergen en 
versleepen van het schip naar de plaats van 
herstel of onderzoek wordt daarenboven een 
bijdrage verleend tot het volle bedrag. 

Artikel 7. 
(1) Voor huisraad, met inbegri p van lijf

goederen en verbruiksvoorraden, worden, in 
afwijking v an de bepalingen van dit besluit, 
de bijdragen bepaald en uitbetaald overeen
komstig regelen, die door den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financiën 
worden gesteld en in de N ederlandsche 
Staatscourant worden bekendgemaakt. 

(2) Bij die regeling worden waarborgen 
geschapen voor een doelmatige besteding van 
de bijdrage. Tevens worden daarbij regelen 
gesteld met betrekking tot de aanspraken 
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van hen, d ie verloren gegane goederen in 
huurkoop hebben gegeven, of aan wie dusda
nige goederen tot zekerheid in eigendom wa
ren overgedragen, waarbij aan de betrokke
nen kan worden opgelegd een soortgelijke 
kredietovereenkomst aan te gaan. 

(3) Aangaande de vatbaarheid voor be
slag van het uit de bijdrage aangeschafte 
huisraad worden door de .S ecretarissen-Gene
raal van de D epartem enten van Financiën 
en van Justitie nadere regelen gesteld. 

(4) Op de in dit artikel bedoelde goede
ren, die in een bedrijf of bij de uitoefening 
van een beroep worden gebezigd, blijven de 
artikelen 3-6 van toepassing. 

Artikel 8. 
De Secretaris-Generaal van het D eparte

ment van Financiën kan de schade en de 
daarin te verleenen bijdrage in bijzondere 
gevallen in afwijking van de regelen der ar
tikelen 1-7 vaststellen. 

Artikel 9. 
Op het totaalbedrag van de volgens de ar

tikelen 3-8 vast te stellen bijdrage wordt in 
mindering gebracht hetgeen uit anderen 
hoofde, zonder verplichting tot terugbeta
ling of verrekening, wegens de geleden scha
de reeds is of nog zal worden ontvangen, 
voor zoover dat door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën 
voor aftrek in aanmerking wordt gebracht . 
E en dergelijke aftrek vindt niet plaats voor 
hetgeen uit hoofde van verzekering tegen 
oorlogsmolest reeds is of zal word en ontvan
gen boven het totaalbedrag der bijdrage (ar
tikel 18, lid 4 en 5). 

AFDEELING II. 

Van de uitkeerinR der bijdragen. 

Artikel 10. 

(1) De bijdragen worden uit 's Rijkskas 
beschikbaar gesteld ten behoeve van deg6-
nen, die op de beschadigde of verloren gegane 
goederen een zakelijk recht bezaten. Zij kun
nen, behoudens de navolgende bepalingen, 
aan de eigenaren der beschadigde of verloren 
gegane goederen, ter zake waarvan de bijdra
ge wordt verleend (rechthebbende op de bij
drage), worden uitbetaald. 

(2) D e uitbet aling hee ft echter aan de 
Stichting Rotterdam 1940 of aan de van 
Overheidswege in het leven geroepen pro
vinciale stichtingen plaats in de gevallen, 
waarin en v oor zooveel d eze stichtin gen, we
gens door haar aan de rechthebbenden op de 
bijdragen verleende <1;eldleeningen, vorderin
gen op dezen hebben. D e stichtin ge n bezigen 
de aldus ontvangen bedragen ter voldoening, 
voor zooveel mogelijk, van de bedoelde vor
deringen. Zij maken een afrekening op, die zij 
onverwijld aan den rechthebbenden doen toe
komen. 

(3) Voor zoover de uitbetaling niet over
eenkomstig het tweede lid plaats heeft, kan 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën bepalen, dat de bijdrage wordt 
aangewend tot terugbetaling van of verreke-
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ning met hetgeen de rechthebbenden op dl, 
bijdragen reeds bij voorbaat, onder de ver
plichting tot terugbetaling of verrekening, 
uit 's Rijks kas of van derden ontvangen heb
ben. 

Artikel n . 
(1) Bijdragen wegens schade aan ge 

bouwde onroerende goederen worden nit-t 
aanstonds in geld uitbetaald, doch ingeschre
ven in een tot dit doel naar de voorschriften 
en vanwege den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën te voeren Groot
boek voor den Wederopbouw, zoolang niet 
voldoende zekerheid bestaat, dat zij overeen
komstig de hierna volgende bepalingen be
steed zijn of zullen worden voor den weder
opbouw (artikel 13). 

(2) De inschrijving~n worden t en name 
gesteld van de eigenaren der onroerende goe• 
deren, t.er zake waarvan de bijdragen zijn 
verleen~. Zij dragen, te rekenen van den eer
sten dag van de maand, volgende op die, 
waarin de schade is ontstaan, gedt:. rende een 
door den Algemeen Gemachtigd,, voor den 
Wederopbouw van geval tot geval of voor 
groepen van gevallen vast te stellen tijdperk, 
en wel voor zooveel zij betrekking hebben 
op schade aan gebouwde onroerende goede
ren, in de gemeenten Rotterdam en Middel
burg gelegen, gedurende den tijd van ten 
hoogste vijf jaren en voor zooveel zij betrek
king hebben op schade aan gebouwde on
roerende goederen, in de overige gemeenten 
gelegen, gedurende den tijd van ten hoogste 
drie jaren een rente van vier ten honderd 
's jaars, betaalbaar in halfjaarlijksche termij
nen. 

(3) De inschrijvingen en de renten kun
nen, behoudens het bepaalde in de artikelen 
12, lid 3, en 15, noch worden v ervreemd, 
noch worden verpand, noch in beslag worden 
genomen; de inschrijvingen blijven ook bui
t en het faillissement van den rechthebbende. 
De Algemeen Gemachtigde voor den We
deropbouw kan overeenkomstige regelen, te 
stellen door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financiën en van 
Justitie, in bijzondere gevallen anders beslis
sen. 

Artikel 12. 

(1) Bij de inschrijvingen wordt melding 
gemaakt van de hypotheken en andere zake-
1ijke rechten, welke op de beschadigde goe
deren rusten of vóór onteigening gerust heb
ben. De inschrijvingen blijven tot zekerheid 
voor de zakelijke rechten verbonden, totdat 
de uitbetaling der bijdragen heeft plaats ge
vonden. 

(2) De houders van hypotheken zijn niet 
gerechtigd op de hoofdsom der inschrijvin
gen verhaal uit te oefenen. Op de rente over 
de inschrijvingen kunnen zij echter wegens 
hun vorderingen, overeenkomstig regelen, te 
stellen door den Secretaris- Generaal van het 
Departement van Financiën, voor t en hoog
ste drie/vierde gedeelte verhaal uitoefenen 
en in bijzondere gevallen, met toestemming 
van den Secretaris-Generaal, ook tot een 
hooger bedrag. Het overschietende bedrag 
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aan rente wordt aan dengene, te wiens naam 
de inschrijving staat, uitbetaald. 

(3) Indien gedurende het in artikel II, 

tweede lid, bedoelde tijdperk noch degene te 
wiens naam de inschrijving staat, noch een 
derde ingevolge een overeenkomst, als be
doeld in artikel 15, met den herbouw een 
aanvang heeft gemaakt en de ingeschrevene 
niet door den Algemeen Gemachtigde voor 
den Wederopbouw van de verplichting tot 
herbouw is vrijgesteld, kan op verzoek van 
hypotheekhouders, met goedkeuring van den 
Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw, de inschrijving ten beloope van het 
bedrag hunner hypothecaire vorderingen op 
hun naam worden overgeschreven, indien zij 
een plan tot herbouw aan den Algemeen Ge
machtigde voor den Wederopbouw hebben 
voorgelegd. De hypotheekhouders kunnen 
aan de aldus verkregen inschrijvingen geen 
meerdere rechten ontleenen dan aan dengene, 
te wiens naam de inschrijving stond, op grond 
van dit besluit toekwamen. 

Artikel 13. 
(1) Het bedrag eener inschrijving moet 

voor herbouw worden besteed. 
(2) Herbouw moet geschieden in de ge

meente, waarin het pand, waarop de bijdrage 
betrekking heeft, gelegen was, op een daar
voor in het plan van wederopbouw door den 
Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw als geschikt aangemerkte plaats. De 
Algemeen Gemachtigde kan ook goedvinden, 
dat herbouw op een andere plaats in Neder
land plaats vindt. Voor gebouwen, waarin 
een bedrijf wordt uitgeoefend, verleent hij 
deze goedkeuring niet, indien naar zijn oor
deel het belang van de gemeente bij behoud 
van dit bedrijf binnen haar grenzen zwaar
der moet wegen dan het belang van den 
rechthebbende op de bijdrage. 

(3) Van de besteding der inschrijvingen 
voor herbouw kan worden afgezien 

1) in het geval, dat van den rechtheb
bende op de bijdrage onroerend goed ont
eigend is en in ruil daarvoor onroerend goed 
is toegewezen tot een hoogere waarde dan de 
vergoeding wegens onteigening bedroeg. De
ze hoogere waarde kan met goedvinden van 
den Algemeen Gemachtigde voor den We
deropbouw uit het bedrag der inschrijving 
worden gekweten; · 

2) in zeer bijzondere, tot onbillijkheden 
leidende gevallen ter beoordeeling van den 
Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw. 

Artikel x4. 

(1) Het plan van herbouw behoeft de 
goedkeuring van den Algemeen Gemachtigde 
voor den Wederopbouw. 

(2) Indien hypotheken en andere zakelij
ke rechten bij de inschrijving zijn vermeld, 
verleent hij deze goedkeuring niet dan na
dat hem gebleken is, dat met de houders van 
die rechten een regeling omtrent hun aan
spraken is getroffen. 

(:ü Bij die regeling wordt tevens be
paald de rangorde der bestaande hypotheken 
ten opzichte van nieuwe, die t er waarborging 
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van de ter financiering van den herbouw ver
strekte geldleeningen worden gevestigd. 

(4) Bij gebreke van overeenstemming 
tusschen de partijen omtrent de regeling dier 
aanspraken, beslist de Algemeen G emachtig
de voor den Wederopbouw, daarbij rekening 
houdende met de belangen van alle partijen 
overeenkomstig door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën te 
stellen richtlijnen. In zijn beslissing kan de 
Algemeen Gemachtigde nieuwe zakelijke 
rechten vestigen en, zoo r.oodig, de rangorde 
der hypotheken regelen, met dien verstande, 
dat de hypotheken, die op een door oorlogs
geweld niet beschadigd goed rusten, te dien 
aanzien hun ouden rang behouden. De Al
gemeen Gemachtigde draagt onverwijld zorg 
voor de inschrijving van de rechten in de 
openbare registers. Tegen zijn beslissing staat 
geen voorziening open. 

(5) Heeft het plan de goedkeuring van 
den Algemeen Gemachtigde voor den Weder
opbouw verworven en bestaat voldoende ze
kerheid, dat het zal worden uitgevoerd, dan 
wordt de inschrijving in het Grootboek, naar
mate de uitvoering vordert, overeenkomstig 
de door den Algemeen Gemachtigde te ge
ven aanwijzingen betaalbaar gesteld. 

Artikel IS, 

(I) De rechthebbende op de bijdrage 
kan met een derde overeenkomen, dat deze 
zijn plicht tot herbouw overneemt. 

(2) E en dergelijke overeenkomst behoeft 
de goedkeuring van den Algemeen Gemach
tigde voor den Wederopbouw. Hij verleent 
die goedkeuring alleen, indien voldoende ze
kerheid bestaat, dat h erbouw door dezen der
de overeenkomstig door hem goed te keuren 
plannen zal plaats vinden en dat de aanspra
ken van de bij de inschrijving vermelde hy
pothecaire schuldeischers en andere zakelijk 
gerechtigden geregeld zijn. Artikel I4, leden 
2-4, vinden daarbij overeenkomstige toe
passing. 

(3) De overeenkomst kan inhouden, dat 
de inschrijving op naam van den derde wordt 
overgeschreven en te zijnen bat e overeen
komstig artikel r4, lid 5, betaalbaar zal wor
den gesteld. 

Artikel I6. 
( x) D e Algemeen Gemachtigde voor den 

W ederopbouw is in overleg met den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën bevoegd om, ter bevordering van 
den wederopbouw van een bepaalde gemeen
te, aan personen, die binnen het kader van 
goedgekeurde herbouwplannen gebouwen 
hebben n eergezet, voor zoover hun zelf daar
voor geen bijdragen zijn verleend, tot een 
door den Algemeen Gemachtigde van geval 
tot geval te bepalen bedrag, bouwbewijzen 
uit te geven, waaruit blijkt, dat zij gebouwen 
hebben neergezet overeenkomstig goedge
keurde bouwplannen. 

(2) De Algemeen Gemachtigde stelt om
trent de uitgifte van bouwbewijzen nadere 
regelen vast. 

(3) Degene, aan wien een bouwbewijs 
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wordt afgegeven, kan daaraan geenerlei aan
spraken tegen den Staat ontleenen; legt een 
rechthebbende op een bijdrage een bouwbe
wijs over, hetwelk hij van een derde verwor
ven hee ft, dan kan zijn inschrijving in het 
Grootboek tot het in het bouwbewijs aange
geven bedrag met toestemming van den Al
gemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw betaalbaar worden gesteld. Artikel I4 , 
leden 2-4, vindt daarbij overeenkomstige 
toepassing. De Algemeen Gemachtigde ver
leent zijn goedkeuring niet, indien naar zijn 
oordeel het belang van de gemeente bij het 
herstel van het gebouw, waarvoor de bijdra
ge werd verleend, uit een oogpunt van alge
meen belang zwaarder moet wegen dan het 
belang van den rechthebbende op de bijdra
ge. 

Artikel I7, 
(I) Bijdragen wegens schade aan sche

pen worden niet in geld uitbetaald, zoolang 
niet voldoende zekerhëid bestaat, dat haar 
bedragen besteed zijn of zullen worden tot 
herstel of nieuwbouw van schepen. Tot dat 
tijdstip worden zij ingeschreven in een on
derdeel van het in artikel II, lid I, bedoelde 
Grootboek voor den Wederopbouw. 

(2) De inschrijvingen geschieden volgens 
de voorschriften en vanwege den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën. Zij worden ten name gesteld van de 
eigenaren der schepen, ter zake waarvan de 
bijdragen zijn verleend. Zij dragen te reke
nen van den eersten dag van de maand, vol
gende op die, waarin de schade is ontstaan, 
gedurende den tijd van drie jaren een rente 
van vier ten honderd 's jaars, b etaalbaar in 
halfjaarlijksche termijnen. 

(3) De Algemeen Gemachtigde voor den 
Wederopbouw ziet toe op en regelt het her
stel van den nieuwbouw van schepen. De ar
tikelen II, lid 3, I2, I3, leden I en 3, 14 en 
IS vinden ten deze, voor zoover mogelijk, 
overeenkomstige toepassing. 

AFDEELING 111. 
Slotbepalingen. 

Artikel I8. 
(I) De door den Secretaris-G eneraal van 

het Departement van Financiën aan te wij
zen maatschappijen, vereenigingen, stichtin
gen en instellingen, van welken aard en sa
menstelling ook, die zich ten doel stellen, 
schade, als in dit besluit bedoeld, geheel of 
gedeeltelijk te <lekken, zenden binnen een 
maand na den dag van het in werking tre
den van dit besluit bij het Departem ent van 
Financiën in: 

I) een volledige lijst van de namen en 
adressen van hen, die in geval van schade 
door oorlogsgeweld aanspraken op schade
vergoeding zouden kunnen doen gelden; 

2) een lijst van de namen en a dressen 
van hen, die wegens daadwerkelijk geleden 
schade door oorlogsgeweld aanspraken op 
schadevergoeding kunnen doen gelden, on
der opgave van de door schade getroffen ver
zekerde zaken en onder vermelding van ces
sies, verpandingen, beslagen en faillietver-



377 

klaringen, die op voormelde aanspraken be
trekking hebben. 

(2) Ten aanzien van verzekeringen, die 
na het in werking treden van dit besluit wor
den gesloten, en voor schadegevallen, die na 
dit tijdstip ontstaan, moeten dezelfde opga
ven worden ged'.rnn binnen veertien dagen na 
het afsluiten der verzekering of na het ont
staan der schade. 

(3) Het Departement van Financiën 
toetst de opgaven en lijsten, bedoeld in lid 
1, en de opgaven ingevolge lid 2, aan de te 
zijner beschikking staande gegevens en deelt 
aan de verzekeraars mede, welke in de lijs
ten en latere opgaven voorkomende perso
nen een Rijksbijdrage ontvangen hebben of 
daarvoor in aanmerking komen; daarbij 
wordt tevens zooveel mogelijk aangegeven 
het bedrag der afzonderlijke Rijksbijdragen. 

(4) De verzekeraar is tot het bedrag van 
de aan den verzekerde verleende of nog te 
verleenen Rijksbijdrage van zijn op hetzelfde 
schadegeval betrekking hebbende verbinte
nis uit het verzekeringscontract bevrijd. Hij 
kan reeds uitbetaalde bedragen terugvorde
ren of verrekenen met hetgeen nog door hem 
verschuldigd is. 

(5) De verzekerde is van zijn verbinte
nis uit het verzekeringscontract in zooverre 
bevrijd, als deze betrekking heeft op dat 
deel der verplichtingen van den verzekeraar, 
waarvan de laatste, ingevolge het vorig lid, 
is bevrijd. Hij kan de te dier zake reeds be
taalde bedragen terugvorderen. 

Artikel 19. 
(1) Indien uit feiten, waarmede bij de 

vaststelling der schade geen rekening was ge
houden, blijkt, dat een bijdrage overeenkom
stig dit besluit geheel of gedeeltelijk ten on
rechte is toegekend, kan het dientengevolge 
ten onrechte uitbetaalde bedrag worden te
ruggevorderd. 

(2) De terugvordering heeft plaats over
eenkomstig een aanslag, vastgesteld door of 
namens den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën, ten name van den
gene, aan wien het terug te vorderen bedrag 
is betaald; de desbetreffende beschikking is 
met redenen omkleed, vermeldt de termijnen, 
waarin het terug te vorderen bedrag moet 
worden betaald en wijst een ontvanger der 
directe belastingen aan voor de invordering. 

(3 ) Na verloop van tien jaa r . sedert de 
uitbetaling van de bijdrage kan terugvorde
ring overeenkomstig het vorig lid niet meer 
plaats vinden. 

(4) Voor een aanslag, opgelegd na het 
overlijden van den schuldenaar, zijn diens 
erfgenamen niet verder aansprakelijk dan 
ieder tot het beloop van zijn erfdeel, ver
meerderd met het bedrag van hetgeen hem 
gelegateerd is. 

(5) Ter zake van een overeenkomstig 
het eerste lid terug te vorderen bedrag zijn 
de wetten van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 
22) en van 1 Juni 1850 (Staatsblad· No. 26) 
van toepassing met dien verstande, dat 

1) het terug te vorderen bedrag gelijk 
wordt gesteld met inkomstenbelasting; 
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2) onder "kohier" wordt verstaan een 
door of namens den Secretaris-Generaal van 
he~ Departement van Financiën gewaar
merkt afschrift van zijn beschikking, bedoeld 
in het eerste lid; 

3) onder "aanslagbiljet" wordt verstaan 
een door den ontvanger gewaarmerkt en ge
dagteekend afschrift van de vorenbedoelde 
beschikking; · 

4) voor "belastingschuldige" wordt gele
zen: schuldenaar; 

5) de door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën vastgestel
de vervaltermijnen in de plaats treden van 
die, genoemd in artikel 8 der wet van 22 Mei 
1845; 

6) de ontvanger voor de toepassing van 
artikel 20 der laatstgenoemde wet geacht 
wordt ten deze op te treden namens het be
stuur der belastingen. 

Artikel 20. 

Indien een belanghebbende of derden met 
medeweten van den belanghebbende opzet
telijk onjuiste opgaven of inlichtingen heb
ben verstrekt om een te hooge bijdrage te 
verkrijgen of om een bijdrage uitbetaald te 
krijgen, kan het bedrag van de hem toeko
mende bijdrage wo~den verminderd met ten 
hoogste vijftig ten honderd. 

Artikel 21. 

Ter zake van de toekenning der bijdragen 
of de betaalbaarstelling daarvan worden geen 
rechtsvorderingen tegen den Staattoegelaten. 

Artikel 22. 

(1) Alle stukken, opgemaakt ter uitvoe
ring van dit besluit, zijn vrij van zegel, van 
het recht van registratie en van leges. 

(2) Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen, noodig voor de uitvoe
ring van dit besluit, worden geen kosten in 
rekening gebracht. 

(3) Voor de werkzaamheden van notaris
sen betreffende eigendommen en zakelijke 
rechten op onroerende goederen in verband 
met den wederopbouw ingevolge dit besluit 
worden zoo noodig door de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Justi
tie en van Financiën bijzondere tarieven 
vastgesteld, die bij de voor bedoelde werk
zaamheden in rekening te brengen honoraria 
niet mogen worden overschreden. 

Artikel 23. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als "Besluit 

op de materieele oorlogsschaden". 
's-Gravenhage, 2 December 1940. 

De S .-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van justitie, 
J. C. TENKINK. 

(Uitgeg. 4 December z940.) 
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S. S.426 

5 December ,940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Financiën betreffende de loonbe
lasting (Besluit Öp de Loonbelasting 
1940). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
I940 en in overeenst emming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/i 940 van den Rijks
commissaris v oor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

HOOFDSTUK I. 

Inleidende bepaling. 

Artikel 1. 

De bestaande belastingen naar het inko
m en (inkomstenbelasting en gemeentefonds
belasting met alle op die belastingen gehe
ven opcenten) zullen worden vervangen door 
een enkele inkomstenbelasting. Van werk
nemers wordt deze inkomstenbelasting van 
1 Januari 1941 af onder den naam van loon
belasting gehev~n door inhouding op het 
loon. Indien een aanslag in de inkomstenbe
lasting wordt opgelegd, wordt de loonbelas
ting daarmede verrekend. 

HOOFDSTUK II. 

Belastingplicht. 

Artikel 2. 

(1) Aan de loonbelasting zijn onderwor
pen: 

a) de binnen het Rijk wonende werkne
mers, die loon ontvangen van hier t e lande 
wonende of gevestigde werkgevers, waaron
der mede worden begrepen werkgevers, die 
hier te lande een fabriek, kantoor of andere 
vaste inrichting hebben; 

b) d e niet binnen het Rijk wonende 
werknem ers, voor zoover zij ter zake van 
binnen het Rijk verrichten arbeid of van 
vroeger binnen het Rijk verrichten arbeid 
loon ontvangen van onder a bedoelde werk
gevers, benevens de niet binnen het Rijk wo
nende bestuurde rs en commissarissen van 
vennootschappen, vereenigingen en maat
schappijen, welke binnen het R ijk zijn ge
vestigd; 

c) de niet binnen het Rijk wonende werk
nemers, voor zoover zij loon ontvange n uit 
de kas van een N ederlandsch openbaar li
chaam of uit het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfonds. 

(2) Waar een werkgever of een werkne
mer woont of gevestigd is , wordt naar de 
omstandigheden beoordeeld. 

Artikel 3. 
(1) Als werknem er wordt beschouwd hij , 

<lie uit in publiekrechtelijke of privaatrech
telijke dienstbetrekking verrichten arbeid of 
ten gevolge van zoodanigen vroeger verrich
t en arbeid loon geniet. Als werknemer wordt 
mede aangemerkt de persoon, die loon ge
niet, voortspruitende uit vroeger door een 
ander in publiekrechtelijke of privaatrechte
lijke dienstbetrekking verrichten arbeid. 
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(2) Commissarissen van vennootschap
pen , vereenigingen en ande re rechtspersonen 
worden steeds geacht hun arbeid als zooda
nig in dienstbetrekking te verrichten. 

(3) Als werkgever wordt beschouwd hij, 
die aan een werknemer in den zin van de vo
rige leden loon verschuldigd is. 

HOOFDSTUK III. 

Grondslag der belasting. 

Artikel 4. 
(1) D e loonbelasting wordt berekend 

over het genoten Joon. 
( 2) Als loon worden beschouwd alle in

komsten, welke in geld of geldswaarde uit 
een dienstbetrekking of een vroegere diens•
betrekking genoten worden, onverschillig of 
daarop al dan niet aanspraak bestaat , zooals: 

a) a rbeidsloon , honorarium, t raktement, 
salaris, kinderbijslag, provisie, gratificatie, 
tantième, aanspraak op uitkeeringen , vrije 
kost, vrije woning, vrij vuur, vrij licht en alle 
andere voordeelen, welke in geld of in natu
ra worden genoten; 

b) wachtgelden , verlofs- en non-activi
teitstraktem enten, ziektegelden, pensioenen 
- ook weduwe- en weezenpensioenen - en 
dergelijke uitkeeringen en verstrekkingen . 

(3) Mede worden als loon aangemerkt: 
a) schadevergoedinged en schadeloosst el 

lingen, welke toegekend worden voor gemist 
of te missen a rbeidsloon of ter zake van het 
staken van een dienstbetrekking; 

b) vergoedingen wegens overuren of we
gens de bijzondere omstandigheden (b.v. ge
vaar) , waaronder de arbeid moet worden 
verricht, benevens vergoedingen wegens ne
venwerkzaamheden, welke in verband staan 
met een dienstbetrekking. 

Artikel 5. 
(1) De geldswaarde van inkomsten, wel

ke anders dan in geld worden . genoten (in
komsten in natura), wordt, behoudens het
geen in de volgende leden is vastgesteld, be
paald naar den gemiddelden prijs ter plaatse 
van verbruik. 

(2) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan bindende voor
schriften geven betreffende de geldswaarde, 
welke aan bepaalde inkomsten, die anders 
dan in gel d worden genoten, moe t worden 
toegekend. 

(3) De geldswaarde van een aanspraak 
op uitkeeringen wordt, indien de werkgever 
bij een derde stortingen verricht ten einde de 
aanspraak te dekken of gedekt te houden, 
gesteld op de bedoelde stortingen. Worden 
geen stortingen verricht, dan wordt de gelds
waarde van de aanspraak gesteld op de be
dragen, die naar schatting door den we rkge
v er gestort zouden moeten worden. 

(4) Voor de toepassing van het derde lid 
worden onder aanspraken op uitkeeringen 
verstaan aanspraken om na verloop van tijd 
of onder een voorwaarde één of meer uit
keeringen te ontvangen, onverschillig wie de 
gerechtigde is . Indien en voor zoover echter 
een aanspraak wordt gedekt of gedekt gehou-
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den door stortingen van den werknemer, 
blijft zij buiten aanmerking. 

(5) De werkgever moet, indien hij de 
1oonbelasting zelf wil dragen, bij het overige 
loon éénmaal het bedrag van de daarover 
verschuldigde loonbelasting voegen en over 
de aldus verkregen som de loonbelasting be
rekenen. 

(6) Bestaat het loon geheel of gedeelte-
1ijk uit verstrekkingen in natura en overtreft 
de loonbelasting het in geld uitbetaalde loon, 
dan heeft de werkgever het recht van den 
werknemer te vorderen, dat deze hem het 
,ontbrekende terugbetaalt. 

Artikel 6. 
Tot het loon worden niet gerekend: 
a) afzonderlijke vergoedingen, welke pers 

-sonen, die werkzaam zijn in publieken dienst, 
,ontvangen ter bestrijding van noodzakelijke 
·kosten, die zij voor de uitoefening van hun 
dienst hebben te maken, zooals reis- en ver
blijfkosten en rijwielvergoedingen; 

b) afzonderlijke vergoedingen, welke per
-sonen, die werkzaam zijn in privaten dienst, 
,ontvangen ter bestrijding van de onder a ge
noemde kosten, voor zoover zij de werkelijke 
kosten niet te boven gaan; 

c) de onder het derde lid van artikel 5 
vallende voordeelen, indien en voor zoover 
de daar bedoelde aanspraak wordt toegekend 
,overeenkomstig eene pensioenregeling; wor
dende ten deze onder pensioenregeling ver
-staan iedere regeling, welke uitsluitend ten 
doel heeft de verzorging bij invaliditeit en 
,ouderdom van werknemers of gewezen werk
nemers en de verzorging van hunne wedu
wen, minderjarige kinderen en pleegkinderen, 
een en ander door middel van pensioen; 

d) bijdragen, waartoe de werknemer 
krachtens een onder c bedoelde pensioenrege-
1ing verplicht is; 

e) de uitkeering in eens, welke ingevolge 
een in artikel 5, derde lid, bedoelde aan
-spraak wordt genoten; 

f) nieuwjaarsgeschenken, verjaardagsge
-schenken en andere dergelijke geschenken, 
mits zij een bedrag van tien gulden per ge
schenk niet te boven gaan. 

HOOFDSTUK IV. 

Wijze van heffing. 

Artikel 7. 
(1) De werkgever is verplicht op het 

tijdstip, waarop het loon wordt uitbetaald, 
verrekend of op eenigerlei andere wijze ter 
beschikking van den werknemer of van een 
derde wordt gesteld, de volgens de tabel, op
genomen in bijlage I (belastingtabel), ver
schuldigde belasting in te houden. Voorschot
ten op loon worden als uitbetaald loon aan
gemerkt. 

(2) Bij de inhouding mag de werkgever 
slechts rekening houden met de gegevens, 
welke op het tijdstip van inhouding op de in 
artikel 11 bedoelde loonbelastingkaart zijn 
vermeld, tenzij hij weet of dient te weten, 
dat de werknemer onjuiste gegevens heeft 
verstrekt. 
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(3) Indien op grond van een verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting geen loon
belasting behoort te worden geheven, kan d~ 
werknemer den inspecteur verzoeken, hem 
daaromtrent een verklaring af te geven. De 
werkgever is verplicht zich naar de verkla
ring van den inspecteur te gedragen en die 
verklaring bij den in artikel 1 7 bedoelden 
loonstaat te bewaren. 

Artikel 8. 
(1) Onder groep I van de belastingtabel 

vallen de ongehuwde werknemers, die geen 
kinderaftrek genieten en nog niet den leeftijd 
van 65 jaar hebben bereikt. 

(2) Onder groep II van de belastingtabel 
vallen de gehuwde werknemers, wien geen 
kinderaftrek is toegestaan, en de ongehuwde 
werknemers, die geen kinderaftrek genieten 
en den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. 
Als gehuwd worden mede aangemerkt de 
werknemers, die gehuwd zijn geweest, mits 
uit het huwelijk een kind is geboren. 

(3) Onder groep 111 van de belasting
tabel vallen de werknemers, wien kinderaf
trek is toegestaan. 

(4) Den werknemer wordt kinderaftrek 
toegestaan: 

a) voor zijn eigen en aangehuwde kin
deren en pleegkinderen, die minderjarig zijn 
en tot zijn huishouden behooren of met zijn 
toestemming tijdelijk elders verblijven voor 
het verkrijgen van onderwijs of opleiding 
voor een beroep; 

b) voor zijn eigen en aangehuwde kinde
ren en pleegkinderen, die meerderjarig, doch 
nog geen 25 jaar zijn, en grootendeels op zijn 
kosten worden onderhouden en onderwijs ge
nieten of worden opgeleid voor een beroep. 

(5) Als pleegkind van den werknemer 
wordt slechts aangemerkt wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en opge
voed. 

(6) In afwijking van het tweede en derde 
lid wordt een werknemer, die heeft nagelaten 
aan de hem in het derde lid van artikel II 

opgelegde verplichting te voldoen, steeds aan
gemerkt onder de eerste groep van de belas
tingtabel te vallen. 

Artikel 9. 
(1) De loonbelasting wordt geheven over 

het loon, dat ove,r een loontijdvak wordt ge
noten . Loontijdvak is het tijdvak, waarover 
het loon wordt betaald. 

(2) D e belastingtabel heeft betrekking 
op een loontijdvak van een maand. Wordt het 
loon over een ander loontijdvak dan een 
maand uitbetaald, dan bedraagt de in te hou
den belasting: 

a) indien het over een week wordt uitbe
taald, het 6/26 gedeelte van het in de tabel 
vermelde bedrag over een loon, dat overeen
komt met het met 26/6 vermenigvuldigde be
drag van het genoten loon; 

b) indien het over een dag wordt uitbe
taald, het 1/26 gedeelte van het in de tabel 
vermelde bedrag over een loon, dat overeen
komt met het zesentwintigvoud van het ge
noten loon, mits op dien dag meer dan vier 
uren werk verricht is; 
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Schaal 

No. 

Groep I IGroep II 
Maandloon 

meer dan t /m 

l f 48,10- 52,00 f 1,30 
2 52,00- 58,50 1,69 
3 58,50- 65,00 1,95 
4 65,00- 71 ,50 2,86 
5 71,50- 78,00 3,25 
6 78,00- 84,50 4,03 f 1,69 
7 84,50- 91,00 4,Q4 2,34 
8 91,00- 97,50 5 ,33 2,73 
9 97,50-104,00 6 ,24 3,51 

10 104,00-110,50 6,76 3,90 
II II0,50-117,00 7,80 4,68 
12 u7,oo-123,50 8 ,32 5,20 
13 123,50-130,00 9,49 6,II 
14 130,00-136,50 10,01 6,50 
15 1.36,50-143,00 Il,31 7,54 
16 143,00-149,50 12,61 8,45 
17 149,50-156,00 13,39 8,97 
18 156,00-162,50 14,95 10,01 
19 162,50-169,00 15,99 I0,66 
20 169,00-175•50 17,68 II,83 
21 175,50-182,00 18,72 12,48 
22 182,00-188,50 20,41 13 ,65 
23 188,50-195,00 22,75 15 ,21 
24 195,00-201,50 23,79 15,86 
25 201,50-208,00 26,26 17,55 
26 208,00-214,50 27,69 18,46 
27 214,50-221 ,oo 30,16 20,15 
28 221,00-227,50 31,59 21,06 
29 227,50-234,00 34,45 23,01 
30 234,00-240,50 36,01 24,05 
31 240,50-247,00 38,74 25,87 
32 247,00-253,50 41,73 27,82 
33 253,50-260,00 43,03 28,73 
34 260,00-266,50 46,02 30,68 
35 266,50-273,00 47,32 31,59 
36 273,00-279,50 50,31 33,54 
37 279,50-286,00 51,87 34,58 
38 286,00-292,50 54,60 36,40 
39 292,50-299,00 56,16 37,44 

l 
kind 

f 1,30 
1,95 
2,34 
3,12 
3,51 
4,29 
4,68 
5,59 
6,50 
7,02 
8,06 
8,45 
9,49 

10,01 
II,18 
II,83 
12,48 
13,65 
14,43 
15,86 
16,64 
17,55 
19,24 
20,15 
22,10 
23,01 
24,05 
25,87 
26,78 
28,73 
29,77 
30,~8 

LOONBELASTING'f ABEL BIJLAGE I 
·-

De loonbelasting bedraagt voor een werknemer in: 

Groep III in geval van kinderaftrek voor: 

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kindere n 

f 1,69 
1,95 
2,73 f 1,30 
3,12 1,69 
3,90 2,34 
4,68 3,12 
5,20 3,51 f 1,69 
6,II 4,29 1,95 
6,50 4,68 2,34 
7,54 5,20 2,73 
8,06 6,II 3,12 
8,45 6,50 3,51 
8,97 7,02 3,90 f 1,30 

10,01 7,54 4,29 1,69 
10,66 8,06 4,68 1,82 
II,18 8,45 4 ,94 1,95 
II,83 8,97 5,20 2,21 
13,00 9,49 5 ,59 2,34 
13,65 10,01 6,11 2,73 
14,43 10,66 6,50 2,99 
15,21 II,18 7,02 3 ,12 
16,64 12,48 7,28 3,51 
17,55 13,00 7,54 3,64 
18,46 13,65 8,06 3,90 
19,24 14,43 8,45 4,03 
21,06 15,21 8,97 4,29 
22,10 15,86 9,49 4,68 
23,01 16,64 10,01 4,94 
24,«?5 17,5-? 10.~z 5,20 

c,,:, 
00 
C 



41 305,50-312,00 62,01 41 ,21 33,54 4'U 1 /0 . .,,..,,. . 
42 312,00-318,50 63,31 42,25 35,49 27,82 20,15 I 

43 318,50-325,00 66,04 44,07 36,40 28,73 22,IO l 

44 325,00-331,50 67,60 45,II 37,44 30,68 23,01 I 

45 331,50-338,00 69,03 46,02 39,39 31,59 24,05 I 

46 338,00-351 ,oo 70,33 46,93 41,21 33,54 24,96 l 

47 351,00-364,00 74,88 49,92 44,07 35,49 27,82 I 

48 364,00-377 ,00 79,17 52,78 46,02 38,35 29,77 I 

49 377 ,00-390,00 87,75 58,50 46,93 40,30 31,59 2 

50 390,00-403,00 92,04 61 ,36 49,92 43,16 33,54 2 

51 403,00-416 ,00 96,33 64,22 52,78 45,II 35,49 2 

52 416 ,00-429,00 100,62 67,08 55,64 47,97 37,44 'Z 

53 429,00-442,00 105,04 70,07 58,50 49,92 40,30 2 

54 442,00-455,00 109,33 72,93 61,36 50,96 42,25 3 
55 455,00-468,00 u3,62 75,79 64,22 52,78 44,07 3 
56 468,00-48 I ,00 II7,9I 78,65 67,99 56,55 46,02 3 
57 481 ,00-494,00 122,20 81,51 70,07 58,50 46,93 3 
58 494,00-507,00 126,49 84,37 72,93 61,36 49,92 3 
59 507,00-520,co 130,78 87,23 75,79 64,22 52,78 4 
60 520,00-533,00 135,07 90,09 78,65 67,08 55 ,64 4 
61 533,00-546,00 139,62 93,08 81,51 70,07 58,50 4 
62 546,00-559,00 143,91 95,94 84,37 72,93 61,36 4 
63 559,00-572,00 148,20 98,80 87,23 75,79 64,22 5 
64 572,00-585,00 152,49 101,66 90,09 78,65 67,08 5 
65 585,00-óu,oo 156,78 104,52 95,94 84,37 72,93 6 
66 6u,oo-637,oo 165,75 II0,50 101,66 90,09 78,65 6 
67 637,00-663,00 174,85 II6,61 104,52 95,94 84,37 7 
68 663,00-689,00 184,60 123,II l 10,50 101,66 90,09 7 
69 689,00-715 ,00 193,57 129,09 I 16,61 104,52 95,94 8 
70 715 ,00-741 ,oo 202,93 135,33 123,II II0,50 101 ,66 9 
71 741,00-767,00 212,29 141 ,57 129,09 II6,6I 104,52 9 
72 767,00-793,00 221,65 147,81 135,33 123,II II0,50 10 
73 793,00-819,00 231,0I 154,05 141,57 129,09 II6,61 10 
74 819,00-845,00 240,37 160,29 147,81 135,33 123,II Il 
75 845,00-871 ,00 249,99 166,66 154,05 141,57 129,09 II 
76 871,00-897,00 271,57 181,09 166,66 154,05 141,57 12 
77 897,00-923,00 282,88 188,63 173,68 160,29 147,81 13 
78 923,00-949,00 294,19 196,17 181,09 166,66 154,05 14 
79 949,00-97 5,00 305,37 203 ,58 188,63 173,68 160,29 14 
80 975,00-1001,00 316,68 2II,l2 196,17 181,09 166,66 15 

meer dan 1001,00 32 % 22 % 20 % 19 % 17 % 16 

2 

3 
3 
4 
6 
8 
0 
2 

4 
5 
8 
0 
2 

5 
6 
9 
2 

5 
6 
9 
2 

5 
I 

,,u 
,83 
,48 
,00 
,65 
,43 
,64 
,46 
,15 
,10 
,05 
,87 
,73 
,68 
,63 
,49 
,40 
,39 
,2 5 
,II 
,93 
,92 
,78 
,64 
,36 
,08 
,93 
,65 
,37 
,09 
,94 
,66 
,52 
,50 
,61 
,09 
,33 
,57 
,81 
,05 
1/o 

7 
2 
8 
4 
0 

5 
l 

4 
0 
6 
9 
5 
I 

7 
4 

0 

.,,-., 
6,II 
6,24 
6,50 
7,02 
7,54 
8,97 

IO,OI 
II,18 
12,48 
13,65 
15,21 
17,55 
19,24 
21,06 
24,05 
24,96 
27,82 
30,68 
33,54 
36,40 
39,39 
42,25 
45,II 
49,92 
55,64 
61,36 
67,08 
72,93 
78 ,65 
84,37 
90,09 
95,94 

101,66 
104,52 
I 16,61 
123,l I 
129,09 
135,33 
141,57 
15 % 

. , .. ., 
l,56 
1,69 
1,82 
I,95 
2,34 
3,51 
4,29 
5,20 
6,II 
7,02 
8,06 
9,49 

10,66 
II,83 
13,65 
14,43 
16,64 
19,24 
22,IO 
24,96 
27,82 
30,68 
33,54 
38,35 
44,07 
49,92 
55,64 
61,36 
67,08 
72,93 
78,65 
84,37 
90,09 
95,94 

104,52 
II0,50 
II6,61 
123,l l 
129,09 
13 % 

f I.30 
I,95 
2,73 
3 ,90 
4,68 
5,59 
7,02 f l,95 
7,54 2,34 
8,97 3,51 

10,66 4,68 
12,48 6,II f l,30 
14,43 7,54 2,34 
16,64 8,97 3,51 
19,24 10,66 4,68 
22,IO 12,48 6,II f 1,30 
26,78 15,86 8,45 3,12 
32,63 21,06 II,83 5,59 
39,39 27,82 16,64 8,97 
45,II 33,54 22,10 12,48 
49,92 39,39 27,82 16,64 
55,64 45 ,II 33,54 22,IO 
61,36 49,92 39,39 27,82 
67,08 55,64 46,02 34,58 
72,93 61,36 49,92 40,30 
78,65 67,08 55,64 46,02 
84,37 72,93 61,36 49,92 
93,08 81,51 70,07 58,50 
98,80 87,23 75,79 64,22 

104,52 93,08 81,51 70,07 
II0,50 98,80 87,23 75,79 
II6,61 104,52 93,08 81,51 
12 % II % IO % 9 % 

Ten aanzien van een werknemer, wien kinderaftrek wordt toegestaan voor m éér dan 10 kinderen, wordt de loonbelasting niet geheven. 

-

c,,:, 
(X) 
...... 
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c) indien het over een tijd van niet meer 
dan vier werkuren wordt uitbetaald, het 1 / 52 

gedeelte van het in de tabel vermelde bedrag 
over een loon, dat overeenkomt met het twee
envijftigvoud van het genoten loon. 

(3) Wordt het loon uitbetaald over een 
ander loontijdvak dan die, welke in het twee
de lid zijn genoemd, dan wordt het loon her
leid tot maandloon, weekloon of dagloon en 
wordt de in te houden belasting uit de be
lastingtabel afgeleid. Bij deze herleiding 
wordt een week op zes dagen en een maand 
op zes en twintig dagen gesteld. 

(4) Ook Qij stukloon geldt als loontijdvak 
het tijdvak, waarover het loon wordt uitbe
taald. 

(5) Indien de werknemer gedurende een 
loontijdvak doorloopend ter beschikking van 
den werkgever staat, worden, zoolang de 
dienstbetrekking blijft bestaan, enkele werk
dagen, waarop de werknemer (b.v. ten ge
volge van ziekte) geen loon ontvangt, mede 
tot het loontijdvak gerekend. 

Artikel 10. 

(1) In afwijking van artikel 7 bedraagt 
de belasting van tantièmes, gratificatiën en 
andere belooningen, welke in den regel slechts 
éénmaal of éénmaal 's jaars worden toege
kend : 

a) voor een werknemer, die volgens ar
tikel 8 in groep I valt, 20 ten honderd; 

b) voor een werknemer, die volgens arti
kel 8 in groep II valt, 14 ten honderd; 

c) voor een werknemer, die volgens ar
tikel 8 in groep III valt en kinderaftrek ge
niet, voor: 
één kind 12 ten honderd, 
twee kinderen 10 ten honderd, 
drie kinderen . 8 ten honderd, 
vier kinderen 5 ten honderd, 
meer dan vier kinderen 2 ten honderd. 

(2) De in het eerste lid bedoelde beloo
ningen van een werknemer, die tevens uit 
dezelfde dienstbetrekking regelmatig weder
keerende belooningen geniet, worden echter 
bij het loon over het loontijdvak, waarin zij 
worden uitbetaald, gevoegd, indien zulks tot 
gevolg heeft, dat een geringer bedrag aan 
loonbelasting verschuldigd is. 

Artikel,,. 
(1) De werkgever is verplicht vóór den 

aanvang van het kalenderjaar voor iederen 
werknemer een loonbelastingkaart aan te leg
gen volgens een door den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Financiën 
vast te stellen model. De inspecteur verstrekt 
den werkgever het benoodigde aantal loon
belastingkaarten hetzij ambtshalve, hetzij op 
diens verzoek. 

(2) In de maand D ecember van ieder ka
lenderjaar vraagt de werkgever aan den 
werknemer de gegevens voor de invulling 
van de loonbelastingkaart. Hij stelt den 
werknemer daartoe een formulier in twee
voud ter hand volgens een door den Secre
taris-Generaal van het D epartement van Fi
nanciën vast te stellen model. De inspecteur 
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verstrekt den werkgever het benoodigde aan
tal formulieren hetzij ambtshalve, hetzij op 
diens verzoek. 

(3) D e werknemer is verplicht beide 
exemplaren van het in het tweede lid bedoel
de formulier binnen twee werkdagen na ont
vangst naar waarheid ingevuld, volgens den 
toestand op 1 December van het loopende 
kalenderjaar, en onderteekend bij den werk
gever in te leveren. D e werkgever vult aan 
de hand van het formulier de voorzijde van 
de loonbelastingkaart in. Op de daarvoor be
stemde plaats op de loonbelastingkaart en 
op het formulier vermeldt hij, telkens in 
schrijfletters, tot welke van de in artikel 8 
genoemde groepen de werknemer behoort en 
het aantal kinderen, waarvoor kinderaftrek 
wordt genoten. Vervolgens zendt hij beide 
exemplaren van het formulier door aan den 
inspecteur. 

(4) Bij het eindigen van de dienstbetrek
king in den loop van het kalenderjaar stelt 
de werkgever den werknemer de loonbelas
tingkaart ter hand, nadat hij daarop een aan
teekening heeft gesteld betreffende het in 
het loopende kalenderjaar genoten loon en 
de ingehouden belasting. D aarnaast geeft hij, 
desgevraagd, den werknemer nog een schrif
telijke verklaring af betreffende het in het 
kalenderjaar genoten loon en de ingehouden 
belasting. 

(s) De werknemer is verplicht de hem 
volgens het vierde lid uitgereikte loonbelas
tingkaart te bewaren en deze, indien hij in 
den loop van het kalenderjaar weder bij een 
werkgever in dienst treedt, aan dezen te 
overhandigen. 

(6) Indien een werkgever in den loop 
van het kalenderjaar een werknemer in 
dienst neemt, die hem geen loonbelasting
kaart kan ter hand stellen, behoort hij da
delijk een loonbelastingkaart aan te leggen. 
Het eerste, tweede en derde lid vinden daar
bij overeenkomstige toepassing. 

( 7) Behoudena hetgeen in het vierde lid 
is bepaald, is de werkgever gehouden de 
loonbelastingkaarten gedurende het kalen
derjaar te bewaren. 

(8) Komt in de gegevens, welke de werk
nemer den werkgever heeft verstrekt (b.v. 
het aantal kinderen, waarvoor kinderaftrek 
wordt toegestaan), een wijziging en moet 
dientengevolge minder loonbelasting inge
houden worden, dan stelt de werkgever den 
werknemer op diens verzoek het in het twee
de lid bedoeld formulier ter hand. De werk
nemer vult dit formulier in overeenstemming 
met de gewijzigde omstandigheden in en on
derteekent het. Na ontvangst van het for
mulier wijzigt de werkgever de loonbelas
tingkaart dienovereenkomstig. Vervolgens 
zendt hij het formulier door aan den inspec
teur. 

Artikel 12. 

(1) De werkgever is verplicht de loon
belastingkaarten te bewaren : 

a) indien hij een kantoor houdt, waar 
ook de loonadministratie wordt gevoerd, op 
dit kantoor; 
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b) indien zoodanig kantoor niet wordt 
gehouden, ter plaatse waar de loonen worden 
uitbetaald. 

(2) De inspecteur kan den werkgever 
toestaan de loonbelastingkaarten op een an
dere dan de in het eerste lid bedoelde plaats 
te bewaren. 

Artikel 13. 

(1) Bij het opstellen van de belasting-
tabel is een bedrag van honderd gulden voor 
kosten tot verwerving van het loon en ter 
zake van persoonlijke verplichtingen in aan
merking genomen. De werknemer kan echter 
den inspecteur verzoeken op de voor hem 
gehouden loonbelastingkaart een aanteeke
ning te stellen, inhoudende, dat op het loon, 
alvorens de belastingtabel daarop wordt toe
gepast, een bedrag in mindering wordt ge
bracht wegens hoogere kosten tot verwerving 
van het loon of wegens hoogere persoonlijke 
verplichtingen. 

( 2 ) Als kosten tot verwerving worden 
aangemerkt alle uitgaven, die onmiddellijk 
of middellijk voor de vervulling van de 
dienstbetrekking moeten worden gedaan, zoo
als contributiën voor vakvereenigingen, aan
schaffingskosten van _gereedschappen en be
roepskleeding of afschrijving op zoodanige 
goederen, indien zij, naar de ervaring leert, 
langer dan één jaar in gebruik zijn. Kosten, 
welke moeten worden bestreden uit de in 
artikel 6, onder a en b, bedoelde vergoedin
gen worden niet in aanmerking genomen. 

(3) Als persoonlijke verplichtingen wor
den aangemerkt verschuldigde renten van 
schulden, altijddurende renten, ~ijfrenten en 
andere uitkeeringen en verstrekkmgen, welke 
bij overlijden van den werknemer of van ee~ 
derde eindigen, een en ander voor zoover ZIJ 
niet met een bron van inkomen in verband 
staan. Tot de persoonlijke verplichtingen be
hooren niet renten, uitkeeringen en verstrek
kingen, welke verschuldigd zijn aan b_loed
en aanverwanten van den werknemer 1n de 
rechte linie en in den tweeden graad der 
zijdlinie, tenzij zij de tegenwaarde vormen 
voor een door den genieter aan den werk
nemer gedane prestatie. 

(4) De inspecteur stelt de volgens het 
eerste lid gevraagde aanteekening slechts dan 
op de kaart, indien en voor zoover hem aan
nemelijk wordt gemaakt, dat de kosten tot 
verwerving en de persoonlijke verplichtingen 
te zamen naar de bestaande vooruitzichten 
een jaarlijksch bedrag van honderd gulden 
overtreffen. Kosten en verplichtingen, welke 
in het verleden hadden geldend kunnen wor
den gemaakt, worden niet in aanmerking ge
nomen. 

(s) Op de loonbelastingkaart van werk
nemers, die een loon genieten van meer dan 
333 gulden per maand, wordt alle_en dan een 
aanteekening, als in het eerste lid bedoeld, 
gesteld, indien zij in moeilijkheden zouden 
komen, ingeval met de hoogere k~~ten tot 
verwerving en de hoogere persoonhJke ver
plichtingen eerst bij de vaststelling van ~en 
aanslag in de inkomstenbelastmg rekenmg 
wordt gehouden. 
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Artikel 14. 

(1) De werknemer kan den inspecteur 
verzoeken op de loonbelastingkaart een aan
teekening te stellen, inhoudende, dat op het 
loon, alvorens de belastingtabel daarop wordt 
toegepast, een bedrag in mindering wordt 
gebracht wegens op den werknemer drukken
de buitengewone lasten, welke op diens ver
mogen om belasting te betalen in den zin van 
het vierde lid daadwerkelijk van invloed zijn. 

(2) Als buitengewone lasten worden aan
gemerkt: 

a) uitgaven tot voorziening in het levens
onderhoud van eigen en aangehuwde kinde
ren en pleegkinderen, voor wie geen kinder
aftrek wordt genoten, en van andere bloed
en aanverwanten in de rechte linie en in den 
tweeden graad der zijdlinie; 

b) uitgaven ter zake van ziekte, invalidi
teit, sterfgeval en andere dergelijke uitgaven 
ten behoeve van den werknemer, diens eigen 
en aangehuwde kinderen en pleegkinderen en 
van diens bloed- en aanverwanten in de 
rechte linie en in den tweeden graad der 
zijdlinie. 

(3) De in het tweede lid bedoelde uitga
ven worden slechts als buitengewone lasten 
beschouwd, indien de werknemer ten gevolge 
daarvan grootere uitgaven heeft dan het 
meerendeel van de werknemers, die, wat. 
inkomen, vermogen en gezin betreft, in de
zelfde omstandigheden verkeeren. 

(4) Van een daadwerkelijken invloed op, 
het vermogen om belasting te betalen is eerst. 
dan sprake, indien de buitengewone lasten 
meer bedragen dan 10 ten honderd van het. 
geschatte jaarlijksche loon, verminderd met. 
de vermoedelijke kosten tot verwerving van 
het loon en de vermoedelijke persoonlijke 
verplichtingen, benevens met een bedrag van 
10 ten honderd per kind, waarvoor kinderaf- 
trek wordt genoten. 

(5) Buitengewon~ lasten, welke in vroe
gere loontijdvakken zijn ontstaan, worden 
slechts in aanmerking genomen, voor zoover 
zij nog in de toekomst op het vermogen om 
belasting te betalen in den zin van het vierde
lid daadwerkelijk van invloed zijn. Onvoor
ziene uitgaven in een vroeger loontijdvak 
kunnen echter over het gedeelte van het ka
lenderjaar, dat nog niet is verstreken, wor
den verdeeld. 

(6) Op de loonbelastingkaart van werk
nemers, die een loon genieten van meer dan 
333 gulden per maand, wordt alleen dan een 
aanteekening, als bedoeld in het eerste lid,. 
gesteld, indien zij in moeilijkheden zouden 
komen, ingeval met de buitengewone lasten 
eerst bij de vaststelling van den aanslag in de 
inkomstenbelasting rekening wordt gehou
den. 

Artikel 15. 

(1) De inspecteur vermeldt in de aantee
kening, volgens de artikelen 13 en 14 op de
loonbelastingkaart te stellen, het bedrag, dat 
per maand op het loon in mindering moet. 
worden gebracht. Hij kan tevens vermelden 
het bedrag, dat bij betaling van het loon over 
een ander loontijdvak in mindering wordt ge-
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bracht. In de aanteekening kan worden ver
meld, dat de vermindering slechts tot een 
bep aalden datum mag worden toegepast. D e 
aanteekening is steeds herroepelijk. 

(2) Wordt het loon uitbetaald over een 
ander loontijdvak dan het tijdvak, waarvoor 
de aanteekening op de loonbelastingkaart is 
gesteld, dan berekent de werkgever ~et in 
mindering te brengen bedrag door de m ar
tikel 9, tweede en derde lid, bedoelde herlei
ding toe te passen op het bedrag, dat blij
kens de aanteekening op de kaart bij uitbe
taling van het loon per maand in mindering 
moet worden gebracht. 

(3) Indien voor een werknemer bij het 
bestaan van meer dan één dienstbetrekking 
meer dan één loonbelastingkaart is aange
legd wordt op de tweede en op iedere volgen
de kaart slechts een aanteekening gesteld 
voor het bedrag, dat nog niet op een andere 
kaart is aangeteekend. De werknemer is ver
plicht den inspecteur van een aanteekening 
op andere kaarten mededeeling te doen. 

(4) Indien voor een werknemer benevens 
voor zijn echtgenoote een loonbelastingkaart 
is aangelegd, wordt op de kaart van de echt
genoote slechts een aanteekening gesteld voor 
het bedrag, dat nog niet op de kaart v1;1n den 
man is aangeteekend. De echtgenoote 1s ver
plicht den inspecteur van een aanteekening 
op de kaart van den man mededeeling te 
doen. 

(s) Ook indien een ingevolge de artike
len 13 of 14 gedaan verzoek wordt afgewezen, 
stelt de inspecteur hieromtrent een aantee
kening op de loonbelastingkaart. 

( 6) De aanteekeningen op de loonbe
lastingkaart worden van plaats en dagteeke
ning voorzien. 

Artikel 16. 
( 1) De werkgever is desgevraagd ver

plicht de loonbelastingkaart aan den werkne
mer ter hand te stellen, ten einde daarop de 
in de artikelen 13 en 14 bedoelde aanteeke
ning te doen stellen. Hij stelt van de afgifte 
een aanteekening op den ingevolge artikel 1 7 
gehouden loonstaat. 

(2) De werk~emer is gehoud:='n de lo~,:i- . 
belastingkaart weder zoo spoedig mogehJk 
aan den werkgever terug te geve n. Omtrent 
de terugontvangst stelt de werkgever een 
aanteekening op den ingevolge artikel I7 ge
houden loonstaat. 

Artikel 17. 
(1 ) D e werkgever is verplic~_t voor iede

ren werknemer een· loonstaat btJ te houden 
volgens een door den Secretaris- Generaal 
van het Departement van Financiën vast te 
stellen model. De loonstaten moeten worden 
gehouden ter plaatse, waar de loonbelasting
kaarten moeten worden bewaard. 

( 2 ) De inspecteur kan e~n werkgever van 
de verplich tin g tot het bijhouden van loon
s t aten ontslaan , indien de volgens het model 
van den loonstaat vereischte gegevens zon
der meer aan de loonadministratie van den 
werkgever k unnen worden ontleend. 

( 3) D e in he t eerst e lid bedoelde loon
staten of de in het t weede lid Q_edoelde loon-
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a d ministratie m oeten t en minste gedurende 
drie jaren na het einde van h et kalenderjaar, 
waarop zij betrekking hebben, worden be
waard. 

(4) De werkgever is gehouden op ver
zoek van den inspecteur dezen de loonstaten 
na afloop van het kaîenderjaar tijdelijk ter 
inzage toe te zenden. 

Ar tikel 18. 
(1) De werkgever is verplicht de inge

houden loonbelasting uiterlijk op den tien
den dag van de maand, volgende op die, 
waarin de inhouding heeft plaats gevonden, 
af te dragen aan den ontvanger der directe 
belastingen, onder wiens kantoor de loon
belastingkaarten worden bewaard. 

(2) In afwijking van het eerste lid kan 
de werkgever de loonbelasting van werkne
mers, die uitsluitend huiselijke diensten ver
richten, afdragen uiterlijk op den tienden 
dag, volgende op het kwartaal , waarin de 
inhouding heeft plaats gevonden. 

(3) De inspecteur kan den werkgever, 
die in het verleden nalatig is geweest in het 
tijdig afdragen van de belasting, de verplich
ting opleggen de belasting op andere dan de 
in het eerste en tweede.lid bedoelde tijdstip
pen af te dragen. 

(4) De ontvanger geeft den werkgever 
voor de afgedragen loonbelasting een quitan
tie benevens een doorschrift daarvan af. In
dien de belasting op zijn girorekening is ge
stort of overgeschreven, doet de ontvanger 
den werkgever een bewijs van ontvangst toe
komen. 

Artikel 19. 

(1) Uiterlijk den vijfden dag na het ver
strijken van den bij of krachtens artikel 18, 
eerste, tweede en derde lid, vastgestelden 
betaaldag behoort de werkgever op een door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën vast te stellen formu
lier bij den inspecteur aangifte te doen van 
het bedrag van de uitbetaalde Iconen en van 
de ingehouden en afgedragen belasting (aan 
gifte voor de loonbelasting). De werkgever 
is gehouden het in het vierde lid van art ikel 
18 bedoelde doorschrift of bewijs van on t 
vangst aan de aangifte te hechten. 

(2) D e inspecteur verstrekt den werkge
ver ambtshalve of op diens verzoek de in het 
eerste lid bedoelde formulieren. 

(3) De in het eerste lid bedoelde aan
gifte voor de loonbelasting moet ook dan 
worden gedaan, indien de werkgever geen 
loonbelasting behoeft in te houden. Zij moet 
alsdan de mededeeling bevatten, dat er geen 
loonbelasting in te houden was. 

(4) Een werkgever, die geen werknemers 
meer in zijn dienst heeft en niet voornemens 
is in den loop van het kalenderjaar werk
nemers in zijn dienst te nemen, kan den in
specteur verzoeken hem van de in het derde 
lid opgelegde verplichting te ontslaan. 

Artikel 20. 

( 1) D e werkgever is gehouden de aan
wijzingen, welke de inspecteur hem in zake 



385 

de inhouding van loonbelasting verstrekt, op 
te volgen. 

(2) De inspecteur is onder mP.er bevoegd 
den werkgever op te dragen een bepaalden 
persoon of een bepaalde groep van personen 
als werknemers te beschouwen. Ook kan hij 
den werkgever voorschrijven een bepaald 
bedrag aan loonbelasting voor een werkne
mer of een groep van werknemers in te 
houden. 

(3) De in hoofdstuk VI omschreven 
rechten worden door de bepalingen van het 
eerste en het tweede lid niet aangetast. 

Artikel 21. 

(1) De werkgever is desgevraagd gehou
den na afloop van het kalenderjaar den werk
nemer, die bij het einde van het kalenderjaar 
in zijn dienst is, een verklaring af te geven 
betreffende het in het kalenderjaar genoten 
loon en de ingehouden belasting. Telkens in 
de maand Januari behoort hij de loonbelas
tingkaarten voor het afgeloopen kalender
jaar, voor zoover zij in zijn bezit zijn, bij den 
inspecteur in te leveren. Daarbij moeten de 
loonbelastingkaarten overeenkomstig de aan
wijzingen van het model van een verklaring 
nopens het in het kalenderjaar uitbetaalde 
loon en de ingehouden loonbelasting worden 
voorzien. 

(2) Is de werknemer in het bezit van de 
loonbelastingkaart voor het afgeloopen ka
lenderjaar, dan behoort deze in de maand 
Januari van het volgende kalenderjaar die 
kaart bij den inspecteur in te leveren. 

HOOFDSTUK V . 

Navordering. 

Artikel 22. 

(1) Indien de loonbelasting niet of niet 
tot het juiste bedrag is ingehouden of afge
dragen, !èan de te weinig ingehouden of af
gedragen belasti:::ig door middel van een aan
slag worden nagevorderd. Navordering is uit
gesloten, indien meer dan drie jaren sedert 
het einde van het kalenderjaar, waarin de 
belasting had moeten worden ingehouden of 
afgedragen, zijn verstreken. 

(2) De aanslag wordt opgelegd ten name 
van den werkgever, tenzij geen of te weinig 
loonbelasting is ingehouden, doordat de 
werknemer onjuiste gegevens heeft verstrekt. 
In het laatstgenoemde geval wordt de aan
slag opgelegd ten name van den werknemer. 

(3) De aanslag wordt vastgesteld door 
den inspecteur. 

(4) Alvorens tot het opleggen van een 
aanslag over te gaan, stelt de inspecteur den 
daarbij betrokken persoon in de gelegenheid 
-0m opheldering te geven. 

(5) De in den aanslag te begrijpen belas
ting kan worden verdubbeld. Dit (l;eldt niet, 
indien anders dan door opzet of grove on
achtzaamheid van de zijde van den aange
slagene te weinig belasting is ingehouden of 
afgedragen. 

(6) De aangeslagene, die bezwaar heeft 
tegen den opgelegden aanslag, kan binnen 
twee maanden na de dagteekening van het 
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aanslagbiljet een met redenen omkleed be
roepschrift indienen bij den raad van beroep 
voor de directe belastingen, binnen wiens 
rechtsgebied de aanslag is opgelegd. 

Artikel 23. 

(1) De volgens artikel 22 opgelegde aan
slagen worden, voor wat betreft de invorde
ring, als aanslagen in een directe belasting 
aangemerkt. 

(2) Zij moeten worden voldaan binnen 
één maand na de dagteekening van het aan
slagbiljet. 

HOOFDSTUK VI. 

Bezwaar en beroep. 

Artikel 24. 

Hij die bezwaar heeft tegen het bedrag, 
dat als loonbelasting van hem is ingehouden, 
kan binnen een maand na de inhouding een 
bezwaarschrift, houdende verzoek om terug
gaaf, indienen bij den inspecteur. Tegenover 
dengene die de belasting heeft ingehouden, 
bestaat te dier zake geenerlei aanspraak. 

Artikel 25. 
( 1) Hij die bezwaar heeft tegen een be

slissing van den inspecteur op een verzoek 
ingevolge artikel 13, kan binnen een maand 
na de dagteekening van de beslissing een 
bezwaarschrift indienen bij dien inspecteur. 

(2) Hij die bezwaar heeft tegen een be
slissing van den inspecteur op een verzoek 
ingevolge artikel 14, kan, indien de inspec
teur heeft beslist, dat op den verzoeker geen 
buitengewone last drukt, binnen een maand 
na de dagteekening van de beslissing een be
zwaarschrift indienen bij dien inspecteur. 
Tegen het bedrag, dat de inspecteur als bui
tengewonen last van belasting heeft vriige
laten, kan geen bezwaar worden ingebracht. 

Artikel 26. 
Hij die bezwaar heeft tegen een uitspraak 

van den inspecteur ingevolge de artikelen 24 
of 25, kan binnen een maand, nadat het af
schrift van die uitspraak ter post is bezorgd 
of tegen ontvangbewijs is uitgereikt, in be
roep komen b ij den raad van beroep voor de 
directe belastingen, binnen wiens rechtsge
bied de uitspraak is gedaan. 

Artikel 27. 
T en aanzien van de indiening en b ehan

deling van de bezwaar- en beroepschriften 
zijn verder van toepassing alle voorschriften , 
geldende voor de indiening en behandeling 
van bezwaar- en beroepschriften in zake in
komstenbelasting. 

HOOFDSTUK VII. 

Bijzondere bepalingen . 
Artikel 28. 

Hoofdelijk aansprakelijk zijn: 
1) voor de loonbelasting, verschuldigd 

door een niet binnen het Rijk wonenden 
werkgever: de leider van diens hier te lande 
gelegen fabriek, kantoor of andere vaste in
richting; 

25 
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2) voor de ten onrechte niet ingehouden 
loonbelasting: de werknemer, tenzij deze den 
inspecteur van des werkgevers nalatigheid op 
de hoogte heeft gesteld; 

3) voor de belasting, verschuldigd door 
een vennootschap of vereeniging die niet in 
het bezit van rechtspersoonlijkheid is: de be
stuurders; 

4) voor de belasting, verschuldigd door 
twee of meer werkgevers: ieder van de werk
gevers. 

Artikel 29. 
( r) D e werkgevers zijn gehouden desge

vraagd aan den inspecteur en aan de door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën aangewezen ambtenaren 
inzage te verleenen van alle boeken en be
scheiden, waarvan de kennisneming voor de 
uitvoering van dit besluit of de controle op 
de inhouding van de loonbelasting van nut 
kan zijn. Van loonbelastingkaarten en loon
staten moet inzage worden verleend aan alle 
ambtenaren van de directe belastingen. 

(2) De werkgevers en de werknemers zijn 
verplicht, aan de in het eerste lid genoemde 
personen alle voor de uitvoering van dit be
sluit of de controle op de inhouding van de 
loonbelasting noodige inlichtingen te ver
strekken. 

(3) Gelijke verplichtingen bestaan tegen
over de rr raad van beroep en de door den 
voorzitter van dien raad aangewezen per
sonen. 

(4) Hij die inzage van boeken of andere 
bescheiden moet verleenen, wordt geacht die 
in zijn bezit te hebben, tenzij het t egendeel 
aannemelijk is. 

(5) Voor een weigering om te voldoen 
aan de in de eerste vier leden omschreven 
verplichtingen kunnen werkgevers en werk
nemers zich niet met vrucht beroepen op de 
omstandigheid, dat zij uit eenigerlei hoofde 
tot geheimhouding zijn verplicht, zelfs al 
mocht deze hun bij eenig wetsvoorschrift zijn 
opgelegd. 

Artikel 30. 
(r) Ieder die met eenige werkzaamheid, 

den openbaren dienst betreffende, belast is, 
is verplicht aan de ambtenaren van 's Rijks 
belastingdienst kosteloos alle gevraagde in
lichtingen te geven nopens hetgeen door of 
in verband met deze werkzaamheid te zijner 
k ennis is gekomen. 

(2) De volgens het eerste lid tot het ge
ven van inlichtingen verplichte personen 
kunnen zich niet met vrucht beroepen op de 
omstandigheid, dat zij uit hoofde van hun 
ambt of betrekking tot geheimhouding ver
plicht z ijn, zelfs al mocht deze hun bij eenig 
wetsvoorschrift zijn opgelegd. 

Artikel 31. 
(r) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Financiën is bevoegd : 
a) voorschriften, noodig tot aanvulling 

en ter uitvoering van dit b esluit, uit te vaar
digen; 

b) ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de controle op de hef
fing van de belasting van dit besluit afwij-
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kende voorschriften uit te vaardigen; 
c) voor bepaalde gevallen of groepen van 

gevallen in het belang van den werkgever of 
van den werknemer tegemoet te komen aan 
onbillijkheden van overwegenden aard, die 
zich bij de toepassing van dit besluit moch
ten voordoen. 

(2) In de voorschriften, gegeven inge
volge het eerste lid, onder a en b, kunnen 
ook aan andere personen dan den werkgever 
en den werknemer verplichtingen worden 
opgelegd. 

HOOFDSTUK VIII. 

Strafrechtelijke bepalingen . 

Artikel 32. 
(r) Hij die een aangifte, als bedoeld in 

artikel 19, voor zich zelven of voor een ander 
opzettelijk onjuist of onvolledig doet, wordt, 
indien daaruit nadeel voor het Rijk kan ont
staan, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste één jaar of een geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden. 

( 2) Het eerste lid blijft bui ten toepas
sing, indien de aangever, zoolang het open
baar ministerie n iet is verwittigd, uit eigen 
beweging alsnog een juiste en volledige aan
gifte doet. 

Artikel 33. 
(r) Hij die een aangifte, als bedoeld in 

artikel 19, voor zich zelven of voor een ander 
ten gevolge van zijn schuld onjuist of onvol
ledig doet, wordt, indien daaruit nadeel voor 
het Rijk kan ontstaan, gestraft met hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of een geld
boete van ten hoogste vijfduizend gulden. 

(2) Het eerste lid blijft buiten toepas
sing, indien de aangever uit eigen beweging 
alsnog een juiste en volledige aangifte doet. 

Artikel 34. 
Hij die aan den inspecte ur, aan den raad 

van beroep, aan een door den Secretaris
G eneraal van het Departement van Finan
ciën aangewezen ambtenaar of aan een door 
den voorzitter van den raad van beroep aan
gewezen persoon opzettelijk een valsch of 
vervalscht boek of ander geschrift overlegt 
of ter inzage aanbiedt, wordt gestraft m et 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
of een geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden. 

Artikel 35. 
Hij die niet voldoet aan een verplichting, 

opgelegd bij of krachtens dit besluit, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of een geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden. 

Artikel 36. 
(r) Indien een bij dit besluit strafbaar 

gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 
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Artikel 37. 
De bij dit besluit strafbaar gestelde feiten 

worden beschouwd als misdrijven, behalve 
de feiten, strafbaar volgens de artikelen 33 
en 35, die als overtredingen worden be
schouwd. 

Artikel 38. 
(r) Met het opsporen van de bij dit be

sluit strafbaar gestelde feiten zijn mede be
last de ambtenaren van 's Rijks belasting
dienst. 

(2) Het proces-verbaal, opgemaakt ter 
zake van een feit, strafbaar volgens de arti-
kelen 33 en 35, wordt den bekeurde in af
schrift medegedeeld. 

Artikel 39. 
(r) De feiten, strafbaar volgens de arti

kelen 33 en 35, worden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Devartement van Fi
nanciën vervolgd op de wijze , als bedoeld in 
den zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek van Strafvordering. 

(2) De verdachte kan door of vanwege 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën tot transactie worden 
toegelaten, onverminderd zijn recht om over
eenkomstig artikel 74, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht de vervolging te 
voorkomen. 

HOOFDSTUK IX. 

Over.gangs- en slotbepalingen. 

Artikel 40. 
(r) Waar in dit besluit wordt gesproken 

van "de inspecteur" met betrekking tot een 
werkgever, is daarmede bedoeld de inspec
teur der directe belastingen of die der regi
stratie, onder wiens inspectie de door dien 
werkgever aangelegde loonbelastingkaarten 
worden gehouden. 

(2) Waar in dit besluit wordt gesproken 
van "de inspecteur" met betrekking tot een 
werknemer, is daarmede bedoeld de inspec
teur der directe belastingen of die der re
gistratie, onder wiens inspectie de werkne
mer woont. 

Artikel 41. 
(r) D e loonbelasting wordt voor de eer

ste maal geheven van loonen over loontijd
vakken, welke na 11 December 1940 eindi
gen. 

(2) D e loonbelasting wordt voor de eer
ste maal geheven van in het eerste lid van 
artikel 10 bedoelde belooningen, welke na 31 
December 1940 worden betaald. 

Artikel 42 . 
(1) Volgens nadere voorschriften van 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën zal op de aanslagen in 
de belastingen naar het inkomen over het 
belastingjaar 1940/1941 een gedeeltelijke ont
heffing worden verleend om dubbele belas
ting van het loon (door de loonbelasting en 
door de over het belastingjaar 1940/1941 ge
heven belastingen naar het inkomen) te 
voorkomen. 

(2) Het in het vorige lid genoemde loon 
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wordt geacht in de belastingen naar het in
komen over het belastingjaar 1940/1941 te 
worden getroffen, indien en voor zoover in 
den aanslag over dat jaar opbrengst van in 
dienstbetrekking verrichten arbeid is begre
pen. 

Artikel 43. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aángehaald als "Besluit 

op de Loonbelasting 1940". 

's-Gravenhage, 5 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 14 December 1940.) 
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II December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën in zake het heffen van 
opcenten op de winstbelasting ten be
hoeve van het Rijk. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en .3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel r. 

(r) Er worden ten behoeve van het Rijk 
opcenten op de winstbelasting geheven. 

(2) De opcenten worden geheven op de 
aanslagen over de jaren, aanvangende met 
of na I Januari 1940. 

Artikel 2. 

(r) Het aantal opcenten bedraagt 200. 
(2) Het aantal opcenten blijft beperkt 

tot 1 50, indien de winst 8 ten honderd van 
het gestorte kapitaal niet te boven gaat. Het 
gestorte kapitaal wordt bepaald naar den 
toestand bij het einde van het jaar. 

Artikel 3 . 
(1) Ten einde de verhooging van den be

lastingdruk gelijkmatig te verdeelen, zijn de 
b estuurders van de belastingsplichtige licha
m en bevoegd, met betrekking tot boekjaren, 
waarover opcenten volgens dit besluit wor
den geheven, te bepalen, dat de vóór de in
werkingtreding van dit besluit op de winst
verdeeling van invloed zijnde vaste bedragen 
of percentages van het gestorte kapitaal wor
den verlaagd met een door hen te bepalen 
gedeelte van ten hoogste een vijfde. 

(2) De bevoegdheid, toegekend bij het 
vorige lid, bestaat niet t en aanzien van het 
berekenen van aandeelen in de winst, val
lende onder artikel 6, eerste lid, onder 1, van 
het Besluit op de Winstbelasting 1940. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 11 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 14 December 1940.) 
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17 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende de omzetbe
lasting. (Besluit op de Omzetbelasting 
1940). 

Op grond van § r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenste!Tlming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 

Omzetbelasting. 

Artikel r. 

(r) Onder den naam omzetbelasting 
wordt een belasting geheven, waaraan zijn 
onderworpen: 

r) de leveringen van in het vrije verkeer 
zijnde goederen, welke hier te lande door fa 
brikanten en andere ondernemers binnen het 
kader van hun onderneming worden ver
richt; 

2) de diensten, welke hier te lande door -
ondernemers binnen het kader van hun on
derneming worden verricht. 

(2) Voor de toepassing van het eerste 
lid, no. r, worden goederen, welke zijn opge
slagen in een entrepot voor binnenlandsche 
goederen, geacht zich in het vrije verkeer te 
bevinden. 

Artikel 2. 

(r) Dit besluit verstaat onder: 
r) goederen: koopwaren en andere goe

deren, welke uit hun aard als roerende zaken 
worden aangemerkt; 

2) levering van goederen: 
a) eigendomsoverdracht van goederen 

ingevolge een overeenkomst; 
b) afgifte van goederen ingevolge een 

overeenkomst van huurkoop; 
c) eigendomsovergang van goederen in

gevolge een vordering, door of vanwege de 
overheid gedaan; 

d) oplevering van een werk in roerenden 
staat door den fabrikant van dat werk; 

e) het beschikken over goederen ten be
hoeve van een onroerend goed, waarvan zij 
deel gaan uitmaken, door den fabrikant van 
die goederen; 

f) het - anders dan als grondstof ten 
behoeve van het bedrijf van fabrikant of wel 
ten behoeve van het verrichten van een 
dienst - voor bedrijfsdoeleinden beschik
ken over zelf vervaardigde goederen, zoome
de het beschikken over goederen ten behoe
ve van den ondernemer persoonlijk of ten be
hoeve van zijn gezin. 

3) diensten : alle prestaties - andere dan 
leveringen van roerende en onroerende goe
deren - welke tegen vergoeding worden 
verricht, daaronder begrepen: 

a) de vestiging, de overdracht en den af
stand van rechten, andere dan onroerende; 

b) de oplevering van een werk in onroe
renden staat. 

(2) In gevallen waarin een goed door 
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meer dan één ondernemer wordt verhandeld 
doch door den eersten ondernemer recht
streeks aan den laatsten afnemer wordt ge
leverd, wordt het goed niettemin geacht door 
elk van de ondernemers te zijn geleverd. 

(3) Als levering in den zin van dit be
sluit wordt niet aangemerkt de eigendoms
overdracht, welke enkel strekt tot zeker
heidsstelling. 

Artikel 3. 

(r) Dit besluit verstaat onder: 
r) ondernemer: ieder, die hier te lande 

een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent; 
2) fabrikant: den ondernemer, die hier 

te lande goederen voortbrengt, vervaardigt, 
teelt, vangt, bereidt, bewerkt of verwerkt of 
deze handelingen door anderen doet ver
richten; 

3) groothandelaar: den ondernemer, die 
goederen van anderen betrekt en deze goe
deren, zonder ze verder te bewerken of te 
verwerken, doorlevert aan ondernemers, die 
de goederen betrekken met het doel deze, al 
dan niet bewerkt of verwerkt, weder door te 
leveren; 

4) kleinhandelaar: den ondernemer, die 
goederen van anderen betrekt en deze goede
ren, zonder ze verder te bewerken of te ver
werken, doorlevert aan hen, die de goederen 
anders dan voor doorlevering aanschaffen; 

s) inspecteur: den inspecteur der accijn
zen binnen wiens ambtskring de onderne
ming is gevestigd of, voor een onderneming, 
welke niet hier te lande is gevestigd, den in
specteur der accijnzen binnen wiens ambts
kring het bedrijf of beroep wordt uitgeoe
fend. 

(2) Als ondernemer in den zin van dit 
besluit worden niet aangemerkt de natuur
lijke personen, die slechts ten behoeve van 
enkele ondernemers, en met inachtneming 
van de aanwijzingen van deze, bepaalde 
werkzaamheden verrichten. 

(3) Als bewerken of verwerken in den 
zin van dit besluit wordt aangemerkt een be
handeling, waardoor de aard der goederen 
verandert. Het van merken voorzien, ver
pakken en oversteken van goederen wordt 
niet als een bewerking aangemerkt. 

(4) Een handelaar, wiens omzet in het 
voorafgaande kalenderjaar voor meer dan 
vijf en zeventig percent van het bedrag be
staat uit op den voet van het eerste lid, no. 
4, verrichte leveringen en verrichte diensten 
wordt - tenzij in bijzondere gevallen de in
specteur anders bepaalt - voor al de door 
hem gedane leveringen aangemerkt als klein
handelaar. 

Artikel 4. 

(r) Ten aanzien van levering van goe
deren ingevolge een onder normale omstan
digheden gesloten overeenkomst van koop en 
verkoop, van huurkoop of van aanneming 
van werk wordt de belasting berekend over 
den verkoopprijs of de aannemingssom. 

(2) Ten aanzien van levering van goede
ren in andere gevallen wordt de belasting be
rekend over den verkoopprijs, welken de 
goederen bij verkoop of huurkoop onder nor-
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male omstandigheden zouden opbrengen of, 
in gevallen waarin een werk wordt opgele
verd, over de som tegen welke het werk 
onder normale omstandigheden zou worden 
aangenomen. 

(3) Ten aanzien van diensten wordt de 
belasting berekend over de vergoeding. 

Artikel 5. 

(1) Onder verkoopprijs wordt verstaan 
het totale bedrag, dat de kooper of een derde 
ter zake van de levering van de goederen 
voldoet. 

(2) Onder aannemingssom wordt ver
staan het totale bedrag, dat de opdrachtgever 
of een derde ter zake van de oplevering van 
het werk voldoet. 

(3) Op den verkoopprijs en de aanne
mingssom kunnen worden in mindering ge
bracht: 

1) kosten van verpakking, welke wordt 
teruggenomen, voor zoover die kosten aan 
den afnemer worden terugbetaald; 

2) vracht- en assurantiekosten, voor zoo
ver die door den ondernemer, die de goede
ren levert, aan een anderen ondernemer wor
den voldaan. 

(4) Onder vergoeding wordt v e rstaan het 
totale bedrag - in voorkomende gevallen de 
totale waarde - dat degene, aan wien de 
dienst wordt bewezen, of een derde ter zake 
van den dienst voldoet. 

(s) Op de vergoeding kunnen worden in 
mindering gebracht voor den opdrachtgever 
aan belasting - invoerrecht daaronder be
grepen - gedane uitschotten. 

(6) Omrekeningen van buitenlandsche 
waarden geschieden overeenkomstig de door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën te geven richtlijnen. 

Artikel 6. 

(1) Het tarief van de omzetbelasting be
draagt twee en een half ten honderd. 

(2) Met afwijking van het eerste lid be
draagt het tarief van de belasting: 

1) vijf ten honderd voor de leveringen 
door fabrikanten van hun producten m et 
uitzondering van: 

a) de leveringen van grondstoffen aan 
een fabrikant; 

b. de leveringen van handelswaren aan 
een groothandelaar of een kleinhandelaar; 

c) de leveringen van gas en electriciteît; 
d) de leveringen van door den Secreta

ris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën aan te wijzen goederen; 

2) een half ten honderd voor de leverin
gen door groothandelaren als zoodanig. 

(3) Ten aanzien van de leveringen van 
brooè worden voormeld percentage van twee 
en een half tot één en voormeld percentage 
van vijf tot twee verminderd. 

( 4) T en aanzien van leveringen van 
melk, eieren, aardappelen, fruit, versche, ge
zouten, gedroogde en gekoelde groenten door 
den fabrikant van die goederen worden voor
meld percentage van vijf tot drie en een half 
verminderd. 
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Artikel 7. 
De omzetbelasting is verschuldigd door 

den ondernemer, die de levering of den 
dienst heeft verricht. 

Artikel 8. 
(1) In gevallen, waarin een levering 

wordt verricht aan een afnemer tegen geld of 
andere tegenwaarde, zoomede bij het ver
richten van diensten, wordt de belasting ver
schuldigd over het kalenderkwartaal of an
der door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën vast te stellen 
tijdvak, waarin de voldoening van de tegen
waarde of de vergoeding plaats heeft. 

(2) Worden wissels , chèques of derge
lijke papieren in betaling aangenomen, dan 
geldt als voldoening de inning of de over
dracht aan een derde van het papier. 

(3) De inspecteur kan, op daartoe ge
daan verzoek, ten aanzien van een onderne
ming of een onderdeel daarvan, bepalen, dat, 
met afwijking van het in het eerste lid be
paalde, in de aldaar bedoelde gevallen de 
belasting verschuldigd wordt over ·het kalen
der kwartaal of ander tijdvak, waarin de te
genwaarde of de vergoeding verschuldigd 
wordt. 

Artikel 9. 
(1) D e ondernemer is gehouden binnen 

veertien dagen na afloop van het kalender
kwartaal of ander door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën 
vast te stellen tijdvak bij den inspecteur op 
een daartoe bestemd formulier aangifte te 
doen van de bedragen over welke hij omzet, 
belasting is verschuldigd en, in voorkomen
de gevallen, van de omstandigheid, dat hij 
geen omzetbelasting is verschuldigd. Hij 
vermeldt in de aangifte mede alle bijzonder
heden, welke voor de uitvoering van dit be
sluit noodig zijn. 

(2) Bij de aangifte wordt gevoegd een 
bewijs van betaling van de belasting, welke 
volgens de gegevens van de aangifte is ver
schuldigd. De aangifte wordt geacht niet te 
zijn gedaan, voordat het vereischte bewijs 
van betaling bij den inspecteur is ingekomen. 

HOOFDSTUK II. 
l nvoerbelasting. 

Artikel 10. 

( 1) Hij die goederen rechtstreeks of over 
entrepot hier te lande invoert is een invoer
belasting verschuldigd ten bedrage van t wee 
en een half ten honderd over de waarde der 
goederen. 

(2) Voormelde invoerbelasting wordt ge
heven op denzelfden voet als ware zij als in
voerrecht opgenomen in het bij de Tariefwet 
1934 behoorende tarief. 

(3) Onder waarde der goederen wordt 
verstaan die, welke is omschreven in artikel 
120 van de Algemeene Wet van 26 Augus
tus 1822 (Staatsblad No. 38), vermeerderd 
met alle Nederlandsche belastingen en hef
fingen. 

(4) Voor goederen ten aanzien van wel
ke, desgevorderd, bij v isitatie niet kan wor-
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den aangetoond, dat zij bestemd zijn als 
grondstof voor een fabrikant of als handels
waar voor een groothandelaar of een klein
handelaar, bedraagt het tarief van de invoer
belasting vijf ten honderd. Deze bepaling 
geldt niet voor gas, electriciteit en door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën aan te wijzen goederen. 

(s) Ten aanzien van brood worden voor
meld percentage van twee en een half tot 
één en voormeld percentage van vijf tot twee 
verminderd. 

(6) T en aanzien van melk, eieren, aard
appelen en fruit , alsmede van versche, ge
zouten, gedroogde en gekoelde groenten wor
den voormeld percentage van twee en een 
half tot één en voormeld percentage van vijf 
tot drie en een half verminderd. 

HOOFDSTUK III. 

Vrijstelling en teruggaaf van belasting. 

Artikel 1 r. 
Mits de daartoe door den Secretaris-Ge

neraal van het Departement van Financiën 
vast te stellen voorschriften worden in acht 
genomen zijn van omzetbelasting vrijgesteld: 

1) de leveringen en diensten van publiek
rechtelijke lichamen, stichtingen en andere 
rechtspersonen, zoomede van niet- rechtsper
soonlijkheid bezittende vereenigingen, welke 
een inrichting tot genezing of verpleging van 
zieke of gebrekkige personen of, met het oog
merk van liefdadigheid, een inrichting tot 
verzorging van andere personen exploitee
ren, indien met die inrichting geen winst 
wordt beoogd of gemaakt ; de vrijstelling 
geldt slechts voor de verstrekking van spij
zen, dranken en geneesmiddelen aan en de 
verzorging van vorenbedoelde personen; 

2) de leveringen en diensten van kun
stenaars, schrijvers en personen, die zich be-
zighouden m et hP.t geven van onderricht, in
dien het geheele bedrag van alle door die 
personen in een kalenderjaar verrichte leve
ringen en diensten niet meer bedraagt dan 
drieduizend gulden; 

3) het door landbouwers, tuinbouwers, 
boschbouwers en veehouders beschikken 
voor eigen gebruik voor zich en hun gezin
nen over producten van hun landbouw-, 
tuinbouw-, boschbouw- of veeteeltbedrijf. 

Artikel 12. 

(1) Mits de daartoe door den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van Fi
nanciën vast te ste11en voorschriften worden 
in acht genomen zijn van omzetbelasting 
vrijgesteld: 

1) de levering van water; 
2) de levering van schepen, welke een 

gewicht hebben van meer dan honder.d kilo
gram ; 

3) de levering - anders dan door den 
fabrikant v an die goederen - van gas en 
el ectri ei tei t ; 

4) de levering - anders dan door den 
fab rikant van die goederen - van door voor
noemden Secretaris-Generaal aan te wijzen 
goederen; 
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s) de levering - anders dan door een 
kleinhandelaar - van grondstqffen, vermeld 
in de bij dit besluit behoorende tabel; 

6) de levering van goederen, bestemd 
om rechtstreeks naar het buitenland te wor
den uitgevoerd, opslag in een entrepot voor 
buitenlandsche goederen daaronder begre
pen; 

7) de levering van goederen in daartoe 
door voornoemden Secretaris-Generaal aan 
te wijzen geva11en, waarin voor die goederen 
bij invoer heffing van invoerbelasting ach
terwege blijft; 

8) de levering van goederen om niet in 
door voornoemden Secretaris-Generaal aan 
te wijzen gevallen; 

9) de levering van goederen ingevolge 
een executorialen verkoop met uitzondering 
van de levering van producten van een fa 
brikant uit diens boedel; 

10) de levering van geld en van van 
overheidswege uitgegeven ongebruikte Ne
derlandsche zegels en merken, zoomede de 
overdracht van waardepapieren - obliga
ties, aandeelen en andere effecten daaronder 
begrepen; 

n) de vestiging, de overdracht en de af
stand van deelgerechtigdheid in vennoot
schappen en vereenigingen; 

12) het verleenen van krediet, het over
dragen, incasseeren en betalen van geldvor
deringen, het gi ro -, chèque- en rekening
courantverkeer daaronder begrepen; 

13) de verzekerlngen; 
14) de loterijen; 
15) de diensten in het post-, t elegraaf- en 

telefoonverkeer en bepaalde diensten van 
vervoerondernemingen ten behoeve van dat 
verkeer; 

16) de radio-uitzendingen van het Rijk 
en van daartoe bevoegde vereenigingen en 
lichamen; 

17) de herstellingen, de verbouwingen 
en dergelijke werkzaamheden aan schepen, 
welke een gewicht hebben van m eer dan hon
derd kilogram; 

18) het vervoer van personen en goede
ren door middel van schepen, het laden en 
lossen daaronder begrepen; het sleepen, ver
huren en vervrachten van schepen; het af
staan van het gebruik van havens en haven
inrichtingen tegen vergoedingen, welke de 
gebruikelijke door het Rijk of andere pu
bliekrechtelijke lichamen gevorderde vergoe
dingen niet te boven gaan; 

19) de door voornoemden Secretaris- Ge
neraal aan te wijzen werkzaamheden betref
fende de expeditie en den opslag van uit zee 
aangevoerde of naar zee uitgaande goederen; 

20) de door voornoemden Secretaris-Ge
neraal aan te wijzen, in opdracht en voor re
kenin g van een buitenlander verrichte be
werking en verwerking van goederen, welke 
worden ingevoerd en na de bewerking of 
verwerking weder worden uitgevoerd; 

2 1) de verhuur en de v erpachtin g van 
onroerende zaken, met uitzondering van: 

a) den verhuur van m achin es en bedrijfs
installaties ; 

b) den verhuur van gem eubileerde ka-
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roers in hotels, pensions en dergelijke inrich
tingen aan personen, die daar slechts voor 
een kort oponthoud verblijf houden; 

22) de diensten van doktoren, tandart
sen en vroedvrouwen, alsmede de leveringen 
van geneesmiddelen, voor zoover de vergoe
ding wordt voldaan : 

a) door ingevolge wettelijke bepalingen 
ingestelde of erkende lichamen of fondsen; 

b) door lichamen of fondsen , welke vol
doen aan de door voomoemden Secretaris
Generaal vast te stellen regelen; 

23) de verstrekking van kost, inwoning 
en gebruikelijke belooningen in natura aan 
in dienst van een ondernemer zijnde perso
nen· 

2;) de voordrachten en dergelij ke werk
zaamheden tegen een vergoeding, in hoofd
zaak strekkende tot dekking van kosten, doch 
alleen in daartoe door voomoemden Secre
taris -Generaal aan te wijzen gevallen. 

(2) Voornoemde Secretaris-Generaal is 
bevoegd de bij dit besluit behoorende tabel 
aan te vullen met goederen, welke uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend door fabrikanten als 
grondstof worden gebezigd. 

Artikel 13 . 

(1) Mits de daartoe door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi

nanciën gegeven voorschriften worden in acht 
genomen zijn van de invoerbelasting vrijge
steld: 

1) water; 
2) schepen, welke een gewicht hebben 

van meer dan honderd kilogram; 
3) grondstoffen, vermeld in de bij dit 

besluit behoorende, eventueel ingevolge ar
tikel 12, tweede lid, aangevulde, tabel; 

4) geld van overheidswege uitgegeven, 
ongebruikte, Nederlandsche zegels en mer
ken; 

5) niet aan invoerrecht onderworpen, in 
één aangifte begrepen goederen, waarvan de 
waarde niet meer bedraagt dan vijf gulden. 

(2) Ten aanzien van de invoerbelasting 
blijven buiten toepassing: 

1) de vrijstellingen voorzien in het bij de 
Tariefwet 1934 behoorende tarief; 

2) de artikelen 16, letter b, 18, laatste 
volzin, 20, 21 en 22, eerste lid, letters menu, 
der Tariefwet 1934. 

Artikel 14. 
(1) De inspecteur kan aan een fabrikant, 

op daartoe gedaan verzoek, tot wederopzeg
gens vergunning verleenen de benoodigde 
grondstoffen m et vrijste lling van omzetbe
lasting of invoerbelasting in te slaan. 

(2) De inspecteur kan ten aanzien van 
een handelaar, al dan niet op v erzoek, tot 
wederopzeggens bepalen, dat alle of bepaal
de handelswaren met vrijstelling van omzet
belasting of invoerbelasting worden ingesla
gen. De handelaar wordt dan met betrekking 
tot die goederen als fabrikant in den zin van 
dit besluit aangemerkt. 

(3) Goederen, voor welke op den voet 
van dit artikel vrijstelling van invoerbelas
ting wordt genoten, worden voor de toepas-
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sing van andere wettelijke regelingen geacht 
niet aan invoerbelasting te zijn onderworpen. 

Artikel 15. 
(1) Aan een fabrikant wordt, op daartoe 

gedaan verzoek, ter zake van de omzetbe
lasting of de invoerbelasting, voldaan over 
door hem ingeslagen grondstoffen, welke 
verbruikt zijn bij de bewerking of verwer
king van hier te lande geleverde goederen, 
een bedrag teruggegeven. 

(2) Aan een fabrikant, groothandelaar of 
kleinhandelaar, die goederen in ongebruikten 
staat uitvoert of opslaat in een entrepot voor 
buitenlandsche goederen, wordt, op daartoe 
gedaan verzoek, ter zake van de omzetbe
lasting of de invoerbelasting, voldaan voor 
die goederen of voor de bij de bewerking of 
verwerking van die goederen verbruikte 
grondstoffen, een bedrag teruggegeven. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën geeft nadere rege
len nopens het bedrag van de teruggaaf. Hij 
is bevoegd daarbij het bedrag van de terug
gaaf te regelen naar een algemeenen maat
staf. 

(4) De aan een ondernemer toekomende 
teruggaaf wordt vastgesteld bij beschikking 
van den inspecteur. 

Artikel 16. 
(1) In gevallen, waarin een ondernemer 

goederen in ongebruikten staat terugneemt 
van een afnemer, zoomede in gevallen, waar
in een ondernemer op den verkoopprijs, de 
aannemingssom of de vergoeding een ver
mindering verleent, wordt, op daartoe door 
den ondernemer gedaan verzoek, van de ter 
zake betaalde of teveel betaalde omzetbe
lasting teruggaaf verleend. 

(2) Mede wordt, op daartoe door den 
ondernemer gedaan verzoek, teruggaaf ver
leend van omzetbelasting, welke op den voet 
van artikel 9 teveel of ten onrechte is be
taald. 

(3) De aan een ondernemer toekomende 
teruggaaf wordt vastgesteld bij beschikking 
van den inspecteur. 

Artikel 17. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën is bevoegd, met inacht
neming van het beginsel van wederkeerig
heid, te bepalen, dat bij invoer uit een be
paald land heffing van invoerbelasting ge
heel achterwege blijft of plaats heeft naar 
een !ageren heffingsvoet. In geval bij invoer 
uit een land heffing van invoerbelasting ge
heel achterwege blijft, vinden bij uitvoer 
naar dat land de vrijstelling van artikel 12 , 

eerste lid, Nd. 6, en de teruggaaf van artikel 
15, tweede lid, geen toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 
Navordering. 

Artikel 18. 
(1) In gevallen waarin : 
1) een ondernemer niet of niet volledig 

de door hem verschuldigde omzetbelasting 
heeft voldaan, 
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2) een ondernemer ten onrechte goederen 
met vrijstelling van omzetbelasting of in
voerbelasting heeft ingeslagen, 

3) aan een ondernemer ten onrechte te
ruggaaf van omzetbelasting of invoerbelas
ting is verleend, 
wordt de t en onrechte niet betaalde of ten 
onrechte teruggegeven belasting door mid
del van een door den inspecteur vast te stel
len aanslag nagevorderd. Navordering is uit
gesloten indien sedertdien vijf jaren zijn ver
streken. 

(2) De in een aanslag te begrijpen be
lasting kan worden verhoogd tot het vijf
voud van de ten onrechte niet betaalde of 
ten onrechte teruggegeven belasting. 

(3) De aanslag wordt door middel van 
een gedagteekend aanslagbiljet ter kennis 
van den ondernemer gebracht. 

(4) De belasting is van den tienden dag 
na dien der dagteekening van het aanslag
biljet invorderbaar. 

HOOFDSTUK V. 

Bezwaar en beroep. 

Artikel Ig. 

(I) Hij die bezwaar heeft tegen een hem 
ingevolge artikel I8 opgelegden aanslag of 
tegen een te zijnen aanzien ter uitvoering 
van artikel IS of artikel I6 genomen beschik
king, kan binnen een maand na de dagteeke
ning van het aanslagbiljet of van de beschik
king daartegen een bezwaarschrift indienen 
bij den inspecteur. 

(2) Op het bezwaarschrift wordt uit
spraak gedaan door den inspecteur. De uit
spraak is m et redenen omkleed, voor zoover 
het bezwaar worc1t afgewezen. Afschrift van 
de uitspraak wordt aan den reclamant ge
zonden bij aangeteekenden brief of hem uit
gereikt tegen gedagteekend ontvangbewijs. 

Artikel 20. 

(I) Van de beschikking van den inspec
teur, bedoeld in artikel I9, tweede lid, staat 
binnen een maand nadat het afschrift ter 
post is bezorgd of tegen ontvangbewijs is uit
gereikt, beroep open bij de Tariefcommissie. 

(2) De artikelen 6, tweede en derde lid, 
9, IO en II der Tariefwet I934 vinden ten 
aanzien van het beroep toepassing. 

(3) Indien appellant niet volledig heeft 
voldaan aan de hem bij of voor de uitvoe
ring van de artikelen g, IS, I6, 26 en 27 op
gelegde verplichtingen, wordt de beschik
king van den inspecteur gehandhaafd, tenzij 
aan de Tariefcommissie blijkt dat en in hoe
ver zij onjuist is . 

(4) T en aanzien van aanslagen beslist de 
Tariefcommissie alleen over het bedrag, 
waarop de enkelvoudige belasting moet wor
den vastgesteld. 

Artikel 2I. 

( I) Voor zoover de ondernemer bezwaar 
heeft tegen de ingevolge artikel I8, tweede 
lid, toegepaste verhooging van belasting 
staat van de in artikel I9, tweede lid, be
doelde b eschikking van den inspecteur be
roep open bij den directeur der accijnzen. 
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(2) Het beroep moet worden ingesteld 
binnen een maand nadat het afschrift van 
voormelde beschikking ter post is bezorgd 
of tegen ontvangbewijs is uitgereikt. 

Artikel 22. 
Onjuiste aanslagen kunnen door den in

specteur ambtshalve worden verminderd. 

HOOFDSTUK VI. 

Invordering. 

Artikel 23. 
(I) Ten aanzien van aanslagen, opge

legd ingevolge artikel I8 of ingevolge op ar
tikel 28 gegronde voor~chriften, zij n de be
palingen van toepassing, welke de invorde
ring en den voorrang bij wanbetaling van 
accijnzen regelen, met dien verstande, dat de 
invordering in nlle gevallen door middel van 
lijfsdwang kan geschieden. 

(2) Verzet tegen de tenuitvoerlegging 
van het dwangbevel kan niet gericht zijn 
tegen de juistheid of de hoegrootheid van 
den aanslag, noch gegrond zijn op de om
standigheid, dat het aanslagbiljet niet is ont
vangen. 

(3) Ingeval van ontbinding van een ven
nootschap, vereeniging of lichaam zijn de 
met de vereffening belaste personen hoofde
lijk mede aansprakelijk voor de belasting, 
voor welker voldoening zij hadden kunnen 
zorgdragen. Het in het eerste en tweede lid 
bepaalde vindt te hunnen aanzien overeen
komstige toepassing. 

HOOFDSTUK VII. 

Bijzondere bepalingen. 

Artikel 24. 

Ten aanzien van het bedrijf van een fa 
brikant kan door of vanwege den Secretaris
Generaal van het D epartement van Finan
ciën worden bepaald dat daarin een fabrieks
afdeeling en een handelsafdeeling zullen 
worden onderscheiden. Alsdan wordt de over
dracht van goederen van de fabrieksafdee
ling naar de handelsafdeeling als een leve
ring aangemerkt en wordt de ondernemer ter 
zake van de handelsafdeeling als groothan
delaar aangemerkt. 

Artikel 25. 
(I) Het is den ondernemers verboden 

aan degenen aan wie de leveringen geschie
den of de diensten worden bewezen de om
zetbelasting geheel of gedeeltelijk afzonder
lijk in rekening te brengen. 

(2) Het in het eerste lid vervatte verbod 
geldt niet in gevallen, waarin het bedrag van 
den verkoopprijs, de aannemingssom of de 
vergoeding aan de hand van wettelijke ta
rieven wordt vastgesteld. 

(3) Bedingen, strijdig met dit artikel, 
zijn nietig. 

Artikel 26. 
(I) Een ondernemer is gehouden van 

dag tot dag aanteekening te houden omtrent: 
I) de geleverde goederen en de verrichte 

diensten; 
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2) de ter zake ontvangen en terugbetaal
de bedragen of andere tegenwaarden; 

3) de van anderen betrokken en terug
genomen goederen. 

(2) De aanteekeningen worden gehou
den op zoodanige duidelijke en overzichte
lijke wijze en met vermelding van zoodanige 
bijzonderheden dat aan de hand daarvan de 
door den ondernemer over een bepaald tijd
vak verschuldigde omzetbelasting, naar de 
onderscheidingen van het tarief kan worden 
berekend en vrijstellingen en teruggaven van 
belasting kunnen worden vastgesteld. 

Artikel 27. 
(1) E en ondernemer is, desgevorderd, 

gehouden aan den inspecteur of aan een door 
dezen aangewezen ambtenaar inzage te ver
leenen van alle boeken en bescheiden, waar
van de kennisneming voor de uitvoering van 
dit besluit van nut kan zijn. 

(2) E en ondernemer is gehouden aan de 
in het eerste lid genoemde ambtenaren alle 
voor de uitvoering van dit besluit noodige 
inlichtingen te verstrekken. 

(3) Gelijke verplichtingen bestaan te
genover de Tariefcommissie, den directeur 
der accijnzen en de door den voorzitter die r 
commissie of door den directeur der accijn
zen aangewezen personen. 

(4) Hij die inzage van boeken en be
scheiden moet verleenen, wordt geacht die 
in zijn bezit te hebben . tenzij het tegendeel 
aannemelijk is. 

(s) Voor een weigering om te voldoen 
aan een in de eerste vier leden van dit arti
kel omschreven verplichting kan een onder
nemer zich niet met vrucht beroepen op de 
omstandigheid, dat hij uit eenigerlei hoofde 
tot geheimhouding verplicht is, zelfs niet, in
dien deze hem bij een wettelijke bepaling is 
opgelegd. 

(6) De in het eerste lid bedoelde boeken 
en bescheiden moeten, voor zoover niet de 
inspecteur afwijking heeft toegestaan, wor
den bewaard gedurende vijf jaren na afloop 
van het kalenderjaar, waarop zij betrekking 
hebben. 

-Artikel 28. 
D e Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën is bevoegd: 
1) voorschriften, noodig tot aanvulling en 

ter uitvoering van dit besluit, uit te vaardi
gen; 

2) ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de controle op de 
heffing van de belasting van dit besluit af- · 
wijkende voorschriften uit te vaardigen; 

3) voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen te gemoet te komen aan onbillijk
heden van overwegenden aard, die zich bij 
de toepassing van dit besluit mochten voor
doen. 

HOOFDSTlJK VIII. 
Bepalingen van strafrechtelijken aard. 

Artikel 29. 
Hij die een aangifte als bedoeld is in ar

tikel 9 of vereischt is bij krachtens artikel 28 
uitgevaardigde voorschriften, opzettelijk on-
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juist of onvolledig doet wordt, indien daar
uit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste tien
duizend gulden. 

Artikel 30. 
Hij die aan de Tariefcommissie of aan een 

in artikel 2 7 bedoelden persoon opzettelijk 
een valsch of vervalscht boek of ander ge
schrift overlegt of ter inzage aanbiedt wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoog
ste twee jaren of geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden. 

Artikel 31 . 

Met hechtenis van ten hoogste twee maan
den of geldboete van ten hoogste vijfduizend 
gulden wordt gestraft: 

1) de ondernemer die, gehouden tot aan
gifte ingevolge artikel 9 of ingevolge krach
tens artikel 28 uitgevaardigde voorschriften, 
niet de vereischte aangifte doet; 

2) de ondernemer die het in artikel 25 
vervatte verbod overtreedt; 

3) de ondernemer die niet voldoet aan 
een hem bij artikel 26 of artikel 27 opge
legde verplichting, of, bij toepassing van ar
tikel 27, onjuiste of onvolledige inlichtingen 
verstrekt; 

4) hij die een krachtens dit besluit door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën vastgesteld algemeen 
voorschrift overtreedt. 

Artikel 32. 
(1) Indien een bij dit besluit strafbaar 

gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 33 . 
De bij de artikelen 29 en 30 strafbaar ge

stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven. De bij artikel 31 strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 34. 
(1) Met het opsporen van de bij dit be

sluit strafbaar gestelde feiten zijn mede be
last de a mbtenaren van 's Rijks belasting
dienst. 

(2) Van het proces-verbaal opgemaakt 
ter zake van een bij artikel 31 strafbaar ge
steld feit wordt aan den verdachte een af
schrift uitgereikt. 

(3) De opsporingsambtenaren hebben, 
zoo noodig met behulp van den sterken arm, 
toegang tot alle panden en terreinen, waarin 
of waarop, naar hun redelijk vermoeden, 
voorwerpen aanwezig zijn, die tot ontdek
king van een bij dit besluit strafbaar ge'steld 
feit dienstig kunnen zijn. Zij zijn bevoegd 
die voorwerpen in beslag te nemen en daar
van de uitlevering te vorderen. 

(4) De opsporingsambtenaren treden tot 
woning dienende lokalen tegen den wil van 
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den bewoner niet binnen dan voorzien van 
een schriftelijke lastgeving van den burge
meester of den kantonrechter. De lastgeving 
wordt niet geweigerd dan met opgaaf van 
redenen. Van een onderzoek op dezen voet 
maken de ambtenaren proces-verbaal op 
waarvan binnen twee etmalen ·aan den bewo
ner een afschrift wordt uitgereikt. 

Artikel 35. 
(1) De bij a rtikel 31 strafbaar gestelde 

feiten worden vanwege den Secretaris-Gene
-raai van het Departement van Financiën 
vervolgd op de wijze, als is bedoeld in den 
zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek van Strafvordering. 

(2) De verdachte kan door of vanwege 
voornoemden Secretaris-Generaal tot trans
actie worden toegelaten. 

HOOFDSTUK IX. 

Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 36. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financiën stelt bepalingen 
vast, welke den overgang regelen van de hef
fing van de belasting ingevolge de Omzet
belastingwet 1933 (Staatsblad No. 546) tot 
de heffing van de belasting ingevolge het 
onderwerpelijk besluit. 

(2) T en aanzien van het doen van aan
giften, vereischt bij de in het eerste lid be
doelde bepalingen, en ten aanzien van het 
ter inzage aanbieden of overleggen van boe
ken of andere geschriften bij de toepassing 
van die bepalingen vinden de artikelen 29 
en 30 van dit besluit overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 37. 
(1) Hij die ingevolge een vóór de inwer

kingtreding van dit besluit gesloten overeen
komst verplicht is goederen te leveren o f een 
dienst te verrichten, is bevoegd hetgeen van 
hem met betrekking tot die goederen of den 
dienst wegens omzetbelasting of invoerbelas
ting meer is gevorderd dan vóór de inwer
kingtreding van dit besluit had kunnen ge 
schieden, terug te vorderen van dengene, 
aan wien hij de goederen moet leveren of 
ten behoeve van wien hij den dienst moet 
verrichten. Hiermede strijdige bedingen zijn 
nietig. 

(2) Krachtens het Besluit No. 218/1940 
in zake de benoeming van een Gemachtigde 
voor de Prijzen kan anders worden bepaald. 

Artikel 38. 
(1) Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 Januari 1941, behalve voor zoo
veel betreft de heffing van de omzetbelas
ting en invoerbelasting van sigaren, sigaret
ten, rook- en pruimtabak en snuif, welke in 
werking treedt met ingang van 1 April 1941. 

(2) Op eerstvermeld tijdstip vervalt de 
Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad No. 
546), behalve ten aanzien van reeds ver
schuldigde belasting en begane strafbare 
feiten. 

(3) Artikel 25 en artikel 31 j 0 artikel 25 
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dier wet blijven van kracht tot en met 3 1 

December 1942. 
(4) Dit besluit wordt aangehaald als 

,,Besluit op de Omze~belasting 1940". 

's-Gravenhage, 17 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

(Uitgeg. 27 December 1940.) 

Tabel bedoeld Jn artikel 12, eerste ll!l, No. i'i. 

r. Afval. 
2. Balein, ruwe. 
3. Barnsteen, hoorn, ivoor, koraal, meer

schuim, paarlemoer en schildpad, in 
ruwen staat. 

4. Beenderen en beenderenmeel. 
5. Beetwortelen. 
6. Cacaoboonen. 
7. Celluloïd, cellon, eboniet, kunsthars, 

kunsthoorn en dergelijke stoffen, en
kel gevormd tot bladen, buizen, blok
ken, platen, reepen of staven. 

8. Copra. 
9. Diamanten , andere edelsteenen en half

edelsteenen, ongezet. 
10. Drukinkt. 
II" F erromangaan, ferrosilicium, ferro

chroom, ferrowolfram, ferromolyb
deen, ferrophosphor en dergelijke ijzer
houdende alliages en m engsels in niet 
verder bewerkte bladen, blokken, pla
ten of staven (z.g. voorlegeeringen). 

12. Garens, voor zoover het betreft: 
a. eendraads katoenen garen in elke op

making; 
b. eendraads zijden garen en eendraads

kunstzijden garen in elke opmaking ; 
c. eendraads linnen garen in elke op

making; 
d. andere eendraads garens, opgemaakt 

op cops, cones, spoelen of dergelijke 
opwindmiddelen of opgemaakt tot 
cops of cones, een en ander indien 
de lengte van de opmaking of, bij op
making op of tot cones, de hoogte, 
10 centimeter of mee r bedraagt. 

13. Gommen en harsen, ruwe. 
14. Granen, waaronder boekweit. 
15. Grondnoten, onbewerkte, ook indien 

ontdaan van dop. 
16. Hop. 
,7. Hout, ten hoogste enkel gezaagd en/of 

behakt, voor zoover het betreft: ce
derhout, djatihout, ebbenhout, ma
honiehout, notenhout, okouméhout, 
palissanderhout, rozenhout, wortelno
tenhout. 

18. Houtcellulose in bladen of vellen, hout
pap, houtpulp, houtslijp, houtmeel en 
houtstof. 

19. Huiden en vellen, versch of enkel ge
zouten of gedroogd. 

20. Katoen, ruwe al dan niet gewasschen, 
gereinigd of gebleekt (grondstof voor 
spinnerijen). 

2 r. Koffie, ongebrand .. 
22. Kurk, ruwe. 
23. Kwarts, mica en veldspaath, ruwe. 
24. Leder, met uitzondering van zeemleder. 
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25. Meel en bloem van granen. 
26. Melasse en melado. 
27. Meststoffen. 
28. Metaalertsen. 
29. Metalen, t. w. 

I. Edele metalen (platina, platiname
talen, goud en zilver), zoomede al
liages en mengsels welke geheel of 
hoofdzakelijk uit die metalen be
staan; 

II. IJzer, koper, tin, zink, lood, nikkel 
en aluminium, zoomede alliages en 
mengsels welke geheel of hoofdza
kelijk uit deze metalen bestaan : 
a. ruw in schuitjes, gietelingen, 

blokken, koeken, klompen of 
korrels; 

b. voorgesmeed, voorgewalst of in 
anderen voorbewerkten vorm, 
als: blooms, ingots, knuppels, 
slabs, blokken of koeken; 

III. Koper, tin, aluminium, nikkel en 
alliages van deze metalen in niet 
verder bewerkte bladen, blokken, 
platen of staven, met uitzondering 
van bladkoper geschikt voor ver
gulden. 

30. Oliën en vetten, ruwe plantaardige en 
dierlijke, mits niet geschikt voor men
schelijke consumptie of huishoudelijk 
gebruik. 

3I. Parels, niet doorboord en ongezet. 
32. Plantenvezels, ruwe (vlas, hennep, jute, 

enz.) . 
33. Rubber, caoutchouc, gutta-percha, ru

we, een en ander in vellen, in blokken 
of in poedervorm, benevens latex, re
vertex en balata. 

34. Schelpen. 
35. Schroot. 
36. Sojaboonen. 
37. Stapelvezels. 
38. Tabak in rollen of bladen en niet ge

korven ongeplette tabaksstelen. 
39. Veevoeder, waaronder gras, hooi en 

stroo. 
40. Wol, ruwe, al dan niet gewasschen, ge

reinigd, ontvet, gecarboniseerd, ge
bleekt, geverfd, gekaard en gekamd, 
kammelingen daaronder begrepen. 

4I. Zaden. 

S. S.560 

z5 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat betreffende de interna
tionale binnenvaart. 

Ingevolge § 1 der Verordening No. 15/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 e_n 3 
der Verordening No. 3/i940 van den R1Jks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

( 1) Het vervoeren van personen of goe
deren en het verrichten van sleepdiensten 
met een in N ederland thuisbehoorend schip, 
respectievelijk het tegen betaling opslaan 
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van goederen in zoodanig schip op de bin
nenwateren in Europa buiten de grenzen van 
Nederland, is slechts dan geoorloofd, indien 
de eigenaar van het schip is aangesloten bij 
de Stichting Nederlandsche Particuliere 
Rijnvaart-Centrale of de Vereeniging Cen
traal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
en de verrichtingen geschieden in overeen
stemming met de door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat of 
door genoemde organisaties, dan wel door 
beiden gezamenlijk gegeven voorschriften en 
richtlijnen. 

(2) De eigenaars der in het eerste lid ge
noemde schepen zijn er voor verantwoorde
lijk, dat de transporten, welke hun schepen 
door genoemde organisaties worden toege
wezen, ten uitvoer worden gebracht. 

(3) Het in lid 1 en 2 bepaalde is niet van 
toepassing op Nederlandsche kustvaartuigen, 
welke de vaart uitoefenen op de binnenwa
teren in Europa buiten de grenzen van Ne 
derland en uitsluitend beladen zijn met 
rechtstreeks van overzee aangevoerde of 
rechtstreeks naar overzee bestemde goede
ren. 

Artikel 2. 

(1) Ter behartiging van aangelegenhe
den, de internationale binnenvaart betref
fende, wordt een commissie ingesteld. 

(2) De Secretaris-Generaal benoemt de 
leden dezer commissie en regelt hun be
voegdheden. 

Artikel .3• 
De Secretaris-Generaal kan de regelen, bij 

of krachtens dit besluit gegeven, op bepaal
de vaarwegen of op bepaalde categorieën 
van schepen niet van toepassing verklaren. 

Artikel 4. 
Met betrekking tot overtreding van de 

voorschriften, bij of krachtens dit besluit ge
geven, is het bepaalde in de artikelen 3, 4, 
-~ en 6 van de Wet Gebruik Vervoermidde
len 1939 (Staatsblad No. 528) van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 5. 
(1) Dit besluit treedt in werking met in

gang van den zevenden dag na dien zijner 
afkondiging. 

(2) Met ingang van dien dag vervalt het 
besluit No. 10 B van den Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940 
(Nederlandsche Staatscourant 1940, No. 97). 

's-Gravenhage, is November 1940. 
De S .-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D . G. W . SPITZEN. 

(Uitgeg. 26 November 1940.) 

S. S.561 

13 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Waterstaat en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart betreffende 
vervoerprijzen. (Vervoer prijsbesluit 
1940.) 
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Op grond van artikel 2 van het Besluit 
No. 218/1940 in zake de benoeming van een 
Gemachtigde voor de Prijzen en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den gijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Het is verboden een hoogeren vervoerprijs 
te bedingen, te beloven, aan te nemen of te 
betalen dan bij de navolgende bepalingen 
wordt toegelaten. 

Artikel 2. 

Onder vervoerprijs wordt verstaan het ge
heel van de door een vervoerder, verhuurder 
van transportmiddelen of derde bij of ter 
zake van een vervoerovereenkomst of ver
huur van vervoermiddelen bedongen voor
deelen. 

Artikel 3. 
1. De hoogst toelaatbare vervoerprijs is 

die, welke door den vervoerder, verhuurder 
of derde in het tijdvak van 3 tot en met 9 
Mei 1940 voor een soortgelijke vervoerover
eenkomst of verhuur is bedongen of ontvan
gen. 

2. Heeft de vervoerder, verhuurder of 
derde geen vervoerprijs, als in het vorige lid 
bedoeld, bedongen of ontvangen, dan geldt 
als hoogst toelaatbare vervoerprijs die , welke 
in het tijdvak van 3 tot en met 9 Mei 1940 
voor een soortgelijke vervoerovereenkomst 
of verhuur gebruikelijk was. 

3. Overigens geldt als "hoogst toelaat
bare vervoerprijs de prijs, welke voor een 
soortgelijke vervoerovereenkomst of verhuur 
in het jaar, eindigende op 9 Mei 1940, laat
stelijk gebruikelijk is geweest. 

Artikel 4. 
De bepalingen van de artikelen 1, 2 en 3 

zijn van overeenkomstige toepassing op het 
bezigen van vervoermiddelen voor den op
slag van goederen, alsmede op den overslag 
van goederen. 

Artikel 5. 
Als verboden verhooging wordt mede be

schouwd elke directe of indirecte verminde
ring van de te verrichten of verrichte presta
tie. 

Artikel 6. 
Dit besluit wordt aangemerkt als een voor

schrift, gegeven krachtens artikel 4 van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939. 

Artikel 7. 
1. De Secretaris-Generaal van het De

partement van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart kan t en aanzien van vervoer 
over zee, hetzij voor een bepaald vervoer, 
hetzij in het algemeen, van de voorschriften 
van dit besluit ontheffing verleenen of doen 
verleenen of een anderen prijs bindend vast
stellen of doen vaststellen. 

2. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat heeft dezelfde be
voegdheid ten aanzien van alle ander ver
voer. 
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Artikel 8. 

Goedkeuringen van vrachtprijsverhoogin
gen, welke voor het in werking treden van 
dit besluit zijn verleend, blijven, behoudens 
het bepaalde in artikel 7, van kracht. 

Artikel 9. 

1. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

2. H et wordt aangehaald als "Vervoer
prijsbesluit 1940". 

's-Gravenhage, 13 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 
D . G . W. SPITZEN. 

De S.- G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 December 1940.) 

S, S.562 

19 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken en van Justitie betref
fende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen. 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) In de gevallen, dat naar het oordeel 
van den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Waterstaat met de uitvoering 
van een werk of een handeling, als in de ar
tikelen 1 en 5 van de Belemmeringenwet Ver
ordeningen (Staatsblad 1899, No. 129) be
doeld , niet kan worden gewacht, kan bij be
schikking van den Secretaris-Generaal voor
noemd worden bepaald, dat het werk onm"id
dellijk kan worden ten uitvoer gelegd of die 
handeling kan worden verricht, vóórdat de 
in die wet bedoelde vergunning of onthef
fing is verleend. 

(2) In de betreffende beschikking kun
nen voorwaarden worden opgenomen, van 
welke de onmiddellijke tenuitvoerlegging af
hankelijk wordt gesteld. 

(3) Van de beschikking van den Secre
taris-Generaal wordt k ennis gegeven aan het 
bestuur , hetwelk de ve rgunning of onthef
fing moet verleenen, en aan Gedeputeerde 
Staten van de provincie, waarin het werk of 
de handeling moet worden verricht. 

(4) De bepalingen van de Belemmerin
genwet Verordeningen voor het verkrijgen 
van de vereischte vergunning of ontheffing 
blijven onverminderd van kracht. 

(s) Wordt de vergunning of ontheffing 
niet verleend , of worden aan de vergunning 
of ontheffing voorwaarden verbonden, dan 
wordt door en voor rekening van dengen e, 
die het werk heeft doen uitvoeren of de han-
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deling heeft doen v errichten, hetzij alles zoo
veel mogelijk in den vorigen staat terugge
bracht, hetzij het verrichte alsnog in over
eenstemming met de voorwaarden gebracht. 

(6) Bij het verleenen of weigeren van de 
vergunning of ontheffing kan aan dengene, 
die het werk heeft doen uitvoeren of de han
deling heeft doen verrichten, voordat de ver
eischte vergunning of ontheffing was ver
leend, het vergoeden van daardoor geleden 
schade worden opgelegd. 

Artikel 2. 

(1) In de gevallen, dat naar het oordeel 
van den Secretaris- Generaal van het Depar
tement van Waterstaat met de uitvoering 
van een werk, als bedoeld in de artikelen 1 

en 3 van de Belemmeringenwet Privaatrecht 
(Staatsblad 1927, No. 159) niet kan worden 
gewacht, kan bij beschikking van den Se
cretaris-Generaal voornoemd worden be
paald, dat het werk terstond kan worden ten 
uitvoer gelegd en dat de rechthebbende ten 
aanzien van eenig onroerend goed , behou
dens recht op schadevergoeding, verplicht is 
deze tenuitvoerlegging te gedoogen. 

(2) In de betreffende beschikking kun 
nen voorwaarden worden opgenomen, van 
welke de onmiddellijke tenuitvoerlegging af
hankelijk wordt gesteld. 

(3) Van de beschikking van den Secre
taris-Generaal wordt kennis gegeven aan de 
rechthebbenden, in het eerste lid bedoeld. 

(4) D e bepalingen van d e Belemmerin
genwet Privaatrecht blijven in de in het eer
ste lid bedoelde gevallen onverminderd van 
toepassing. 

(5) In de gevallen, waarin een beschik
king, als in het eerste lid bedoeld, gegeven 
is, zal, in het geval, dat de beslissing, als be
doeld in artikel 2 , lid 5, van de Belemmerin
genwet Privaatrecht, de aldaar genoemde 
verplichting niet oplegt of deze beslissing 
door het Gerechtshof wordt v ernietigd, voor 
zooveel van het betrokken onroerend goed 
gebruik is gemaakt, alles zooveel mogelijk in 
den vorigen staat worden teruggebracht, on
verminderd het recht op schadevergoeding 
van de rechthebbenden ten aanzien van dat 
goed. 

(6) De artikelen 6, 8, 9 en 13 van de Be
lemmeringenwet Privaatrecht zijn t en aan
zien van de in het eerste lid bedoelde be
schikkingen en de in die beschikkingen be
doelde werken en werkzaamheden van over
eenkomstige toepassing. Ten aanzien van de 
vordering tot vergoeding van schade, in het 
eerste en vijfde lid bedoeld, is artikel 14 dier 
wet van overeenkomstige toepassing. 

( 7) Met hechtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van t en hoogste zes
honderd gulden wordt gestraft hij die den 
aanleg, de verandering, de verplaatsing of 
de instandhouding van een werk, bedoeld in 
een op grond van het eerste Jid genomen be
schikking, wederrechtelijk belet of poogt te 
beletten, alsmede hij die deze werken weder
rechtelijk verwijdert of poogt te verwijderen. 
De feiten, in dit lid strafbaar gesteld, worden 
beschouwd als overtredingen. 
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Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 December 1940. 

De S.- G. van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K . J. FREDERIK$. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
J . C. TENKINK. 

(Uitgeg. 7 Januari 1941.) 

S. S.563 

23 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Justitie, van Fi
nanciën en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaa rt betreffende de Bouwnij
verheid. 

Op grond van § 1 der Verorden ing No. 
23/i940 en in overee nstemming met de§§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van d en 
Rijkscommissaris voor het bezett e Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De Algemeen Gemachtigde voor den 
Wederopbouw wordt, onafhankelijk van zijn 
bevoegdheden op het gebied van den weder
opbouw, belast met de algeheele leiding van 
de geheele bouwnijverheid. 

(2) Hij draagt naast den titel "Algemeen 
Gemachtigde voor den Wederopbouw" ook 
den titel "Algemeen Gemachtigde voor de 
Bouwnijverheid in het bezette Nederlandsche 
gebied" (verder te noemen "Algemeen Ge
machtigde") . 

Artikel 2. 

(1) D e Algemeen G emachtigde treft, na 
overleg met de daarvoor in aanmerking ko
mende organisaties van de bouwnijverheid, 
zoodanige maatregelen, als hij voor de rege
ling van de geheele bouwnijverheid noodig 
acht. Deze maatregelen kunnen tevens op de 
vervaardiging en verwerking van en den han
del in bouwmaterialen betrekking hebben. 

(2) De Algemeen Gemachtigde kan aan 
alle natuurlijke en rechtspersonen speciale 
aanwijzingen geven, in hoeverre werken op 
het gebied van waterbouw, spoorwegbouw, 
wegenbouw, burgerlijken bouw en utiliteits
bouw moeten worden uitgevoerd. 

(3) De Algemeen Gemachtigde kan 
maatregelen, als bedoeld in lid 1, t evens ten 
aanzien van alle Nederlandsche overheids
organen treffen en aan deze aanwijzingen, als 
bedoeld in lid 2, geven. 

(4) De Algemeen Gemachtigde treft de 
maatregelen en geeft de aanwijzingen, als 
bedoeld in de leden 1 tot en met 3, niet dan 
in overeenstemming met de S ecretarissen
Generaal der Departementen van Financiën 
en van Handel , Nijverheid en Scheepvaart, 
alsmede in overeenstemming met de Secre
tarissen-Generaal van de overige Departe
menten, voor zoover deze Departementen 
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bij de maatregelen of aanwijzingen betrokken 
zijn. 

Artikel 3. 
(1) Alle opdrachten van de in artikel 2 

genoemde · personen of overheidsorganen tot 
uitvoering van- in het vorig artikel bedoelde 
bouwwerken op de aldaar in lid 2 genoemde 
gebieden zijn onderworpen aan de goedkeu
ring van den Algemeen Gemachtigde. 

(2) Door gemeentebesturen worden geen 
bouwvergunningen verleend dan na goedkeu
ring van of vanwege den Algemeen Gemach
tigde. 

Artikel 4 . 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Binnenlandsche Zaken is bevoegd 
op voorstel van en in overleg met den Alge
meen Gemachtigde in gemeentelijke bouw
verordeningen wijzigingen voor te schrijven. 
Op grond van dusdanige voorschriften tot 
stand gekomen wijzigingen in bouwverorde
ningen kunnen niet dan met toestemming 
van den genoemden Secretaris-Generaal en 
van den Algemeen Gemachtigde op haar 
beurt worden gewijzigd. 

. Artikel 5. 
De artikelen 2 tot en met 4 zijn op bouw

plannen of werken van Duitsche instanties 
en op de bij het tot stand komen van zulke 
plannen of werken werkzame natuurlijke en 
rechtspersonen niet van toepassing, n och 
voor wat betreft deze plannen en de uitvoe
ring, noch voor wat betreft het verkrijgen en 
de bewerking van de hiervoor noodige bouw
materialen. Bouwopdrachten van Duitsche 
instanties behoeven geen goedkeuring, als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, en behoeven niet 
te worden gemeld. 

Artikel 6 . 
(1) Indien te verwachten is, dat ten ge

volge van aanwijzingen tot uitvoering van 
bouwwerken, welke hij krachtens a rtikel 2, 

lid 2, wenscht te geven, financieel nadeel ge
leden zal worden, bepaalt de Algemeen Ge
machtigde, in overeenstemmin g met den Se
cretaris-Generaal van het Departement var. 
Financiën, of, in hoeverre en door wien dit 
nadeel wordt vergoed. Winstderving is hier
onder niet begrepen. 

(2) De Algemeen Gemachtigde is be
voegd op koste n van de overtreders te doen 
wegnemen, verrichten en beletten , hetgeen 
in strijd met de door hem op grond van ar
tikel 2, lid 2, gestelde aanwijzingen is ge
maakt of nagelaten, dan wel wordt ondemo-
m en. 

Artikel 7. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 

met een maatregel of aanwijzing, als bedoeld 
in artikel 2, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste vier jaren of geldboete 
van ten hoogste tien duizend gulden. 

(2) H ij aan wiens schuld te wijten is, dat 
met een maatregel of aanwijzing, als bedoeld 
in artikel 2, in strijd wordt gehandeld, wordt 
gestraft met gevan genisstraf of hechtenis 
van ten hoogste één jaar of ge-Jdboete van 
ten hoogst e vijf duizend gulden. 

(3) De in h et eerste en tweede Jid straf
baar gestelde feiten worden beschouwd als 
misdrijven. 

Artikel 8. 
(1) Hij die opdracht geeft tot uitvoe

ring van een bouwwerk, zonder daartoe de 
in het eerste lid van artikel 3 bedoelde goed
keuring te hebben verkregen, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste één jaar of 
geldboete van ten hoogste drie duizend gul
den. 

(2) Het in het eerste lid bedoelde feit 
wordt beschouwd als een overtreding. 

Artikel g. 
Indien een feit, strafbaar gesteld bij de ar

tikelen 7 of 8, wordt begaan bij een over
heidsorgaan of in het bedrijf van een rechts
persoon, wordt de strafvervolging ingesteld 
en de straf uitgesproken tegen hem, die tot 
het feit opdracht gaf of t en tijde van het 
handelen de feitelijke leiding daarbij had. 

Artikel 10. 

M et het opsporen van de bij dit besluit 
strafbaar gestelde feiten zijn, behalve amb
tenaren, b edoeld in artikel 141 van het Wet
boek van Strafvordering, belast de ambtena
ren van Rijks- en Gemeentepolitie, alsmede 
zij die door den Algemeen Gemachtigde daar
toe zijn aangewezen. 

Artikel 11. 

De ambtenaren en personen, bedoeld in 
artikel 10, zijn te allen tijde bevoegd om in 
beslag te nemen, zoomede ter inbeslagneming 
de uitlevering te vorderen van alle voorwer
pen, welke tot ontdekking der waarheid kun
nen dien en. 

Artikel 12. 

De ambtenaren en personen, bedoeld in ar
tikel 10, kunnen t e allen tijde inzage vorde
ren van a lle bescheiden, waarvan zij voor de 
goede vervulling van hun zaak inzage noodig 
oordeelen. P ersonen, die uit hoofde van hun 
stand, hun beroep of hun ambt to t geheim
houding verplicht zijn, kunnen de inzage wei
geren van bescheiden, tot welke hun plicht 
tot geheimhouding zich uitstrekt. 

Artikel 13. 
(1) De ambtenaren en personen, bedoeld 

in artikel ro, hebben te allen tijde toegang 
tot alle plaatsen, voor zoover zij betreding 
daarvan voor een goede vervulling van hun 
taak redelijkerwijze noodig oordeelen. Zoo 
noodig verschaffen zij zich den toegang met 
behulp van den sterken arm. 

(2) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester van de gemeente, waarin de 
woning is gelegen, d an wel voorzien van een 
algemeenen of bijzonderen schriftelijken last 
van den procureur-generaal bij het gerechts
hof of van den officier van justitie, of van 
een bijzonderen schriftelijken last van den 
commissaris van politie of in gemeenten, 
waar geen commissaris is, van den burge
meester. Van dit binnentreden wordt binnen 
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tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doel melding gemaakt. 

(3) Zij zijn bevoegd, zich. van bepaalde 
door hen aan t e wijzen personen te doen ver
gezellen . In dat geval wordt hiervan in het 
proces -verbaal melding gemaakt. 

Artikel I4. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 D ecember I940. 

De S .-G . van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. W . SPITZEN. 

De S .- G. van he t Dep. van Binn. Zaken, 
K. J. FREDERIKS. 

De S .-G. van het Dep. van Justitie, 
J. C . TENKINK. 

De S .-G . van het Dep. van Financiën, 
L. J . A. TRIP. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

,H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 7 Januari 1941.) 

S. S.632 

3 1 October 1 940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende den opbouw van een zelf 
standige organisatie ter ontwikkeling 
van het bedrijfsleven. 

Op grond van § I der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N o. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: · 

Artikel 1. 

(1) D e Secretaris-Generaal van het D e
partement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart vaardigt de voorschriften uit en treft 
de maatregelen, welke voor den opbouw van 
een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling 
van het bedrijfsleven noodig zijn. 

(2) Voor zoover tot dit doel bedrijfsor
ganisaties worden opgericht, erkend, ontbon
den of vereenigd en het daarbij organisaties 
van ondernemingen betreft, waarvoor het 
D epartement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart niet of niet uitsluitend bevoegd 
is, neemt de Secretaris-Generaal van het D e
partement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart zijn maatregelen in overeenstemming 
met den Secretaris-Generaal van het be
voegde Departement. 

(3) D e Secretaris-Generaal van het De
partement vanHandel,Nijverheid en Scheep
vaart kan zijn uit lid I voortvloeiende be
voegdheden overdragen. 

Artikel 2. 

Veranderingen in de rechtsverhoudingen, 
welke als uitvloeisel van dit besluit en de ter 
uitvoering daa rvan uitgevaardigde voor
schriften en beschikkingen ontstaan, geven 
geen aanspraak op schadevergoeding. 
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Artikel 3. 
(1) Hij die opzettelijk in strijd handelt 

met de voorschriften of beschikkingen, welke 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart of 
de door dezen aangewezen instanties ter uit
voering van dit besluit hebben uitgevaar
digd, wordt met gevangenisstraf van ten 
hoogste vijf jaren of met geldboete van ten 
hoogste honderd duizend gulden gestraft. 

(2) Hij die door zijn schuld in strijd 
handelt met een der in lid I bedoelde voor
schriften of beschikkingen, wordt met ge
vangenisstraf van ten hoogste een jaar of met 
geldboete van ten hoogste tien duizend gul
den gestraft. 

(3) De in de leden I en 2 bedoelde straf
bare feiten worden als misdrijven beschouwd. 

Artikel 4. 

Wanneer een der in artikel 3 strafbaar ge
stelde feiten door of vanwege een rechts
persoon wordt begaan, wordt de strafvervol
ging ingesteld en de straf uitgesproken tegen 
dengene, die de opdracht tot de strafbare 
handeling gegeven heeft of daarbij de fe ite
lijke leiding heeft gehad. 

Artikel 5. 
(1) De strafvervolging heeft niet plaats 

dan op klachte van den S ecretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart. 

(2) De klacht kan te allen tijde worden 
ingetrokken. 

(3) Het bepaalde in § 18 der Verorde
ning No. 52 /1940 van den Rijkscommissaris. 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Duitsche rechterlijke macht voor 
strafzaken blijft onverminderd gelden. 

Artikel 6. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 31 October 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en S cheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 12 November 1940.) 

S. S.633 

9 November 1940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van oude materia
len en afvalstoffen). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Oude materialen en afvalstoffen worden 
aangewezen als distributiegoederen in den 
zin van artikel 4 van de Distributiewet 1939. 
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Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel r noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
D eze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 9 November 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. r6 November r940.) 

S. S.634 

II November r940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
m enten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Vis
scherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Financiën, van So
ciale Zaken en van Justitie inzake de 
benoeming van een Gemachtigde voor' 
de Prijzen. 

Op grond van§ r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Tot regeling van de prijzen voor alle goe
deren en diensten, benevens van vergoedin
gen van iederen aard, alsmede tot handha
ving van deze prijzen en vergoedingen wordt 
e en Gemachtigde voor de Prijzen (hierna 
"Gemachtigde" te noemen) aangesteld, die 
door den Secretaris- Generaal van het D e
partement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart wordt benoemd en ontslagen. De Ge
machtigde heeft in het bijzonder bemoeienis 
met de prijzen voor alle goederen, van be
lang voor de dagelijksche behoeftevoorzie
ning, de huurprijzen voor roerende goederen 
en de prijzen, huren en pachten van onroe
rende goederen, de vervoerstarieven , de gas
en electriciteitstarieven en de renten. 

Artikel 2. 

De wettelijke voorschriften tot regeling 
van de prijzen worden door de Secretarissen
Generaal, na overleg met den Gemachtigde, 
uitgevaardigd. 

Artikel 3. 
De Gemachtigde heeft tot taak een met 

het algemeen belang in overeenstemming 
zijnde prijsvorming te verzekeren. T e dien 
einde kan hij in het bijzonder algemeene 
richtlijnen voor de prijsvorming vaststellen 
en den ambtenaren, die door de Secretaris
sen-Generaal met de behandeling van prijs
aangelegenheden zijn belast, terzake aanwij 
zingen geven. 

Artikel 4. 
De Gemachtigde zorgt voor de naleving 
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der prijsvoorschriften. Hij k an aan de amb
tenaren, die met de opsporing en vervolging 
van overtredingen van deze voorschriften 
zijn belast, de bevelen geven, welke hij m et 
het oog op de handhaving van deze voor
schriften noodzakelijk acht. 

Artikel 5. 
D e Gemachtigde wordt bij de uitvoering 

van zijn taak bijgestaan door een door den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart te 
benoemen commissie, waarin de Departe
menten van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Landbouw en Visscherij, van Wa
terstaat, van Binnenlandsche Zaken, van 
Financiën, van Justitie en van Sociale Za
ken v ertegenwoordigd zijn. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, II November 1940. 

De S .-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S .- G . van het Dep. van Waterstaat, 
D . G. W. S PITZEN. 

De S .-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
K. J . F REDERIKS. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De waarnemend S .-G. van het D ep . van 
Sociale Zaken, 

R . A. VERWEY. 

D e S.- G. van het Dep. van justitie, 
J. C. TENKINK. 

( Uit~eg. 30 November r940. ) 

S. S.635 

r3 November r940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1q39 (distributie van linoleum). 

Ingevolge artikel 4 van de D istributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met §§ 2 en 3 der Verordening 
No. ::i./1940 van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Alle soorten van linoleum , viltzeil (be
drukt viltpapier) en vloerzeil worden aange
wezen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering v an artikel r noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het D epartement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 



Artikel 3. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 November 1940. 

S. S.636 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. z6 ' ~ovember z940.) 

22 November z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van goederen, be
noodigd of vervaardigd in verwerkende 
industrieën) . . -

·" Ingevolge artikel 4 va11; de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

' De volgende goederen worden, met inacht
~eming van het bepaalde in artikel 2, aan
gewezen als distribl!tiegoederen in den zin 

· van artikel 4 der Distributiewet 1939: 

Sectie Keramische Industrie: 
1) artikelen van porselein en aardewerk; 
2) artikelen van glas, met uitzondering 

van vlakglas; 
3) grond- en hulpstoffen voor de kera

in.ische en de glasindustrie, met uitzondering 
van aärde- en kleisoorten, voor zoover deze 
in het binnenland zijn gewo_nnen. 

Sectie Grafische Industrie : 
· · werktuigen voor de grafische industrie, 
met inbegrip van boekletter en letterwit. 

Sectie Electrotechnische Industrie: 
electrotechnische artikelen: 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel I noo
dige voorschriften, welke tevens omvatten 
een specificatie van de in artikel I vermelde 
goederen worden door den Secretaris-Gene
raal van 'het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 

Deze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage; · 22 November 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 26 November. zp40.) 

L . en S. 1940. 

3.940 

S. S.637 

9 December z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie :van gasgenerato
ren) . 

-Ingevolge artikeL4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overe~n° 
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlaridsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 
Gasgeneratoren, persgasinstallaties en 

drukvaten een en ander voor zoöver dienen 
de voor d~ voortstuwing van motorrijtuigen, 
worden aangewezen als distributiegoederen 
in den zin van artikel 4 van ·de Distributie

· wet 1939. 
Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel I noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging, 
's-Gravenhage, 9 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 December z940.) 

S. S.714 

22 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, betreffen
de de prijzen van landbouw-crisispro
ducten (Landbouw-Prijzenbesluit). 

Op grond van de artikelen .3, 4, 8 en 9 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
No. 26I) en in overeenstemming met, §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Ter uitvoering van de artikelen 3, 4; 8 en 

9 der Landbouw-Crisiswet 1933 kunnen door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij voorschrif
ten ten aanzien van de prijzen van crisispro
ducten worden gegeven; deze voorschriften 
worde n in de Nederlandsc he Staats courant 
bekend gemaakt. 

Artikel 2 . 

r. Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

2 . Het wordt aangehaald als : ,,Land
bouw-Prijzenbesluit 1940". 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 2.9 Augustus z940 .) 
26 
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22 October I940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij inge
volge de Distributiewet 1939 (distribu
tie van alle soorten gebak). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Alle V'.00r menschelijke consumptie ge
schikte gebakken producten, die geheel of 
ten deele vervaardigd zijn of bestaan uit tar
wemeel, tarwebloem, roggemeel, roggebloem, 
rijstemeel, -rijstebloem, · boekweitmeel of 
gruttemeel, met uitzondering van brood in 
den zin van artikel I van de Brooddistri
butiebeschikking 1940 II, worden aangewe
zen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoe,-ing van artikel 1 noo
dige bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 October 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg . 1 November 1940.) 

S. S.733 

25 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij tot wijzi
ging van de Landbouw-Crisiswet 1933. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt in ve1·band met artikel 1, onder 
5 °, onder c, juncto artikel 3 7, lid 1 , van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 
261) bepaald: 

Artikel 1. 

Artikel 1, onder 5 °, onder a , van de Land
bouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) 
wordt gewijzigd in dier voege, dat in plaats 
van het woord: .,pluimvee;" wordt gelezen: 

pluimvee en ander voor menschelijke con
su;;,ptie geschikt gevogelte; wild;". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 November 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij , 
H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 December 1940.) 

S. S.734 

27 November 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe 
menten van Landbouw en Visscherij, 
van Financiën en van Justitie, houdende 
regelen met betrekking tot het vervreem
den van landbouwgronden. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 

Dit besluit verstaat onder : 
1) ,.land" : land, waarop eenige vorm van 

bodemcultuur als bedrijf wordt uitgeoefend, 
met de daarbij behoorende gebouwen; 

2) ,,landgebruiker" : degene, die recht
streeks en zonder tusschenpersoon de leiding 
van het bedrijf heeft. 

Artikel 2. 

(1) Het is verboden land onder bezwa
renden titel of om niet over te dragen zonder 
vooraf een schriftelijke verklaring van een 
overeenkomstig artikel 59 van de Pachtwet 
(Staatsblad 1937, No. 205) erkend Pachtbu
reau te hebben verkregen, waaruit blijkt, dat 
tegen de tegenpraestatie, indien deze bedon
gen is, de voorwaarden en den verkrijger geen 
bezwaar bestaat en dat de algemeene of bij
zondere landbouwbedrijfsbelangen niet wor
den geschaad. 

(2) Deze verklaring wordt niet afgegeven 
tenzij gebleken is : 

1) dat de tegenpraestatie niet hooger is 
dan in het jaar 1939 voor soortgelijke goede
ren in dezelfde streek had kunnen zijn be
dongen; 

2) dat de toekomstige verkrijger landge
bruiker is. 

(3) Het verbod, bedoeld in het eerste lid, 
geldt niet voor executorialen verkoop en an
deren verkoop in het openbaar, indien het 
Pachtbureau vóór den verkoop heeft ver
klaard, dat tegen de veilingsvoorwaarden 
geen bezwaar bestaat en dat de algemeene of 
bijzondere landbouwbedrijfsbelangen niet 
worden geschaad. 

Artikel 3. 
In bijzondere gevallen is de Secretaris- Ge

neraal van het D epartement van Landbouw 
en Visscherij bevoegd, na overleg met het 
Pachtbureau, de toestemming tot overdracht 
te geven, ook indien aan de in het vorige 
artikel bedoelde eischen niet is voldaan. Deze 
toestemming treedt alsdan in plaats van de in 
het vorige artikel bedoelde verklaring. 

Artikel 4 . 

(1) De overschrijving in de daartoe be
stemde openbare registers van een akte van 
overdracht van onroerende goederen wordt 
geweigerd, tenzij in de akte of in een verkla
ring aan den voet daarvan door een notaris 
is vermeld, dat het overgedragen onroerend 
goed al dan niet is land in den zin van dit 
besluit en, indien zulks wel het geval is, de 
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in artikel 2 bedoelde verklaring van het 
Pachtbureau of de in artikel 3 bedoelde toe
stemming is overgelegd. 

(2) De notaris, met standplaats binnen 
het arrondissement, waarin het over te dra
gen onroerend goed is gelegen, is tot afgifte 
van de verklaring, als bedoeld in het eerste 
lid, verplicht. In geval van twijfel kan de 
notaris de afgifte der verklaring weigeren, 
totdat door het bevoegde Pachtbureau, op 
verzoek van belanghebbenden, is beslist, dat 
het over te dragen onroerend goed al of niet 
als land in den zin van dit besluit valt aan te 
merken. De beslissing van het Pachtbureau 
is ten aanzien van de voorgenomen over
dracht bindend. 

(3) In de openbare registers wordt aan
geteekend, dat de verklaring, bedoeld in het 
eerste lid, is overgelegd. 

Artikel 5. 
(1) Hij die in strijd handelt met het be

paalde in de artikelen 2 en 3, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste één jaar of 
met geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden. Het fei t' wordt beschouwd als over
treding. 

( 2) Land, hetwelk in strijd met het in de 
artikelen 2 en 3 bepaalde is overgedragen, 
kan worden verbeurd verklaard, ongeacht of 
het den veroordeelde toebehoort. 

Artikel 6. 
De bepalingen van dit besluit zijn niet van 

toepassing op onteigening ten algemeenen 
nutte. 

Artikel 7. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Landbouw en Visscherij is be
voegd de voor de uitvoering van dit besluit 
noodige voorschriften en voor het Pachtbu
reau bindende algemeene richtlijnen te ge
ven. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie stelt het honorarium 
ter zake van ambtsverrichtingen van een no
taris, als bedoeld in artikel 4, vast. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den der

den dag na dien zijner afkondiging. Het geldt 
niet ten aanzien van overdrachten, welke het 
gevolg zijn van overeenkomsten, welke reeds 
vóór den dag van inwerkingtreding een zeke
re dagteekening hadden. 

's- Gravenhage, 27 November 1940. 
De Secretads-Generaal 

van het Departernent van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J . A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, 

J. C. TENKINK. 

(Uitgeg. 30 November 1940.) 

1940 

S. S.809 

13 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van eenige artikelen der Ziektewet. 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: · 

Artikel 1. 

De Ziektewet wordt gewijzigd als volgt : 

I. 
Artikel 36 wordt gelezen als volgt : 
"1. Indien na toepassing van artikel 35 

een lagere premie is vastgesteld dan ver
schuldigd is of indien door verzuimde aan
gifte geen premie is vastgesteld, stelt de 
Raad van Arbeid de alsnog door den werk
gever verschuldigde premie over de verstre
ken betalingstermijnen vast. 

2. Over het ingevolge het eerste lid ver
schuldigde bedrag is, voor zoover de bijvor
dering het gevolg is van onjuiste opgaven 
van den werkgever, te rekenen van den dag, 
dat het verschuldigde had moeten zijn be
taald, 4 % interest verschuldigd. 

3. Het bepaalde in het vorige lid is even
eens van toepassing, indien door verzuimde 
aangifte geen premie is vastgesteld. 

4. Indien meer premie is vastgesteld dan 
verschuldigd is , stelt de Raad van Arbeid 
het verschuldigde op het juiste bedrag vast. 
Het te veel betaalde wordt aan den werk
gever teruggegeven. 

5. Op de premievaststellingen ingevolge 
dit artikel is het bepaalde in den tweeden zin 
van artikel 35 van toepassing." 

II. 
Artikel 76 wordt gelezen als volgt : 
" 1. Is de vastgestelde premie voor het 

geheel of voor een deel niet binnen den in 
artikel 35 bedoelden termijn voldaan, dan 
maant de Raad van Arbeid den nalatigen 
werkgever schriftelijk aan om alsnog binnen 
tien dagen na de dagteekening van de aan
maning het verschuldigde bedrag te betalen. 
Voor deze aanmaning is door den werkgever 
vijf en twintig cent verschuldigd, tenzij de 
premiën, verschuldigd krachtens de Onge
vallenwet 1921, respectievelijk de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, en krachtens 
deze wet bij één beslissing zijn vastgesteld 
en de kosten van aanmaning reeds krachtens 
artikel 50, zesde lid, der Ongevallenwet 1921 
of artikel 88, eerste lid, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 in rekening zijn ge
bracht. 

2. De Voorzitter van den Raad van Ar
beid is bevoegd bij dwangbevel, medebren
gende het recht om de goederen des schul
denaars zonder vonnis aan te tasten, in te 
vorderen : 

a. de te betalen premiën; 
b . den ingevolge artikel 36 verschuldig

den interest; 
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c. de in het eerste lid vastgestelde aan
maningskosten." 

111. 
Artikel 77 wordt gewijzigd als volgt: 
a) Het eerste' lid vervalt; '"' 
b) de drie · andere leden worden onder

scheidenlijk vernummerd tot de leden 1., 2. 
en 3.; 
. c) in het eerste Jid (nieuwe nummering) 
worden de woorden "De beteekening en ten
uitvoerlegging" vervangen door: ,,De betee
kening en tenuitvoerlegging van de dwang
bevelen". 

IV. 
Artikel 78 wordt gelezen als volgt : 
"De toerekening en afschrijving van de 

betalingen der schuldenaren geschieden in 
de volgendé 'Orde: · 

1. op de kosten van vervolging, zoo die 
verschuldigd zijn; 

2. op de kostén der in het eerste lid van 
artikel 76, bedoelde aanmaning; 

3. op de interesten tot den dag der be
taling, indien interesten verschuldigd zijn; 

4. op de te betalen premiën, bedoeld bij 
artikel 76." 

v. 
Het tweede lid van artikel n9 wordt ge-

lezen als volgt: ' 
"2. De Raad van Arbeid geeft volgens 

bij nadere uitvoeringsvoorschriften te stef
len regelen aan de erkende bedrijfsvereeni
gingen op verzoek de gelegenheid om inzage 
en afschrift te nemen van de loonlijsten of 
stukken, welke de loonlijsten vérvangen, wel
ke de werkgever, aangesloten bij de erken
de bedrijfsvereeniging, krachtens eenige bP 
paling eener .wettelijke ongevallenverzeke
ring verplicht 'is aan te hóuden. De uitvoe
ringsvoorschriften kunnen bepalen, dat daar
voor een vergoeding verschuldigd is, en het 
bedrag dier vergoeding vaststellen." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 
1941. 

's-Gravenhage_, 13 November 1940. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

(Uitgeg. 27 December 1940.) 

S.2301 

.:,6 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal" van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken tot schorsing 
van het besluit van den Raad der ge
meente Maasbracht van~ 9 Augustus 
1940, strekkende tot benoeming van P. 
J. Krekelberg· tot gemeenteontvanger. 

Geschorst tot 1 Maart 1941. 

4'04 

S. S.31.3 

13 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Financiën en van Justitie tot beheer
sching van huurprijzen (Huurprijsbe
sluit 1940). 

Op grond van artikel 2 van het Besluit No. 
218/1940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be-
paald: , , 

Artikel 1. .,. • , 

(1) Het is verboden voor een onroerende 
zaak of gedeelte daarvan een huurprijs te be
dingen, te beloven, aan te nemen o~ te beta
len, welke hooger is dan ifi de navolgende be
palingen is toegelaten. ,. 

(2) Onder huurp;;;Js wordt , v~rstaan het 
geheel van de door äen huurder bij of . ter 
zake van een huurovereèn'!rnmst op zich gec 
nomen verplichtingen. 

Artikei 2. 

(1) De hoogst toelaatbare huurprijs v~or 
een onroerende ~ll.8k is die, waarvoor het 
huurobject op 9 I\a:ei 1940 verhuurd was. 

(2) Indien het huurobject op 9 Mei 1940 
niet, doch tusschen 1 Januari 1935 en 9 Mei 
1940 wel verhuurd is geweest, is de huur
prijs, waarvoor het laatstelijk in dat tijdvak 
verhuurd is geweest, de hoogst toelaatbare 
huurprijs. 

(3) In de overige gevallen is de hoogst 
toelaatbare huurprijs die, welke voor soort
gelijke huurobjecten op 9 Mei 1940 gebrui
kelijk en redelijk was. Dit geldt niet voor 
nieuwbouw, welke na het in werking treden 
van dit besluit tot stand gekomen is. 

Artikel 3. 
Ingeval de huurprijs als gevolg van per

soonlijke verhoudingen tusschen huurder en 
verhuurder op 9 Mei 19~0 lager was dan de 
voor gelijksoortige huurobjecten op dien dag 
gebruikelijke huurprijs en een andere huur
der optreedt, vormt de laatstgenoemde huur
prijs de hoogst toelaatbare huurprijs. 

Artikel 4. 
Ingeval de verhuurder na 9 Mei 1940 ver

beteringen aan het gehuurde heeft aange
bracht, waardoor de huurwaarde is gestegen, 
wordt de hoogst toelaatbare huurprijs ver
hoogd met een bedrag van tien ten honderd 
's jaars van de kosten der verbetering, voor 
zoover deze kosten het redelijke en gebruike
lijke niet overschrijden. 

Artikel 5. 
(1) Indien een hoogere huurprijs dan de 

hoogst toelaatbare is overeengekomen, geldt 
tusschen partijert de hoogst toelaatbare huur-
prijs. . 

(2) Huurprijzen, welke vóór het in wer
king treden van dit besluit betaald zijn, kun
nen niet teruggevorderd worden op grond, 
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dat zij overeenkomstig lid 1 niet verschul
digd waren. 

Artikel 6. 
(1) Het is verboden ter zake van of in 

verband met een huurovereenkomst van on
roerende zaken of gedeelten daarvan als der
de eenig voordeel te beloven, te bedingen, te 
betalen of aan te nemen. 

(2) Onder voordeel wordt niet begrepen 
de door middel van borgtocht, pand of hypo
theek verschafte zekerheid noch ook een re
delijke vergoeding voor verrichte diensten, 
indien en voor zoover deze op 9 Mei 1940 
gebruikelijk was te achten. 

Artikel 7. 
Dit besluit wordt aangemerkt als een voor

schrift, gegeven krachtens artikel 3 van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939. 

Artikel 8. 
(1) De Secretarissen-Generaal van de 

Departementen van Binnenlandsche Zaken, 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Financiën kunnen nadere voorschriften 
geven ter uitvoering van dit besluit, hiervan 
afwijken en ten aanzien van nieuwbouw, als 
bedoeld in artikel 2, lid 3, den hoogst toe
laatbaren huurprijs bepalen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken is be
voegd voor te schrijven, dat in door hem aan 
te wijzen gemeenten of groepen van gemeen
ten, van verhuur van onroerende zaken of 
gedeelten daarvan, welke geheel of gedeel
telijk in die gemeenten zijn gelegen, aangifte 
moet worden gedaan volgens door hem te 
stellen regelen. 

Artikel 9. 
Dit besluit vindt overeenkomstige toepas

sing, indien tegen een vergoeding in eens of 
in termijnen zakelijke genotsrechten voor 
vijftien jaar of korter op onroerende zaken 
worden gevestigd. 

Artikel 10. 

Dit besluit is niet toepasselijk op land in 
den zin van het Besluit No. 219/1940, hou
dende regelen met betrekking tot het ver
vreemden van landbouwgronden. 

Artikel II. 

(1) D it besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. Het is ook toepasse
lijk op huurprijzen, welke vóór het in wer
king treden daarvan overeengekomen wer
den. 

(2) Dit besluit wordt aangehaald onder 
den titel "Huurprijsbesluit 1940". 

's-Gravenhage, 13 December 1940. 
D e S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 

K. J. FREDERIKS. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

. ;, H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J . A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van justitie, 
J.C. TENKINK. 

(Uitgeg . .:17 December 1940.) 

1940 

s. 0 .552 

.:14 Mei 1940. BESLUIT van den Opperbe
velhebber van Land- en Zeemacht be
treffende den Wederopbouw (Il) . 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht; 

Op de voordracht van den Secretaris-Ge
neraal van Justitie, en van den Secretaris
Generaal, waarnemend Hoofd van het De
partement van Waterstaat; 

Besluit als volgt: 

Artikel 1 . 

De Regeeringscommissaris voor den we
deropbouw stelt, waar zulks hem noodig 
voorkomt, plannen vast . Deze vaststelling 
kan geschieden door goedkeuring van door 
anderen opgemaakte plannen. 

Artikel 2. 

Een ieder is verplicht de uitvoering van 
deze plannen te gedoogen. 

Deze verplichting geldt met name ook 
voor de eigenaren van de onroerende en roe
rende zaken bij zoodanige plannen betrok
ken, en voor ·de overige rechthebbenden op 
die zaken. 

De uitvoering wordt zoo noodig met den 
sterken arm mogelijk gemaakt. 

Artikel 3. 
, Indien voor eigenaren of rechthebbenden 

aanmerkelijke schade ontstaat, kan hun, vol
gens nader te stellen regelen, door de daar
toe aan te wijzen instantie een tegemoetko
ming toegekend worden. Met de rechten van 
hypotheekhouders en andere rechthebbenden 
wordt bij de toekenning zooveel mogelijk re
kening gehouden. 

Artikel 4. 
Indien voor eigenaren of rechthebbenden 

aanmerkelijk voordeel ontstaat, kan, volgens 
nader te stellen regelen, door de daartoe aan 
te wijzen instantie een bedrag worden vast
gesteld, hetwelk zij aan het Rijk moeten be
talen. 

De vordering van de Overheid, voortvloei
end uit het voorgaande lid, is op de betrok
ken zaken bevoorrecht boven alle andere 
voorrechten en zelfs boven hypotheek en 
pand. Het voorrecht blijft op de zaak ge
vestigd, in welke handen zij zich ook be
vindt. 

Artikel 5. 
De Regeeringscommissaris kan tot ontei

gening van onroerende of ro~re nde zaken 
overgaan. 

De onteigening vindt plaats door aanzeg
ging door den Regeeringscommissaris, ge
richt tot den burgemeester. 

De eigendom gaat over, vrij van alle las
ten en rechten . 

Volgens nader te stellen regelen wordt 
door de daartoe aan te wijzen instantie een 
redelijke vergoeding toegekend. Met de rech
ten van hypotheekhouders en andere recht~ 
heb benden wordt · bij de toekenning zooveel 
mogelijk rekening gehouden. 
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Artikel 6. 
In alle moeilijkheden, welke zich bij de 

uitvoering van dit besluit mochten voordoen, 
wordt voorzien door den Regeeringscommis
saris. 

Rechtsvorderingen tegen deze voorzienin
gen worden niet toegelaten. 

De Secretarissen-Generaal, waarnemende 
Hoofden van de Departementen van Justi
tie en Waterstaat, zijn belast met de uitvoe
ring van dit Besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Mei 1940 
De Opperbevelhebber van Land-

en Zeemacht, . 
H. G. WINKELMAN. 

(Uitgeg. 24 Mei 1940.) 

S. S.619 

23 Augustus 1940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van teer). 

Gelet op artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad no. 633) en in overeen
stemming met de§§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/r 940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 

Teer wordt aangewezen als distributiegoed 
in den zin van artikel 4 der Distributiewet 
1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel i noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris- Generaal van het D epartement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 Augustus 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELO. 

(Uitgeg. 29 Aug. 1940.) 

S. S.428 

zz December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij tot wijziging van het 
Deviezenbesluit 111 (Besluit No. 153/ 
1940). 

Ingevolge artikel 35 der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met de 
§§ :i en 3 der Verordening No. 3/1940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1. 

Het eerste en tweede lid van artikel 2 van 
het Deviezenbesluit III worden gelezen als 
volgt : 

,, (1) Het is aan grensbewoners zonder 
vergunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd binnenlandsche betaalmiddelen uit te 
voeren tot ten hoogste vijf en zeventig gul
den per dag, ten hoogste echter zevenhon
derd vijftig gulden per maand. De uitvoer 
van Duitsche in Reichsmark of Rentenmark 
uitgedrukte betaalmiddelen is zonder maxi
mum toegestaan. 

(2) Het is aan grensbewoners verboden 
betaalmiddelen in te voeren, met uitzonde
ring van een bedrag tot vijf en zeventig gul
den of éénhonderd Reichsmark per dag. De 
totaalsom der aldus ingevoerde bedragen 
mag evenwel zevenhonderd vijftig gulden of 
éénduizcnd Reichsmark per maand niet te 
boven gaan. Het Deviezeninstituut kan in 
bijzondere gevallen deze bedragen verhoo
gen." 

Artikel 2. 

Artikel 5 van het Deviezenbesluit 111 
wordt gelezen als volgt: 

"In afwijking van het bepaalde in artikel 
4 is het aan binnenlandsche grensbewoners, 
die in het bezit zijn van een vergunning van 
den inspecteur der invoerrechten en accijn
zen, geoorloofd zonder overlegging van de in 
artikel 22 der Deviezenverordening 1940 be
doelde documenten in het bezette Nederland
sche gebied voortgebrachte roerende goede
ren tot een verkoopwaarde van ten hoogste 
vijf en zeventig gulden per marktdag uit te 
voeren en ter,ug te voeren." 

Artikel 3. 

D it besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 11 December 1940. 

D e S .-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De S .-G . van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij , 

H . M . HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 December 1940.) 

S. S.429 

11 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën, van Handel , Nij 
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij tot wijziging van het 
Deviezenbesluit IV (Besluit No. 154/ 
1940). 

Ingevolge artikel 35 der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met de 
§§ 2 en 3 der Verordening No. 3/r940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied wordt bepaald: 
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Artikel 1. 

Het tweede lid van artikel 1 van het De
viezenbesluit IV wordt als volgt gewijzigd : 

,,(2) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
dat voor den uitvoer van bepaalde betaal
middelen en geldswaardige papieren geen 
maxima gelden." 

Artikel 2. 
Artikel 5 van het Deviezenbesluit IV wordt 

als volgt gewijzigd : 
,,(1) Het is aan niet-ingezetenen, die het 

bezette Nederlandsche gebied binnenkomen, 
verboden betaalmiddelen en geldswaardige 
papieren in te voeren tot hoogerc bedragen 
dan de door het Deviezeninstituut te bepalen 
maxima. Deze maxima worden in de Neder
landsche Staatscourant bekendgemaakt. 

(2) Het Deviezeninstituut kan bepalen, 
dat voor den invoer van bepaalde betaalmid
delen en geldswaardige papieren geen maxi 
ma gelden." 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, n December 1940. 

De S .-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J . A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij , 

H . M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 December I940.) 

S. S.430 

I6 December r940. BESLUIT van de Se
cretarissen- Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart betreffende 
heffingen ter zake van den invoer van 
Duitsche goederen. 

Op grond van artikel t der Verordening 
No. 127/r940 en van§ 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 
., Duitsche goederen, als zoodanig ten in
voer aangegeven, worden van de krachtens 
artikel 1, lid 1 , van de Tariefwet 1934 te 
heffen invoerrechten vrijgesteld. Indien be
doelde goederen echter belast zijn met een 
specifiek invoerrecht, hetwelk verband 
houdt met den accijns op gedistilleerd, hout
geest, suiker, bier, geslacht of zout, wordt 
een door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën als aequivalent 
van den accijns vast te stellen bedrag ge
heven. 

Artikel 2. 
(1) Als Duitsche goederen worden aan

gemerkt goederen, welke in het Duitsche 
douanegebied uit den bodem zijn gewonnen 
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of aldaar door de nijverheid zijn voortge
bracht en in dezen staat of zonder elders 
wezenlijk van aard veranderd te zijn worden 
ingevoerd, zoomede goederen, welke in voor
meld gebied hun laatste economisch verant
woorde bewerking hebben ondergaan, waar
door hun aard wezenlijk veranderd is. 

(2) Kunstwerken en andere goederen, 
welke niet als voortbrengselen van den bo
dem of van de nijverheid zijn te beschou
wen , worden als Duitsche goederen aange
merkt, indien zij uit het Duitsche douane
gebied herkomstig zijn. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën bepaalt op welke 
wijze de vermelding als Duitsche goederen 
in de aangiften moet geschieden en de juist
heid van deze vermelding binnen een te stel
len termijn desverlangd moet worden bewe
zen. In afwachting van dit bewijs kunnen 
de goederen op den voet van artikel 192ter 
der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad No. 38) worden opgehouden of, 
met inachtneming van de bepalingen van 
artikel 242 dier wet, tegen zekerheidstelling 
worden ontslagen. 

Artikel 3. 
Door den Secretaris -Generaal van het 

Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart worden Duitsche goederen aan
gewezen, waarvoor bij invoer verrekenings
bedragen verschuldigd zijn. Deze verreke
ningsbedragen en de noodige bepalingen om
trent de wijze van betaling en invordering 
worden door hem vastgesteld. 

Artikel 4. 
Indien goederen bij den invoer in strijd 

met de waarheid als Duitsche goederen wor
den aangegeven, of het bewijs van de juist
heid dier aangifte niet binnen den daartoe 
ingevolge het derde lid van artikel 2 ge
stelden termijn wordt geleverd, geldt zulks 
als een onjuiste omschrijving van de in ar
tikel 120, onder 3 ° ., der Algemeene wet 
bedoelde bijzonderheden. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt op 1 Januari 1941 in 

werking. 
's-Gravenhage, 16 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J . A. TRIP . 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(Uitgeg. 27 Dec. I940.) 

S. S.810 

2 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Sociale Zaken, van Justitie 
en van Binnenlandsche Zaken betref
fende dansvermaak en betreffende den 
verkoop van sterken drank in het klein. 

Op grond van § 1 der Verordening N °. 
23/r940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
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3 der Verordening N °. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het Besluit No. I90/ I940 van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van 
Sociale Zaken betreffende dansvermaak 
treedt buiten werking. 

Artikel 2. 

1. De verkoop, de aflevering, de verstrek
king en het gebruik van sterken drank in 
het klein in localiteiten, waarvoor vergun
ning voor den verkoop van sterken drank in 
het klein is verleend, is tusschen I9 uur en 
4 µur verboden. 

2. Ten aanzien van de omschrijving van 
"sterken drank", van "verkoop van sterken 
drank in het klein" en van "vergunning", 
een en ander, als .bedoeld in het vorige lid, is 
het bepaalde in artikel I, lid I , onder a, c 
en e tot en met i , van de Drankwet (Staats
blad I93I, No. 476) toepasselijk. 

Artikel 3 . 
I . Hij die in strijd handelt met het in 

artikel 2 bepaalde, wordt gestraft met de in 
artikel 59, lid I, van de Drankwet (Staats
blad I93I , No. 476) genoemde straffen. 

2. De artikelen 59, lid 2, en 64 tot en 
met 66 van de in het vorige lid bedoelde wet 
zijn van toepassing. 

· Artikel 4 . 

Dit besluit treedt op 5 December I940 in 
werking. 

·'s-Gravenhage, 2 December 1940. 

De waarnemend S .-G. van het Dep. van 
Sociale Zaken, 

R. A. VERWEY. 

De S .-G. van het Dep. van justitie, 
J. C. TENKINK. 

De S .- G. van het Dep. van Binn. Zaken, 
H . W. J. MULDER, 1. S.-G. 

(Uitgeg. 4 December 1940.) 

s. s.211 

14 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij over artikel 7 der Pacht
wet. 

Op grond van § I der Verordening no. 23/ 
I940 en in overeenstemming met de§§ 2 en 
3 der Verordening no. 3/ I940 van den R ijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Een oproeping, als bedoeld in artikel 7, 
tweede lid, der Pachtwet, kan ook geschie
den tegen een tijdstip, later dan een maand 
na de ontvangst van het in die wetsbepaling 
bédoelde afschrift, mits de oproeping ge
schiedt tegen een tijdstip uiterlijk 3 maanden 
pa de ontvangst van het afschrift. 
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Artikel 2 . 

(I) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zij ner afkondiging; het werkt terug tot 
I October I940. 

(2) Het besluit vervalt met ingang van 
I Januari I942. 

's-Gravenhage, I4 December I940. 
De S.-G. van het Dep. van justitie, 

J . C. TENKINK. 

De S .- G . van het Dep. van Landbouw 
en V isscherij, 

H . M . HIRSCHFELD. 

S. S.432 

27 December 1940. BESCHIKKING van 
de Secretarissen -Generaal van de De
partementen van Financiën en van Bin
nenlandsche Zaken betreffende toeken
ning van een tijdelijke toelage aan het 
Rijkspersoneel en verhooging van het 
minimum van de kindertoelage, bedoeld 
in de artikelen 2 I en 24 van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren I934· 

Op grond van § 2 van de Verordening no. 
I37/r 940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening no. 3/r940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied bepalen wij - gelet op het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren I934 en het Arbeidsovereenkomsten
besluit - als volgt : 

Artikel r. 
Met ingang van I December I940 wordt 

aan het gehuwde Rijkspersoneel, in vasten 
en tijdelijken clienst of op arbeidsoveree"
komst naar burgerlijk recht werkzaam, een 
tijdelijke toelage verleend van zes ten hon
derd van de bruto-wedde of het bruto-loon, 
voor zoover de bruto-wedde of het bruto
loon, vermeerderd met deze toelage, een 
bedrag van f 1900 's jaars niet overschrijdt. 

Het bovenstaande is niet van toepassing, 
wanneer ingevolge een algemeene loonsver
hooging na 3I December I937 de wedde of 
het loon van vorenbedoeld Rijkspersoneel 
is verhoogd. 

Artikel 2 . 

Met ingang van I Januari I94I wordt, bij 
wijze van tijdelijken maatregel, het mini
mum bedrag van de kindertoelage, bedoeld 
in artikel 2I , eerste lid, onder a, en in artikel 
24, zevende lid, van h et Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, van f 60 
's jaars, f 1.15 per week of f s per maand, 
per kind, opgevoerd tot f 75 's jaars, f 1.45 
per week of f 6 .25 per maand, per kind. 

's-Gravenhage, 27 December 1940. 
De S .-G. van he t Dep. van Financiën, 

L . J . A. T TRIP. 

De S .- G . van het Dep. v an Binn. Zaken, 
K . J. FREDERIKS. 
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S. S.735 

21 December 1940. BESLUIT van-den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, met be
trekking tot de voedselvoorziening 
(Voedselvoorzieningsbeslui t). 

Op grond van § 1 der Verordening no. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening no. 3/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Dit besluit verstaat onder: 
1) .,Secretaris-Generaal": den Secreta

ris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij; 

2) ' .,landbouw": 
a) akkerbouw, tuinbouw of eenigen an-

deren tak van bodemcultuur; 
b) veehouderij en pluimveehouderij ; 
c) visscherij ; 
3) ,,product": 

· a) eenig crisisproduct, als bedoeld in ar
tikel 1, onder 5 ° ., van de Landbouw-Crisis
wet 1933 (Staatsblad no. 261), zoomede 
ieder ander product van den landbouw, al 
dan niet bewerkt of verwerkt, hetwelk van 
belang is voor de voedselvoorziening; 

b) ieder product, van welke samenstel
ling ook, hetw'elk ter vervanging van een 
onder a bedoeld product, kan worden gebe
zigd; 

4) .,Fonds": het Landbouw-Crisisfonds, 
bedoeld in artikel 2 van de Landbouw-Crisis
wet 1933. 

Artikel 2. 

Ieder die eenig product bereidt, vervaar
digt, teelt, voortbrengt, oogst, voorhanden 
of in voorraad heeft, gebruikt, verbruikt, 
vervoedert, bewerkt (waaronder in dit be
sluit onder meer worden begrepen verpakken 
en dorschen), verwerkt, slacht, vervoert, in
zamelt, aanvoert, verhandelt (waaronder in 
dit besluit onder meer worden begrepen in 
den handel brengen, te koop aanbieden, 
koopen, verkoopen en veilen) , vervreemdt, 
aflevert, bewaart, opslaat, ontvangt, invoert 
of uitvoert, dan wel eenige dezer handelin
gen doet verrichten, is gehouden: 

1) daarbij die zorg aan te wenden, welke 
met inachtneming van de ten aanzien van 
de voedselvoorziening bestaande omstandig
heden redelijkerwijze van hem verlangd kan 
worden; 

2) alles na te laten, wat indruischt tegen 
doel en strekking van de bij of krachtens dit 
besluit gestelde regelen, of de werking daar
van zou kunnen belemmeren; 

3) nauwgezet, prompt, getrouwelijk en 
zonder verzwijging de vragen te beantwoor
den, welke de Secretaris-Generaal of één of 
meer door dezen aan te wijzen organen of 
lichamen stellen of doen stellen, zoomede de 
door of namens deze organen of lichamen 
verlangde papieren, boeken en bescheiden 
over te leggen; 

4) van alles wat zijn bedrijf betreft, aan
teekening te houden op zoodanige wijze, dat 
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uit de gehouden aanteekeningen te allen 
tijde productie en voorraad, zoomede be
werkte, verwerkte, ontvangen en afgeleverde 
hoeveelheden van het betreffende product 
kunnen worden gekend en daarbij de door of 
vanwege den Secretaris-Generaal te geven 
voorschriften nauwkeurig op te volgen. 

Artikel 3. 
Het is verboden kennelijk voor menschelijk 

voedsel bestemde of geschik;e producten in 
beroep _of bedrijf voor andere doeleinden 
aan te wenden, tenzij kan worden aange
toond, dat daartoe door of vanwege den Se
cretaris-Generaal toestemming is verleend. 

Artikel 4. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd regelen 
te stellen omtrent het bereiden, vervaardi
gen, telen, voortbrengen, oogsten, voorhan
den of in voorraad hebben, gebruiken,_ ver
bruiken, vervoederen, bewerken, verwerken, 
slachten, vervoeren, inzamelen, aanvoeren, 
verhandelen, vervreemden, afleveren, bewa
ren, opslaan, ontvangen, invoeren en uit
voeren van producten. 

Artikel 5. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd rege

len te stellen omtrent het vervaardigen, 
voorhanden of in voorraad hebben, gebrui
ken, verhandelen en afleveren van een in
richting of werb.-tuig of deelen daarvan tot 
het bereiden, vervaardigen, telen, voortbren
gen, oogsten, bewerken, verwerken, bewaren 
of opslaan van producten. 

Artikel 6. 
De Secretaris-Generaal is bevoegd rege

len te stellen omtrent het voorhanden of in 
voorraad hebben, inkoopen en het gebruiken 
van grond- of hulpstoffen, van welken aard 
of samenstelling ook voor het bereiden, ver
vaardigen, telen, voortbrengen, oogsten, ver
voeren, bewerken, verwerken, verhandelen 
en afleveren van producten. 

Artikel 7. 
De in de artikelen 4, 5 en 6 bedoelde re

gelen kunnen zoowel een gebod als een ver
bod inhouden, als een bepaling, dat hij die 
eenige handeling, als in die artikelen be
doeld, verricht, gehouden is de door of van
wege den Secretaris-G eneraal daarbij op te 
leggen verplichtingen na te komen. 

Artikel 8. 
De krachtens de artikelen 4, 5 en 6 j 0

• 

artikel 7 op te leggen verplichtingen kunnen 
onder meer betreffen: 

1) het ter beschikking houden van of in
leveren van producten bij een door of van
wege den Secretaris-Generaal aan te wijzen 
orgaan of lichaam; 

2) het betalen van een door den Secre
taris-Generaal vast te stellen bedrag ten be
hoeve van het Fonds ; 

3) het aangesloten zijn bij één of meer 
door of vanwege den Secretaris-Generaal 
aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezitten
de lichamen, als bedoeld in artikel 13 der 
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Landbouw-Crisiswet 1933, waarbij het be
paalde in dat artikel van toepassing is. 

Artikel 9. 
(1) lndién aan een verplichting tot het 

ter beschikking houden of inleveren van pro
ducten als bedoeld in het vorige artikel onder 
1 niet wordt voldaan, kan de Secretaris-Ge
neraal of de daartoe door dezen gemachtig
den alle door den nalatige ter beschikking te 
houden of in te leveren producten zonder 
eenige formaliteit in bezit nemen. 

(2) De Secretaris-Generaal en zijn ge
machtigden hebben te allen tijde toegang 
tot alle plaatsen, waar redelijkerwijze ver
moed kan worden, dat zich deze producten 
bevinden. Zoo noodig verschaffen zij zich 
den toegang met behulp van den sterken 
arm. 

(3) Voor de in bezit genomen goederen 
wordt als schadeloosstelling uitbetaald een 
bedrag, gelijk aan de vergoeding, welke bij 
inlevering der producten door of vanwege 
den Secretaris-Generaal zou zijn uitgekeerd 
of, indien geen inlevering is voorgeschreven, 
een door of vanwege den Secretaris-Gene
raal met inachtneming van de voor het be
treffende product bestaande prijsregeling 
vast te stellen vergoeding, een en ander ver
minderd met de op de inbezitneming geval
len kosten. 

Artikel 10. 

(1) Hetgeen in strijd met eenig krach
tens de artikelen 4, s en 6, j O • artikel 7 ge
steld verbod of gegeven voorschrift is of 
wordt verricht of nagelaten, kan door den 
Secretaris-Generaal of de door dezen daar
toe gemachtigden weggenomen, belet, ver
richt of in vorigen toestand hersteld worden 
op kosten van den overtreder. 

(2) Spoedeischende gevallen uitgezon
derd, geschiedt dit niet dan nadat de over
treder schriftelijk is gewaarschuwd. 

Artikel u . 
Alle inkomsten en uitgaven, uit dit besluit 

voortvloeiende, komen ten bate dan wel ten 
laste van het Fonds. 

Artikel 12. 

De werkzaamheden van de Centrale Com
missie, bedoeld in artikel 2 7 van de Land
bouw- Crisiswet :i:933 , zullen zich mede uit
strekken tot de uitvoering van dit besluit. 

Artikel 13. 
Allen die betrokken zijn bij de uitvoering 

en het toezicht op de naleving van dit be
sluit zijn verplicht tot geheimhouding van 
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al hetgeen zij in hun hoedanigheid verne
men, voor zoover zij niet ingevolge eenig 
wettelijk voorschrift of uit hoofde van hun 
ambt of beroep tot mededeeling daarvan be
voegd of gehouden zijn. 

Artikel 14. 
Het is verboden producten te vervoeren 

of te doen vervoeren ten aanzien waarvan 
niet is voldaan aan bij of krachtens dit be
sluit gestelde regelen. 

Artikel 15, 

(1) Hij die in strijd handelt met een bij 
of krachtens dit besluit gesteld verbod of 
vastgesteld voorschrift of aan een bij of 
krachtens dit besluit opgelegde verplichting 
niet of niet behoorlijk voldoet, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste een 
jaar of geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig duizend gulden. 

(2) Hij die opzettelijk handelt in strijd 
met een bij of krachtens dit besluit gesteld 
verbod of vastgesteld voorschrift of aan een 
bij of krachtens dit besluit opgelegde ver
plichting opzettelijk niet of niet behoorlijk 
voldoet, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste acht jaren of geldboete van 
ten hoogste vijftig duizend gulden. 

(3) De feiten , strafbaar gesteld in het 
eerste lid, worden als overtredingen be
schouwd; de feiten , strafbaar gesteld in het 
tweede lid, worden als misdrijven beschouwd. 

Artikel 16. 
Indien een der in artikel 1 5 strafbaar ge

stelde feiten door of vanwege een rechtsper
soon wordt begaan, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem 
die de opdracht tot de strafbare handeling 
gegeven heeft of die de feitelijke leiding had 
bij het verboden handelen of nalaten. 

Artikel 17. 
De artikelen 28, 29c, 29d, 31, lid 6 en 7, 

33, 34 en 35 van de Landbouw-Crisiswet 
1933 vinden ten aanzien van dit besluit over
eenkomstige toepassing. 

Artikel 18. 

(1) D it besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) Het wordt aangehaald onder den ti
tel ,,Voedselvoorzieningsbcsluit". 

's-Gravenhage, 21 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij , 
H. M . HIRSCHFELD. 
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Datum I Bladz. 1 N°. Datum I Bladz. 1 N°. Datum I Bladz. 

10 15 I 68 S.302 12 VIII 224 S.408 12VIII 340 
11 7 II 70 0.303 29V 112 S.409 14 VIII 227 
12 13 II 71 S.303 12 VIII 225 S.410 19 VIII 316. 
13 19 II 74 S.304 13 VIII 225 S.411 21 VIII 318 
14 24 II 78 S.305 13 VIII 226 S.412 22VIII 319 
15 24 Il 88 S.306 13 VIII 227 S.413 18 IX 320 
16 7 III 88 S.306A IOIX 339 S.414 18 IX 321 
17 7 III 89 S.307 7IX 311 S.415 18 IX 322 
18 12 III 89 S.308 lOIX 339 S.416 28 IX 340 
19 1 IV 204 S.309 11 IX 312 S.417 8X 366 
20 5 IV 214 S.310 19 IX 312 S.418 14X 367 
21 9 IV 219 S.311 17 X 362 S.419 28X 367 
22 16 IV 219 S.312 2XII 365 S.420 7 XI 368 

S.100 20VII 161 S.313 13 XII 404 S.421 7 XI 368 
140 ' 8V 220 320 l V 234 S.422 22 XI 369 
180 17 I 33 340 151 11 S.423 22XI 372 
181 5 II 31! 341 23 I 3 S.424 27 XI 372 
182 13 IV 97 342 27 I 4 S.425 2 XII 373 
183 19 IV 98 343 28 II 4 S.426 5XII 378 
200 26 IV 98 344 28 II 5 S.427 11 XII 387 

0 .200 21 V 153 345 28 II 34 S.428 11 XII 406 
S.200 18 VI 115 346 6 III 37 S.429 11 XII 406 
0.201 23V 110 347 6IV 153 S.430 16 XII 407 
S.201 21 VI 116 348 12 IV 235 S.431 17 XII 388 
S.201A 5 VII 161 349 IV 243 S.432 27 XII 408 
0.202 25 V 110 0.350 23V 112 440 SI 94 
S.202 13 VII 161 S.350 23 VII 162 441 25 I 6 
S.203 17 VIII 224 0.351 24 V 112 442 28 II 47 
S.204 6IX 311 S.351 7 VIII 313 480 23 II 248 
S.205 l0X 337 0.352 25V 113 481 2 III 248 
S.206 21>X 338 S.352 29 VIII 340 482 26III 155 
S.207 20XI 358 S.353 4X 315 483 IOV 155 
S.208 22XI 359 360 5 II 6 484 l0V 156 
S.208A 6XII 360 361 28 III 93 S.500 27 VIII 341 
S.209 14XII 360 362 30III 94 520 41V 248 
S.210 14XII 361 363 12 IV 154 540 26 IV 250 
S.211 14 XII 408 380 21 II 41 0.550 21 V 114 
240 22 I 91 381 9 III 41 S.550 18 VI 123 
280 15 I 3 382 15 III 41 0 .551 23V 158 
281 3 II 34 400 25 I 42 S.551 18 VI 123 
282 7V 101 0.400 24 V 113 0.552 24 V 405 
282bia 8 V 221 S.400 11 VI 116 S.552 18 VI 124 
283 l0V 221 401 16 II 42 S.553 22 VI 127 
284 IOV 22:l S.401 24 VI 117 S.554 1 VII 200 
285 11 V 223 402 16 III 46 S.555 3 VII 200 
286 11 V 223 S.402 6 VII 162 S.556 5 VIII 201 
300 25 I 91 S.402A 15 VII 163 S.557 29 VIII 323 

0.300 22V 111 403 4IV 244 S.558 30IX 342 
S.300 19 VII 162 S.403 16 VII 163 S.559 IX 343 
301 7 III 93 404 26 IV 245 560 91 7 

0 .301 23V 111 S.404 lB VII 164 S.560 15 XI 395 
S.301 13 VII 162 S.405 26VII 164 561 26 I 8 
302 26 IV 232 S.406 

1 
26 VII 171 S.561 13 XII 395 

0.302 29V 111 S.407 2 VIII 173 562 29 I 251 
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1 
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Datum 1 Bladz. 

S.562 19 XII 396 656 18 IV 131 S.806 IX 354 
563 9 II 9 657 18 IV 131 S.807 31 X 356 

S.563 23 XII 397 658 18 IV 132 S.808 13 XI ;357 
564 16 II 9 659 18 IV 132 S.809 13 XI 403 
565 16 II 251 660 18 IV 133 S.810 2 XII 407 
566 29 II 47 661 18 IV 133 840 18 I 63 
567 1 III 47 662 18 IV 134 841 Vervallen 
568 4 III 50 663 18 lV 134 842 28 III 135 
569 8III 256 664 20IV 104 843 5 IV 188 
580 8V 101 665 24IV 104 844 12 IV 141 
590 31 51 666 26IV 105 845 23 IV 190 
600 7 III 158 667 25 IV 105 846 25IV 148 

S.600 17 VI 174 680 16 I 11 847 25 IV 148 
S.601 17 VI 178 681 1 II 11 848 25IV 149 
S.602 17 VI 180 682 7 II 62 849 25 IV 150 
S.603 29 VI 181 683 20 II 63 850 25IV 150 
S.603A 29 VI 323 684 18 III 159 851 25IV 151 
S.604 3 VII 181 S.700 17 VI 127 852 4V 256 
S.605 5 VII 182 S.701 17 VJ 128 880 30 I Il 
S.606 11 VII 228 S.702 17 VI 185 881 22 II 67 
S.607 11 VII 229. S.702A 1 VII 186 882 16 III 67 
S.608 11 VII 229 S.702B 1 VII 186 883 16IV 257 
S.609 16 VII 183 S.7020 3 VII 186 884 23IV 107 
S.609A 6 VIII 230 S.703 11 VII 187 885 4V 152 
S.610 7 VIII 201 S.704 11 VII 187 900 26 IV 257 
S.611 7 VIII 202 S.705 2 VII 187 1200 IV 257 
S.612 7 VIT! 202 S.706 11 VII 188 1201 IV 258 
S.613 14 VIII 230 S.707 12 VII 231 1202 IV 259 
S.614 14 VIII 230 S.708 15 VII 203 1203 IV 260 
S.615 16 VIII 323 S.709 16 VII 231 1204 IV 261 
S.616 16 VIII 324 S.710 5 VIII 188 1205 IV 262 
S.617 22 VIII 325 S.711 2 VIII 231 1206 IV 263 
S.618 23 VIII 329 S.712 5VIII 346 1207 IV 264 
S.619 23 VIII 406 S.713 10 VIII 346 1300 8 II 265 
S.620 28 VIII 329 S.714 22 VIII 401 S.1350 27 VII 191 
S.621 30 VIII 330 S.715 6IX 333 1360 111 265 
S.622 3IX 330 8.715A 9IX 334 1361 8 II 265 
S.623 5IX 331 S.716 l0IX 335 1362 27 II 191 
S.624 5IX 331 8.716A l0IX 335 1363 20IV 266 
S.625 l0IX 332 S.717 11 IX 335 1364 26IV 266 
s .. 626 17 IX 332 S.718 18 IX 348 1365 29IV 267 
S.627 25IX 343 S.719 23IX 348 1380 111 267 
S.628 8X 344 S.720 30IX 336 1381 1 II .267 
S.629 9X 344 S.721 IX 348 1382 14 II 267 
S.630 lOX 344 S.722 2X 349 1383 21 II 268 
S.631 l0X 345 S.723 2X 349 1384 24IV 268 
S.632 31 X 399 S.724 2X 349 1385 25 IV 269 
S.633 9 XI 399 S.725 5X 349 1386 29 IV 269 
S.634 llXI 400 S.726 7X 350 1387 3V 269 
S.635 13 XI 400 S.727 15X 350 1388 11 V 270 
S.636 22 XI 401 S.728 l5X 350 1390 22 IV 1 270 
S.637 ' 9 XII 401 S.729 22X 402 1400 25 I 

1 
271 

640 41 51 S.730 24X 351 1401 19IV 273 
641 20 I 52 S.731 1 XI 351 1402 26IV 275 
642 23 I 52 S.732 8XI 351 1403 1 26 IV 276 
643 23 I 53 S.733 25XI 402 1520 19IV 281 
644 24 I 55 S.734 27 XI 402 S.1800 28 VIII 357 
645 1 II 55 S.735 21 XII 409 1900 8 II 281 
646 2 II 9 0.800 24 V 160 2300 16 I 287 
647 29 II 55 S.800 11 VI 128 S.2300 17 VII 192 
648 29 II 57 0.801 27V 16/l 2301 22 I 287 
649 29 II 60 S.801 25 VII 336 S.2301 26 VIII 404 
650 4IV 158 0.802 28V 115 2302 27 I 287 
651 5IV 103 S.802 5IX 351 S.2302 13 IX 357 
652 9IV 129 S.803 9IX 352 2303 9 II 287 
653 12 IV 103 S.804 16 IX 353 S.2303 8X 357 
654 18 IV 130 8.804A 17 IX 353 2304 14 II 287 
655 18IV 130 S.805 24 IX 354 2305 22 II 287 
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2306 24II 287 3301 IV 309 3603 19IV 109 
2307 28 II 288 3302 IV 309 3800 9 II 109 
2308 16 III 288 3340 IV 309 3801 4IV 109 
2309 1 IV 288 3341 IV 309 3900 8 II 110 
2310 25IV 288 3400 17 II 108 3901 7 III 110 
2340 21 II 288 3401 26 IV 309 3902 7 III 110 
2341 29 II 288 3402 26IV 309 3903 19 IV 310 
2342 29.II 289 3500 llIII 108 3904 19 IV 310 
2343 4V 289 3501 11 III 108 3905 19 IV 310 
2344 4V 290 3502 26IV 309 3906 19 IV 310 
2360 41V 290 3540 15 III 108 3907 19IV 310 
2590 13 IV 192 3541 15 III 108 3908 19 IV 310 
2691 27IV 291 3642 16III 109 3909 19 IV 310 
2800 20 III 309 3543 16111 109 3910 19IV 310 
S.2800 29 VII 199 3544 15111 109 3911 19IV 310 
2801 29IV 309 3645 16III 109 3912 19IV 311 
3140 26 I 107 3590 IV 309 3913 19 IV 311 
3141 16III 108 3600 24II 109 3914 19IV 311 
3200 16III 108 3601 24II 109 3916 19IV 311 
3201 19IV 108 3602 24II 109 3916 19IV 311 
3300 16 II 108 
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2 Januari x940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 2). 

Nu de gemeenteraad aan d e kort te 
voren vastgestelde bouwverordening als 
nog een overgangsbepaling wil toevoe
gen, krachtens welke B. en W. nog ge
durende twee jaren in bijzondere geval
len vrijstelling kunnen verleenen van de 
z.g. ,,afstandsbepaling" (ter voorkoming 
van lintbebouwing en verspreide bebou
wing), kan niet worden gezegd , dat het 
bij een doeltreffende uitbreiding van de 
bebouwing betrokken openbaar belang 
zich daartegen bepaaldelijk zou verzet
t en. M et name is door Ged. Staten niet 
aannemelijk gemaakt, dat de overgangs
bepaling, welke strekt ter tegemoetko
ming aan de bezwaren van sommige 
grondeigenaren tot het ontstaan van on
toelaatbare bebouwing langs d e wegen 
in de onderhavige gemeente aanleiding 
zal geven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Tietjerksteradeel te
gen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van r Maart 1939, n °. 135, re afdeeling 
B ., waarbij goedkeuring is onthouden aan een 
aanvulling van d e bouwverordening dier ge
meente; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
29 N ov. 1939, n °. 684; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 D ecember 
1939, n ° . 13046 M/P.B.R ., afdeeling Volks
huisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Tietjerkstera
deel bij besluit van 30 Jan. 1939, n ° . II, de 
bouwverordening dier gemeente heeft aange
vuld door aan art. 134 toe te voegen een der
d e lid, luidende: 

3. Gedurende twee jaren na het in wer
king treden van deze verordening kunnen 
B. en W . in bijzondere gevallen vrijstelling 
verleenen van het bepaalde in lid 4 van art. 
28; 

dat Ged. Staten van Friesland bij hun be
sluit van I Maart 1939, n ° . 135, re afdeeling 
B., aan dit raadsbesluit goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat de bouwver
ordening bij het genoemde raadsbesluit is 
aangevuld met een overgangsbepaling, waar
bij aan burgemeester en wethouders de be
voegdheid wordt verleend, gedurende twee 
jaren na het in werking treden der verorde
ning vrijstelling te verleenen van de bepaling 
van art. 28, 4e lid, der verordening, op grond, 
dat enkele particuliere eigenaren door de on
belemmerde werking dier bepaling vrij em-

stig gedupeerd worden, omdat zij terreinen, 
welke zij als bouwterrein hadden gekocht, 
daarvoor niet meer kunnen gebruiken; dat in 
het aangehaalde art. 28, lid 4, wordt bepaald, 
dat bij het bouwen op meer dan 100 meter 
afstand buiten de grenzen van de bebouwde 
kommen de kortste afstand tusschen eenig 
deel van het gebouw en eenig ander, niet op 
hetzelfde erf staande gebouw, gemeten even
wijdig aan de as van den weg, ten minste 30 
meter moet bedragen ; dat deze bepaling ten 
doel heeft, de lintbebouwing en de verspreide 
bebouwing langs de wegen te beletten ; dat 
een dergelijke bepaling in alle bouwveror
deningen, welke in de laatste jaren in deze 
provincie zijn vastgesteld, voorkomt dat de 
bepaling in Tietjerksteradeel veel minder 
streng is dan in andere gemeenten, in dien 
zin, dat de minimum-afstand op 30 meter is 
gesteld in plaats van op 50 meter, zooals in 
de meeste andere gemeenten, terwijl de gren
zen der bebouwde kommen zeer ruim zijn ge
trokken; dat dan ook practisch alle open ter
reinen tusschen de bestaande min of meer 
aaneengesloten bebouwing, dat zijn de gron
den, die door hun ligging in de eerste plaats 
a ls bouwterrein in aanmerking komen, buiten 
de gewraakte bepaling van art. 28, 4e lid, der 
v erordening vallen; dat de bepaling haar nut
tig effect zou verliezen, indien bovendien, op 
elk ander perceel, waaraan de eigenaar de 
bestemming van bouwterrein toekent, bebou
wing met woningen zou worden toegelaten , 
zij het dan ook voor beperkten termijn ; dat 
in dit opzicht de particuliere b elangen moe
ten achterstaan b ij de algemeene belangen, 
die door een geregelde uitbreiding van de be
bouwing worden gediend; dat daarom geen 
voldoende aanleiding bestaat, art. 28, 4e lid, 
der bouwverordening door een overgangsbe
paling voorloopig buiten algemeene toepas
sing te laten; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten de raad der gemeente Tietjerkstera
deel bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het in de practijk blijkt, dat er 
zich enkele gevallen voordoen , waarbij par
ticuliere eigenaren door de onbelemmerde 
werking van art. 28, lid 4, vrij ernstig gedu
peerd worden; dat de hierbedoelde particu
lieren vóór de inwerkingtreding der bouwver
ordening grond als bouwterrein hebben ge
kocht om er bijvoorbeeld een of meer arbei
derswonin gen op te bouwen en zij toen in 
zekeren zin overvallen werden door het ge
bod om 30 meter ruimte tusschen de gebou
wen te laten; dat dientengevolge hun grond 
geheel of goeddeels a ls bouwterrein onbruik
baar werd; dat het se lid van art. 28 hierin 
geen uitkomst kan brengen, omdat dit niet 
geldt voor woningen; dat het in de hier be-
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kende gevallen gedupeerde personen betreft 
van geen of weinig kapitaalkracht, die niet 
hebben kunnen voorzien , dat van 100 meter 
buiten de bebouwde kom af de eisch van 
bouwen met ten m inste 30 meter afstand ge
steld zou worden; dat het hem daarom rede
lijk en billijk voorkomt, dat een overgangs
bepaling van korten duur volgens het raads
besluit van 30 Jan. 1939, n °. II, in de bouw
verordening opgenomen wordt, waardoor be
langhebbenden tot 1 Oct. 1940 tijd gelaten 
wordt om desgewenscht hun desbetreffend 
terrein behoorlijk productief aan te wenden; 
dat deze argumenten hem zwaarder wegen 
dan de door Ged. Staten aangevoerde, waar
onder met name, dat de grenzen der bebouw
de kommen zeer ruim zouden zijn getrokken; 
dat integendeel de grenzen der bebouwde 
kommen vrij eng zijn getrokken, speciaal in 
Noordbergum, alwaar de meeste gevallen 
voorkomen van gedupeerden, waardoor juist 
ook de omschreven moeilijkheden worden op
geroepen; 

0 . dat naar Ons oordeel niet kan worden 
gezegd, dat, nu de gemeenteraad van Tiet
jerksteradeel aan de door hem ten vorigen 
jare vastgestelde bouwverordening alsnog een 
overgangsbepaling wil toevoegen, krachtens 
welke B. en W. nog gedurende twee jaren in 
bijzondere gevallen vrijstelling kunnen ver
leenen van de zoogenaamde afstandsbepaling, 
vervat in art. 28, vierde lid het bij een doel
treffende uitbreiding van de bebouwing in 
de genoemde gemeente betrokken openbaar 
belang zich daartegen bepaaldelijk zou ver
zetten ; 

dat met name door Ged. S taten niet is 
aannemelijk gemaakt, dat de onderhavige 
overgangsbepaling, welke strekt ter tege
moetkoming aan de bezwaren van sommige 
grondeigenaren, tot het ontstaan van ontoe
laatbare bebouwing langs de wegen in de ge
noemde gemeente aanleiding zal geven; 

dat mitsdien het raadsbesluit alsnog be-
hoort te worden goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van r.~d. Staten, het vorenvermelde raads
besluit alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Z aken 
enz. 

(A.B.) 

2 Januari z940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 15.) 

Een besluit van B. en W., waarbij is 
te kennen gegeven dat zij in overleg met 
de plaatselijke vereenigingen een rege
ling hebben getroffen omtrent het ver
leenen van collectevergunningen bij 
toerbeurt en in overweging geven het 
verzoek om vergunning tot het houden 
eener collecte een volgend jaa r te her
halen, is aan te merken als een besluit 
tot weigering der vergunning, waarvan 
beroep op de Kroon openstaat. 

Appellant heeft niet voldoende aanne 
melijk gemaakt dat de door B . en W . ge-

volgde gedragslij n , waarbij in het alge
meen de collecten bij tusschenpoozen 
van één à twee weken over een periode 
van twee jaren worden v erdeeld, tenge
volge waarvan de opbrengst der collec
ten in vele gevallen hooger is dan wan
neer m et tusschenpoozen v an enkele da
gen wordt gecollecteerd, aan de billijke 
aanspraken van appellant te kort zou 
doen, te minder, nu het plaatselijk co
mité der appelleerende vereeniging zich 
daarmede volkomen kan v ereenigen . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Vereeniging "Zonnestraal" 
gevestigd te 's-Gravenhage, tegen het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van Maas
sluis van 3 Mei 1939, n°. 1340, waarbij toe
stemming is geweigerd tot het houden van 
een openbare inzameling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afd. voor d e Geschil
len van Bestuur, gehoord, advies van 13 
December 1939, n°. 717 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 December 
1939 , n°. 1333 1, afd. Armwezen ; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders van 
Maassluis bij schrijven van 3 Mei 1939 aan 
het bestuur van "Zonnestraal", Nederland
sche Vereeniging tot het oprichten van 
arbeidskolonies voor tuberculoselijders in 
Nederland, naar aanleiding van het verzoek 
van dat bestuur om toestemming tot het 
houden van een collecte hebben doen weten, 
dat zij in overleg met de plaatselijke vereeni
gingen een regeling hebben getroffen, waarbij 
aan instellingen, vereenigingen enz. bij toer
beurt collectevergunningen worden verleend, 
waarmede het plaatselijk comité voor den 
,,Zonnestraal" -dag zich geheel kan vereeni
gen; weshalve Burgemeester en Wethouders 
in overweging geven het verzoek een volgend 
jaar te herhalen ; 

dat het bestuur van de Vereeniging "Zon
nestraal" te dezer zake bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, d a t de door Burge
meester en Wethouders bedoelde regeling is 
getroffen buiten het appelleerend bestuur om, 
bij hetwelk d e beschikking over het collecte
recht van "Zonnestraal" uitsluitend berust; 
dat "Zonnestraal " voor een overwegend deel 
is aangewezen op de publieke offervaardig
heid ; dat in zijn sanatorium doorloopend 182 
mannelijke tuberculoselijders van alle ge
zindten en uit geheel het land worden ver
pleegd ; dat in tal van gevallen voor den 
patiënt de verpleegkosten slechts ten deele 
of in het geheel niet kunnen worden betaald ; 
dat het meent. met één inzameling p er jaar 
in eenige gemeenten geenszins de perken te 
buiten te gaan ; 

0 . dat het vorenvermeld schrijven van 
Burgemeester en Wethouders van 3 Mei 19.39 
is aan te merken als een besluit van dat col
lege, waarbij op het verzoek van het bestuur 
van "Zonnestraal" tot het houden van een 
collecte op 24 Juni 1939 afwijzend is beschikt, 
zoodat dit bestuur krachtens art. 15, vierde 
lid, der Armenwet gerechtigd is van het be
doeld besluit van Burgemeester en Wethou
ders bij Ons in beroep te komen; 
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O. ten aanzien van de hoofdzaak, dat blij
kens de stukken door Burgemeester en Wet
houders van Maassluis met het oog op het 
groot aantal aanvragen om toestemming tot 
het houden van een collecte een gedragslijn 
wordt gevolgd, waarbij, in het algemeen ge
sproken, de collecten bij tusschenpoozen 
van één à twee weken over een periode van 
twee jaren worden verdeeld, tengevolge 
waarvan de opbrengst der collecten in vele 
gevallen hooger is dan wanneer met tusschen
poozen van enkele dagen wordt gecollec
teerd; 

dat de appellant niet voldoende aanneme
lijk heeft gemaakt, dat toepassing van deze 
gedragslijn op de onderwerpelijke aanvrage 
aan de billijke aanspraken der Vereeniging 

Zonnestraal " te dezer zake zou te kort 
doen, te minder, nu blijkens de stukken ~et 
plaatselijk comité van "Zonnestraal" zich 
daarmee volkomen kan vereenigen; 

dat derhalve de afwijzing van de aanvrage 
terecht is geschied; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast, enz. 
(A.B.) 

2 januari 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verkeersverordening van Bus
sum art. 12; Wet Alg. Bep. art. u) . 

Req. veroordeeld wegens overtreding 
van art. 12 lid 2 der Verkeersverorde
ning van Bussum, waarbij het aan be
stuurders van rijwielen op twee wielen 
verboden is een last te vervoeren, indien 
zij daardoor het rijwiel niet met beide 
handen tegelijk kunnen besturen, be
klaagt zich over het standpunt van den 
kantonr. dat een medegevoerd rijwiel 
wel degelijk zou zijn te beschouwen als 
een "last", waar het voorschrift niet ver
biedt het vervoeren van een last op een 
rijwiel doch betreft alle vervoer van 
lasten hoe dan ook, indien de rijwielbe
stuurder daardoor zijn rijwiel niet met 
beide handen kan besturen. 

De grief faalt. Req. gaat er van uit, 
dat een last in letterlijken zin slechts is 
een voorwerp, dat wordt gedragen en 
daarbij een zekeren druk ui~oefent, dus 
niet een rijwiel, dat aan de hand wordt 
medegevoerd. Terecht heeft echter de 
kantonr. rekening houdende met de dui
delijke strekking van het voorschrift, 
aan het begrip "last" een ruimere be
teekenis toegekend. 

Het subsid. gestelde middel kan -
reeds omdat het klaagt over het verzui
men van een anderen vorm dan de bij 
art. 99, lid 2 Wet R. 0. bepaaldelijk 
aangewezene - niet tot cassatie leiden. 

Op het beroep van J. P. M. H., rijwielher
steller te Bussum, requirant van cassatie, te
gen een mondeling vonnis van het Ktg. te 
Hilversum van 7 Juli 1939, waarbij requi
rant ter zake van: ,.het te Bussum als be-

stuurder van een rijwiel op twee wielen, een 
last vervoeren, terwijl hij daardoor het rij
wiel niet met beide handen tegelijk kan 
besturen", met aanhaling van de artt. 122, 
29 en 30 van de Verkeersverordening voor de 
gemeente Bussum, 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van één gulden en 
een vervangende hechtenis van één dag; 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: 

" 1. S., althans v. t. van art. 359 Sv., voorts 
van art. 144 der Grondwet, artt. 168 en 195 
der Gemeentewet in verband met art. 12 der 
Verkeersverordening der Gemeente Bussum, 
door te beslissen, dat volgens dit laatste ar
tikel strafbaar is het als bestuurder van een 
tweewielig rijwiel op d en openbaren weg 
meevoeren van een tweede rijwiel, en subsi
diair; 

"2. S., altharis v. t. van art. 358 Sv., door 
niet bepaaldelijk eene beslissing t e geven om
trent het door requirant gevoerde verweer, 
op grond waarvan ontslag van rechtsvervol
ging had moeten volgen, welk verweer daar
in bestond, dat requirant op het door hem 
bereden rijwiel eenen richtingaanwijzer be
zat, waardoor het hem, ook indien een zij
ner handen bezet was, te allen tijde mogelijk 
was, iedere richtingsverandering aan te ge
ven." 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, - met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld 
-, het hem bij inleidende dagvaarding te 
laste gelegde, luidende: dat hij te Bussum 
op 22 Maart 1939 als bestuurder van een 
tweewielig rijwiel daarmede heeft gereden 
over den openbaren rijweg de Vlietlaan en 
een last heeft vervoerd, waardoor hij niet 
met beide handen tegelijk dat rijwiel kon be
sturen; hij voerde met zijn rechterhand een 
ander tweewielig rijwiel mede. 

0 . dat het tweede lid van art. 12 der Ver
keersverordening voor de gemeente Bussum 
luidt : 

" Het is aan bestuurders van rijwielen op 
twee w ielen v e rboden een last te vervoeren, 
indien zij daardoor het rijwiel niet met beide 
handen tegelijk kunnen besturen", op over
treding van welk verbod bij art. 29 der Ver
ordening straf is gesteld; 

0 . omtrent de middelen van cassatie: 
dat volgens de dagvaarding, geformuleerd 

als boven vermeld, het daarbij aan requirant 
t e laste gelegde hierin bestaat, dat hij ten tij
de en ter plaatse voormeld, als bestuurder 
van een tweewielig rijwiel daarmede rijden
de over genoemde laan, met zijn rechterhand 
een ander tweewielig rijwiel heeft medege
voerd, en de verdere inhoud der te laste leg
ging kennelijk slechts bedoelt te stellen, dat 
dit feitelijk te laste gelegde uitmaakt een 
overtreding van bovenaangehaald verbod; 

dat, blijkens de aanteekening van het mon
deling vonnis in het proces-verbaal der te-
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rechtzitting, de Kantonrechte·r het bewezene 
dienovereenkomstig heeft gequalificeerd, en 
voorts zakelijk nog heeft overwogen, dat het 
gevoerd verweer, dat een aan de hand mede
gevoerd rijwiel niet zou zijn te beschouwen 
als een "last", niet opgaat, nu het voorschrift 
niet verbiedt het vervoeren van een last op 
een rijwiel, doch betreft alle vervoer van las
ten, hoe dan ook, door een rijwielbestuurder, 
indien deze daardoor het rijwiel niet met bei
de handen kan besturen; 

dat dit bij de toelichting tot het eerste mid
del wordt bestreden, waarbij requirant ervan 
uitgaat, dat een last in letterlijken zin slechts 
is een voorwerp, dat wordt gedragen en daar
bij een zekeren druk uitoefent, dus niet een 
rijwiel, dat aan de hand wordt medegevoerd, 
doch de Kantonrechter terecht, rekening hou
dende met de duidelijke strekking van het 
voorschrift, hier aan het begrip "last" een 
ruimere beteekenis heeft toegekend; 

dat dus het eerste middel niet juist is, ter
wijl, - nu het beroep is gericht tegen een 
vonnis van een Kantonrechter -, ook het 
subsidiair voorgestelde tweede middel niet 
tot cassatie kan leiden, reeds omdat het 
klaagt over het verzuimen van een anderen 
vorm dan de bij art. 99 lid 2 R. 0. bepaalde
lijk aangewezene; 

Verwerpt het beroep. 
[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 

den Adv.-Gen. Holsteyn.] 
(N. J.) 

2 Januari I940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tabakswet 1921 artt. 7 en 45). 

Uit den - uit de bewijsmiddelen ge
bleken - gang van zaken (dat de koo
per, tegelijk met de gekochte sigaretten, 
van req. bovendien een Goudsche pijp 
ontving en dat die pijp terstond daarop 
door req. werd teruggekocht voor twee 
cent, welke de kooper, die f 0.20 had 
betaald, van req. terugontving) heeft 
het Hof afgeleid en ook gereedelijk kun
nen afleiden, dat gemelde handelingen 
in onderling verband moeten worden be
zien, en dan te zamen hierop neerkomen, 
dat de sigaretten door req. werden ver
kocht en afgeleverd voor f 0.18. 

Het in de tweede plaats te laste ge
legde, dat in zijn geheel is bewezenver
klaard, omvat het verkoopen en het af
leveren als daarbij omschreven, hoeda
nige handelingen elk afzonderlijk mis
drijf opleveren, weshalve terecht twee 
geldboeten werden opgelegd. 

Ambtshalve qualificatie verbeterd en 
onder de voorschriften waarop de straf is 
gegrond de artt. 62 Sr. en 225 Alg. wet 
vermeld. 

Op het beroep van A. C. H ., sigarenwinke
lier te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage van 20 Sept. 1939, voorzoo
veel daarbij in hooger beroep, met vernieti
ging in zooverre van een op 22 Juni 1938 
door den politierechter bij de Arr.-Rechtb. 

t~ 's-Gr3:venhage gewezen mondeling von
nis, requ1rant ter zake van: ,,aan tabakac
cijns onderworpen artikelen verkoopen en af
leveren voor een !ageren prijs dan dien, ver
meld op de overeenkomstig art. 7 der Ta
bakswet 1921, S. 712, aangebrachte zegels", 
met aanhaling van de artt. 72 j O • 45 en 78 
van genoemde wet, 7 der wet van 15 April 
1886, S. 64, en 52 van den Code Pénal -
Jees: van den af geschaften Code Pénal -, 23 
en 91 Sr., is veroordeeld tot twee geldboe
ten elk van honderd gulden, telkens verhaal
baar bij lijfsdwang behalve in geval van on
vermogen, en met bepaling dat elk dier boe
ten, indien verdachte buiten staat is tot vol
doening daarvan, zal worden vervangen door 
een hechtenis van tien dagen; (Gepleit door 
Mr. K. A. Jansonius). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Post alia: 
In de tweede plaats was requirant telaste

gelegd, dat hij op of omstreeks den dertigsten 
April 1938 te 's-Gravenhage zonder daartoe 
van den Minister van Financiën vergunning 
te hebben een pakje sigaretten, merk "Union 
Club" waarvan de kleinhandelsprijs, vermeld 
op de overeenkomstig art. 7 der Tabakswet 
1921 S. 712, aangebrachte zegels bedroeg 20 
cent per twintig stuks, in het klein heeft ver
kocht en afgeleverd voor den prijs van 18 
cents per twintig stuks in dier voege, dat hij 
den kooper H. G. P . tegen betaling van 20 
cent genoemd pakje sigaretten en een goud
sche pijp leverde en die pijp terstond daarop 
voor 2 cent terugkocht. 

Bij monde van zijn raadsman heeft requi
rant twee middelen van cassatie voorgesteld: 

I. S. en/of v . t. van art. 45 derde lid der 
Tabakswet 1921, doordat het Hof beslist 
heeft dat requirant tot cassatie zich heeft 
schuldig gemaakt aan het misdrijf van aan 
tabakaccijns onderworpen artikelen te ver
koopen en af te leveren voor een !ageren prijs 
dan die vermeld op de overeenkomstig art. 7 
der Tabakswet aangebrachte zegels, zulks 
ten onrechte daar requirant tot cassatie vol
gens de Ministerieele beschikking d.d. 5April 
1938 aan den kooper van sigaretten een on
verglaasde goudsche pijp tengeschenkemocht 
geven en het, zonder daarom te vragen, te
rugkoopen van deze pijp tegen een vasten 
prijs van twee cent, in wezen niet overtreding 
van het bedoeld artikel oplevert. 

II. S. en/of v . t. van art. 72 juncto art. 45 
der Tabakswet 1921 en artt. 350, 351, 359 en 
423 Sv. doordat het Hof den requirant tot 
cassatie heeft veroordeeld tot twee geldboe
ten, elk van f 100, zulks ten onrechte, daar 
den requirant tot cassatie twee misdrijven 
ten laste zijn gelegd, doch slechts het sub 2 
gestelde misdrijf bewezen is verklaard en re
quirant tot cassatie deswege strafbaar was, 
zoodat voor dit tweede misdrijf geen twee 
boeten opgelegd mogen worden. 

Beide cassatiemiddelen behooren m. i . 
hunne oplossing te vinden in het beantwoor
den der vraag of het Hof bewezen kon oor
deelen, dat requirant het bedoelde pakje 
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sigaretten heeft verkocht en afgeleverd voor 
den prijs van 18 cents. Immers zoowel onder 
vigueur van art. 45 der Tabakswet, zooals 
dit luidde tijdens het plegen van de feiten 
als onder de werking daarvan na de wijziging 
bïj de Wet van 8 December 1938 S. 410 zijn 
die feiten gepleegd onder de omstandigheden, 
die overigens bewezen zijn verklaard, ver
boden en strafbaar. Ik neem hierbij aan dat 
inderdaad in art. 4 van de wijzigingswet van 
29 December 1933 S. 769 de drukfout voor
komt, die gesignaleerd wordt in de noot op 
pag. 104 van de vierde druk der Tabakswet 
in de uitgave van Schuurman en Jordens n ° . 
81. 

Naar mijn meening kon het Hof zijn be
wezenverklaring uit de bewijsmiddelen af
leiden. 

Verdachte verklaarde onder meer: dat hij 
op 30 April 1938 te 's-Gravenhage in zijn 
winkel, waarin een aankondiging aanwezig 
was, waarin hij goudsche pijpen te koop 
vraagt, tegen betaling van 20 cent een pakje 
sigaretten, merk "Union Club" waarvan de 
kleinhandelsprijs vermeld op de overeenkom
stig de Tabakswet aangebrachte zegels be
droeg 20 cent per twintig stuks, in het klein 
heeft verkocht en afgeleverd aan H . G . P. 
wien hij daarbij tegelijkertijd een goudsche 
pijp ten geschenke gaf, welke hij terstond 
daarop van dien kooper voor 2 cent terug
kocht. 

Getuige A. N . verklaarde: dat hij er op 30 
April 1938 bij is tegenwoordig geweest, dat 
verdachte aan H. G. P. verkocht een pakje 
sigaretten merk "Union Club" voorzien van 
een zegel met een kleinhandelsprijs van 20 
cent per twintig stuks, waarbij P. , nadat hij 
20 cent had betaald, een goudsche pijp ca
deau kreeg; dat terstond daarop, voordat P . 
den uitgang had bereikt, hij die pijp wederom 
voor 2 cent aan verdachte heeft verkocht, die 
hem dat bedrag betaalde. 

Verdachte had ter zitting van het Hof be
twist dat hij iets verbodens gedaan had, aan
voerende, dat het ten geschenke geven van 
een pijp en het terugkoopen daarvan twee 
afzonderlijke handelingen zijn tot beide 
waarvan hij gerechtigd was. Het Hof over
woog: dat het verkoopen en afleveren van 
het pakje sigaretten voor 20 cent en het ter
stond daarop terugkoopen voor 2 cent van 
een daarbij ten geschenke gegeven goudsche 
pijp (waarop de kooper om het voorwerp 
zelf klaarblijkelijk ook geen prijs stelde) in 
wezen oplevert het koopen en afleveren van 
het pakje sigaretten vo9r 18 cent. 

M. i. is deze overweging, ofschoon kort, 
volkomen juist. Het ten geschenke geven van 
de pijp en het onmiddellijk terugkoopen 
daarvan voor 2 cent kon beschouwd worden 
als één handeling n .l. een schenking van 2 

cent. De begiftigde met de pijp gaf terstond 
te kennen dat het cadeautje in dien vorm 
geen waarde voor hem had en vroeg om hem 
in de plaats daarvan de geldswaarde te 
schenken, waarin de schenker toestemde. 

Niet alleen de schenking van de pijp en de 
onmiddellijke terugkoop daarvan kon het 
Hof m. i. als één handeling, n.l. schenking 

van twee cent opvatten, ook de verkoop en 
aflevering der sigaretten eenerzijds en ge
noemde schenking anderzijds konden m.i. als 
een handeling worden beschouwd. Het Hof 
immers kon m. i. uit de bewijsmiddelen af
leiden dat requirant toen hij de sigaretten 
verkocht en afleverde voor 20 cent reeds het 
plan had tot de handelingen over te gaan 
welke die schenking uitmaakten, indien de 
kooper dit wenschte. H ij gaf bij den verkoop 
en aflevering tegelijkertijd een goudsche pijp 
ten geschenke en ruilde dit geschenk ter
stond daarop voor 2 cent. Hij vroeg wel is 
waar niet om die inruiling, maar toch kon de 
rechter aannemen dat hij van den aanvang 
af bereid was daar eventueel op in te gaan. 
Ook uit de aankondiging in den winkel van 
den aankoop van goudsche pijpen. Verkoop 
en aflevering tegen betaling van 20 cent ge
paard gaande met schenking van 2 cent is in 
wezen verkoop en aflevering voor den prijs 
van 18 cent en op het wezen komt het bij 
deze verbodsbepaling alleen aan. 

Als dit juist is, is ook het tweede middel 
ondeugdelijk. Verkoop en aflevering zijn 
beide verboden en moeten krachtens Uw 
jurisprudentie, ofschoon tusschen die han
delingen een zeer nauwe samenhang bestaat, 
als twee strafbare feiten worden beschouwd, 
voor ieder van welke op grond van art. 78 
der Tabakswet j 0

• art. 62 Sr. zonder vermin
dering straf moest worden opgelegd. Alleen 
zou m en kunnen zeggen dat het Hof ver
zuimd heeft art. 62 Sr. te vermelden, het
geen door Uwen Raad kan worden hersteld. 
Ook is m. i . de qualificatie van de feiten niet 
geheel juist en vertoont zij een leemte. Zij 
behoort m. i. te luiden: zonder door of van
wege den Minister van Financiën verleende 
vergunning aan accijns onderworpen artike
len in het klein verkoopen en afleveren voor 
een !ageren prijs dan dien vermeld op de 
overeenkomstig art. 7 der Tabakswet 192I, 
S. 712 aangebrachte zegels. 

Ik concludeer dat Uw Raad de vermelde 
artikelen der wet zal aanvullen en de quali
ficatie zal verbeteren en overigens het beroep 
zal verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, en 
luidende: (zie Conclusie.) 

0. dat bij het bestreden arrest, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van requirant is bewezen verklaard: d at 
hij enz. (zie het in de tweede plaats te laste 
gelegde in de Conclusie. Red.) 

dat het Hof daarna nog heeft overwogen: 
"dat het verkoopen en afleveren van het 
pakje sigaretten voor 20 cent en het terstond 
daarop terugkoopen voor 2 cent van een daar
bij ten geschenke gegeven Goudsche pijp 
( waarop de kooper om het voorwerp zelf 
klaarblijkelijk ook geen prijs stelde) in wezen 
oplevert het koopen en afleveren van het 
pakje sigaretten voor 18 cent;" 

0. omtrent de middelen van cassatie: 
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dat de tot bewijs gebezigde verklaringen, 
- voor zooveel hier van belang - , in over
eenstemming met de telastelegging, zakelijk 
inhouden, dat de kooper, tegelijk met de ge
kochte sigaretten, van requirant bovendien 
een Goudsche pijp ontving en dat die pijp 
terstond daarop door requirant werd terug
gekocht voor twee cent, welke de kooper, die 
0.20 had betaald, van requirant terugontving; 

dat uit dien gang van zaken het Hof heeft 
afgeleid, en ook gereedelijk heeft kunnen af
leiden, dat vorengemelde handelingen in on
derling verband moeten worden bezien, en 
dan tezamen hierop neerkomen, dat de siga
retten door requirant werden verkocht en af
geleverd voor f 0.18, zoodat het eerste mid
del, waarbij dat onderling verband wordt 
miskend, niet juist is; 

dat ook het tweede middel niet kan slagen, 
daar het in de tweede plaats telastegelegde, 
dat in zijn geheel bewezen is verklaard, om
vat het verkoopen en het afleveren als daar
bij omschreven, hoedanige handelingen elk 
afzonderlijk misdrijf opleveren; 

0 . evenwel ambtshalve: 
dat de aan het bewezene gegeven qualifi

catie, waarin niet alle bestanddeelen van de 
daarin begrepen strafbare feiten tot uitdruk
king zijn gebrjlcht, behoort te worden ver
vangen door de hieronder volgende; 

dat voorts tot de wettelijke voorschriften, 
waarop de opgelegde straf berust, mede be
hooren na te melden wetsartikelen, die in het 
bestreden arrest niet zijn vermeld, doch de 
H . R . termen vindt in deze art. 442 Sv. toe 
te passen ; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch al
leen voorzooveel de daarbij aan het bewe
zene gegeven qualificatie betreft, en voor
zoover is verzuimd daarin na te noemen wets
artikelen te vermelden ; 

En te dier zake rechtdoende volgens art. 
105 R . 0 . : 

Verstaat dat het bewezen verklaarde op
levert : 

"zonder door of vanwege den Minister van 
Financiën verleende vergunning aan tabak
accijns onderworpen artikelen in het klein 
verkoopen en afleveren voor een !ageren prijs 
dan dien, vermeld op de overeenkomstig art. 
7 der Tabakswet 1921, S. 712 , aangebrachte 
zegels"; 

Verstaat dat onder de wettelijke voor
schriften, waarop de straf is gegrond, mede 
worden vermeld de artt. 62 Sr. en 225 van de 
Alg. Wet van 26 Aug. 1822 (S. 38); 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

2 Januari z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 510; Wet Alg. Bep. art. 
II). 

Onder de rechterlijke ambtenaren in 
art. 510 Sv. , zijn te verstaan dezelfde 
personen, die in andere wetsbepalingen 
genoemd worden " leden van de rechter
lijke macht." 

De waarnemende griffiers bij de Kan
tongerechten worden - anders dan de 

leden der rechterlijke macht, die door 
den Koning worden aangesteld (art. 173 
Grondwet) en den eed van art. 29 Wet 
R. 0. afleggen - benoemd door den 
Kantonrechter en leggen den - geheel 
van dien van art. 29 Wet R . 0. afwij
k enden - eed af, vastgesteld bij art. 1 

van het K. B. van 3 Jan. 19n S . N ° . 3. 
Art. 510 Sv. is derhalve niet op hen van 
toepassing. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M. 
bij het Kantongerecht te Groningen, requi
rant van cassatie tegen een mondeling von
nis van bedoeld Kantongerecht van 14 Aug. 
1939, waarbij de Kantonrechter zich onbe
voegd heeft verklaard tot kennisneming van 
het aan Mr. H. W. H . te Groningen, te laste 
gelegde feit. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Aan den verdachte is telastegelegd, dat hij 
op 9 Juni 1939, des namiddags omstreeks 2¾ 
uur, in de gemeente Haren, te Haren, als be
stuurder van een rijwiel, daarmede heeft ge
reden over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, den Molenweg, terwijl 
hij geen zij ner handen aan het stuur van dat 
rijwiel hield. 

Bij mondeling vonnis van 14 Augustus 
1939 heeft, blijkens de aanteekening van het 
vonnis, de Kantonrechter te Groningen de 
nietigheid der dagvaarding, door verdachte 
aangevoerd wegens het niet - zooals in het 
desbetreffende relaas staat aangegeven -
ter woonplaats van verdachte plaats gehad 
hebben der beteekening van het exploit der 
dagvaarding, verworpen, omdat de beteeke
ning, zooals vaststaat, aan verdachte in per
soon is geschied en verdere bijvoegingen op 
dit punt zonder belang zijn; voorts, met aan
vaarding van zijne, door verdachte aange
voerde onbevoegdheid, zich onbevoegd ver
klaard "tot kennisneming van het telaste
gelegde feit, op grond van art. 510 Sv., op 
grond, dat een waarnemend griffier bij een 
Kantongerecht, die een gelijke dagtaak heeft 
als een substituut-griffier en daarvoor van 
rijkswege een remuneratie ontvangt, moet 
worden gerekend tot de . rechterlijke ambte
naren, als bedoeld in voormeld artikel". 

D e Ambtenaar van het 0. M. bij het Kan
tongerech t te Groningen, die ter zake van 
het zijns inziens bewezen telastegelegde, ge
zien o.a. art. 22, aanhef en onder a, der Mo
tor- en R ijwielwet, verdachte's veroordee
ling tot een geldboete van f 2 . 50 subsidiair 
hechtenis van een dag had gevorderd, heeft 
tegen het vonnis beroep in cassatie ingesteld. 
Als middel van cassatie heeft requirant bij 
schriftuur voorgesteld: 

S., althans v. t. van art. 510 Sv., daar de 
Kantonrechter, die zich onbevoegd heeft ver
klaard om van het telastegelegde feit kennis 
te nemen, ten onrechte heeft aangenomen dat 
de verdachte - die als waarnemend griffier 
b ij het Kantongerecht te Groningen tegen 
remuneratie werkzaam is - behoort tot de 
rechterlijke ambtenaren, als bedoeld in art. 
510 Sv. 



9 2 JANUARI 1940 

Voorzoover het cassatieberoep is ingesteld 
tegen het vonnis, houdende verwerping van 
de nietigheid der dagvaarding, zal requirant 
niet ontvankelijk moeten worden verklaard 
in zijn beroep, daar ten aanzien van die be
slissing geen middel is aangevoerd. 

Het voorgestelde middel acht ik deugde
lijk. De Hooge Raad heeft bij beschikking 
van 30 Mei 1938 naar aanleiding van een op 
art. 510 Sv. gebaseerd request, onder meer 
overwogen: 

dat onder de rechterlijke ambtenaren, ge
noemd in art. 510 Sv., zijn te verstaan de
zelfde personen, die o. a. in art. r 73 der 
Grondwet en in verschillende artikelen der 
Wet R. 0. zijn aangeduid als leden van de 
rechterlijke macht; 

dat lid van de rechterlijke macht alleen zij 
zijn, die ingevolge genoemd art. r 73 door den 
Koning zijn benoemd en, alvorens in bedie
ning te treden, afleggen den eed, door art. 29 
der W et R. 0 . voor "al de leden" van de 
rechterlijke macht voorgeschreven. 

Deze - ook reeds bij de beschikking van 
den Hoogen Raad van 17 December 1915 
W. 9897, N. J. 1916 blz. r6r gegeven - ken
merken ontbreken bij den waarnemenden 
griffier van een Kantongerecht, daar deze 
ingevolge art. 33 der Wet R . 0. door den 
Kantonrechter wordt benoemd en aflegt den 
in genoemd art. 33 voorgeschreven, bij K . B. 
van 3 Januari r9rr S. 3 bepaalden eed, welke 
eed een geheel andere is dan die van art. 29 
der W et R. 0 ., luidende blijkens genoemd 
K . B. de door de ingezetenen van het kanton, 
bedoeld in genoemd art. 33, in handen van 
den rechter of den oudsten rechter van het 
kanton af te leggen eed of belofte: dat zij 
hetgeen zij als zoodanig te weten komen, niet 
verder bekend zullen maken dan voor de 
uitoefening van hunne betrekking noodig is, 
tenzij - onverminderd het geheim der raad
kamer - hunne verklaring als getuige of 
deskundige volgens de wet mocht worden ge
vorderd. 

Mitsdien concludeer ik : tot niet-ontvan
kelijkverklaring van requirant in zijn beroep, 
voorzoover dit is ingesteld tegen het vonnis, 
houdende verwerping van de nietigheid der 
dagvaarding; tot vernietiging van het vonnis 
voorzoover de onbevoegdverklaring betreft; 
tot bevoegdverklaring van den Kantonrech
ter te Groningen kennis te nemen van het 
telastegelegde feit; en tot terugwijzing der 
zaak naar dien Kantonrechter teneinde haar, 
met inachtneming van het door den Hoogen 
Raad te wijzen arrest, verder te behandelen 
en af" te doe n. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luiden
de: (zie conclusie); 

0. dat aan requirant bij oorspronkelijke 
dagvaarding is te laste gelegd, dat hij enz. 
(zie conclusie); 

O. dat blijkens de aanteekening van het 
mondeling vonnis de Kantonrechter zich on-

bevoegd verklaard heeft met een beroep op 
art. 510 Sv., op grond dat een waarnemend 
griffier bij een Kantongerecht, die een gelijke 
dagtaak heeft als een substituut-griffier en 
daarvoor van rijkswege een remuneratie ont
vangt, moet worden gerekend tot de rechter
lijke ambtenaren, als bedoeld in voormeld 
artikel; 

0. ten aanzien van het middel: 
dat onder de rechterlijke ambtenaren in 

art. 510 Sv. zijn te verstaan dezelfde per
sonen , die in andere wetsbepalingen ge
noemd worden "leden van de rechterlijke 
macht"; 

dat dezen door den Koning worden aan
gesteld (art. 173 der Grondwet) en den eed, 
voorgeschreven in art. 29 der Wet R. 0. af
leggen; 

dat de waarnemende griffiers bij de Kan
tongerechten worden benoemd door den Kan
tonrechter en afleggen den eed, vastgesteld 
bij art. r van het K. B. van 3 Januari r9rr 
S. 3, welke eed gelijk is aan dien van art. 71 
Reglement I, doch geheel afwijkt van den in 
art. 29 der Wet R. 0. voorgeschreven eed; 

dat art. 510 Sv. derhalve niet op hen toe
passelijk is, zoodat de Kantonrechter in het 
bestreden vonnis dit artikel verkeerd heeft 
toegepast; 

dat het middel mitsdien is gegrond; 
Vernietigt het bestreden vonnis, 
en rechtdoende krachtens art. ros der Wet 

R.O., 
Verklaart den Kantonrechter te Groningen 

bevoegd van deze zaak kennis te nemen, 
Wijst haar terug naar het Kantongerecht 

te Groningen t en einde haar met inachtne
ming van dit arrest verder te berechten en 
af te doen. 

(N. J.) 

z Januari 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet artt. r, 2, 3 
en 7). 

Een koffiehuis (een besloten ruimte 
waar dranken aan het publiek in het 
klein plegen te worden verkocht en af
geleverd) beantwoordt volkomen aan de 
in art. r, lid r der Winkelsluitingswet 
19~0 ge,~even bepaling van het begrip 
,.winkel . 

Ten onrechte meent req. , dat art. 2 
der Winkelsluitingswet niet zou doelen 
op koffiehuizen. Dit artikel toch heeft, 
behoudens de in andere a rtikelen der 
wet gemaakte uitzonderingen, op alle 
"winkels" e n mede blijkens art. 3, lid 2 

onder c in het bijzonder ook op koffie
huizen, betrekking. 

Wel wordt in art. 3 lid 2 onder c voor 
koffiehuizen en andere inrichtingen, 
waar uitsluitend of in hoofdzaak spijzen 
of dranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of ten verkoop in voor
raad zijn, op de artt. 2 en 7 der wet een 
uitzondering gemaakt, doch volgens de 
ondubbelzinnige slotwoorden der bepa
ling alleen voorzoover betreft den ver
koop van spijzen en dranken voor ver-
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bruik ter plaatse, en dus o.m. niet voor 
het verstrekken van dranken aan het 
publiek voor verbruik elders. 

Op het beroep van J. v.d. M., koffiehuis
houder, te Leeuwarden, requirant van cas
satie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Leeuwarden van 6 Juli 
1939, waarbij requirant ter zake van het 
"gedurende den tijd, dat een winkel voor het 
publiek gesloten moet zijn, in dien winkel 
iemand bedienen", met aanhaling van de 
artt. 1, 2, 3 lid 2 aanhef en onder c, 7 lid I, 
10 lid I en 3, II en 14 der Winkelsluitingswet 
1930 S. 460, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van twee gulden en vervan
gende hechtenis van twee dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink ; 
Gelet op de door den requirant ingediende 

schriftuur, waarbij wordt betoogd, dat in 
deze geen overtreding van art. 7 der Winkel
sluitingswet 1930 S . 460 zou hebben plaats 
gehad, omdat volgens requirant 

1. een inrichting als de zijne, waarvoor een 
volledige vergunning is verleend en waar de 
verkoop voor verb_ruik ter plaatse hoofdzaak 
is, valt buiten de werking dier wet; 

2. van winkelnering alleen sprake kan zijn, 
indien de waren zijn uitgestald in of voor een 
winkel; voorts het bezorgen of betrekken van 
goederen uit een verzamelplaats die verza
melplaats nog niet stempelt tot een winkel; 
en dus requirant's zaak niet is een winkel in 
den zin van art. 1 lid 1 dier wet; 

3. art. 2 dier wet niet doelt op koffiehuizen, 
daar de sluitingstijd voor dergelijke inrich
tingen wordt beheerscht door de Gemeente
verordening in verband met art. 165 (lees: 
168) der Gemeentewet; 

0. dat blijkens de aanteekening van het 
bestreden vonnis in het proces-verbaal der 
terechtzitting, daarbij overeenkomstig de te-• 
lastlegging is bewezen verklaard, met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, dat 
requirant in den namiddag van 3 Mei 1939 
omstreeks n¼ uur in de gemeente Leeuwar
den te Leeuwarden als hoofd en bestuurder 
van een aldaar aan de Berlikumermarkt n°. 
15 gelegen koffiehuis, zijnde een besloten 
ruimte waar dranken aan het publiek in het 
klein plachten te worden verkocht en afge
leverd, Sytze Gorter in dat koffiehuis van 
twee glazen bier heeft bediend, zulks niet 
voor verbruik ter plaatse, en zulks terwijl 
winkels op dat tijdstip voor het publiek ge
sloten moesten zijn"; 

0. dat het middel in al zijn onderdeelen 
faalt, omdat een koffiehuis als in het bewe
zen verklaarde nader omschreven volkomen 
aan de in art. I lid I der Winkelsluitingswet 
1930 gegeven bepaling van het begrip "win
kel" beantwoordt; art. 2, behoudens de in 
andere artikelen dezer wet gemaakte uitzon
deringen, op alle "winkels" en mede blijkens 
art. 3 lid 2 onder c in het bijzonder ook op 
koffiehuizen, betrekking heeft; en eindelijk 
in laatstgemelde bepaling wel voor koffie-

huizen en andere inrichtingen, waar uitslui
tend of in hoofdzaak spijzen of dranken voor 
verbruik ter plaatse worden bereid of ten 
verkoop in voorraad zijn, op de artt. 2 en 7 
der wet een uitzondering wordt gemaakt, 
doch volgens de ondubbelzinnige slotwoor
den der bepaling alleen voor zoover betreft 
den verkoop van spijzen en dranken voor ver
bruik ter plaatse, en dus o. m. niet voor het 
verstrekken van dranken aan het publiek 
voor verbruik elders, terwijl een bijzondere 
bepaling voor koffiehuizen, waar de verkoop 
voor verbruik ter plaatse hoofdzaak is en 
waarin tevens een volledige vergunning 
wordt uitgeoefend, in de wet ontbreekt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn.] 

(N. J.) 

2 januari 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Warenwet art. 6; M a rgarinebe
sluit artt. 2 en 4). 

De Rechtb. beschouwt het door req. 
aan het ziekenhuis verkoopen en afle
veren van een waar, welke door hem 
"aan den administrateur van voormeld 
ziekenhuis was aangeduid als margarine 
m et boter'', terwijl in die waar geen of 
nagenoeg geen boter aanwezig was, als 
het afleveren van ondeugdelijk sam en
gestelde waar - al was op de verpak
king het woord "margarine" v ermeld - , 
omdat req. aan wien bij openbare aanbe
steding in Dec. 1938 overeenkomstig 
zijn inschrijving de levering van de voor 
het ziekenhuis benoodigde " melange" 
was gegund, nu ook melange had behoo
ren te leveren en niet margarine zonder 
boter. 

Echter - nog daargelaten dat zooda
nige wanpraestatie niet zou opleveren 
het strafbare feit, waaraan de Rechtb. 
req. schuldig oordeelde - spreekt de 
t .1.1. van zoodanige vroeger gesloten 
overeenkomst in het geheel niet. De 
Rechtb. heeft - het strafbare van req.'s 
handeling "juist" hierin ziende, dat hij 
leverde een waar, die niet beantwoordde 
aan de daaraan volgens inschrijving en 
gunning te stellen eische n - niet be
raadslaagd en beslist op den grondslag 
der t .1.1. 

[Anders Adv.-Gen. Rombach : deze 
nog omtrent de andere middelen, a. Uit 
het feit, dat het Margarinebesluit: de 
aanduiding "melange" gebiedend voor
schrijft voor margarine waarin een be
paalde hoeveelheid botervet aanwezig is, 
volgt niet dat een waar niet mondeling 
door den verkooper kan worden aange
duid als margarine met boter en dat 
met die aanduiding geen rekening zou 
moeten worden gehouden. b. De be
paalde methode van onderzoek is vol
gens art. 4 van het Margarinebesluit 
alleen imperatief voorgeschreven voor 
het onderzoek of het in margarine aan-
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wezige botervet in zoodanige mate zich 
daarin bevindt, dat de waar "melange" 
mag en moet worden genoemd, doch 
i. c. ging het niet om de vraag of de 
waar voldeed aan de wettelijke ver
eischten van "melange". c. Het vonnis 
der Rechtb. houdt geen tegenstrijdige 
beslissingen in. d. De qualificatie dient 
te worden verbeterd.] 

Op het beroep van A. B., winkelier, te 
Alkmaar, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtb. te Alkmaar van 
19 Sept. 1939, in hooger beroep bevestigen
de een vonnis van het Kantong. te Alkmaar 
van 2 Juni 1939, waarbij requirant ter zake 
van: ,,In de gemeente Alkmaar waren ver
koopen, die ondeugdelijk van samenstelling 
zijn", met aanhaling van de artt. 2 en 6 der 
Keuringsverordening voor de gemeente Alk
maar, 2 en 5 Margarinebesluit 1925, S. 417, 
1, 2, 4 , 61 en 2, 14, 15, 29 en 34 der Waren
wet 1935, S . 793, 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van tweehonderd gulden en 
een vervangende hechtenis van dertig dagen; 

Conclusie van den Adv.- Gen. Rombach. 

De Rechtb. te Alkmaar heeft, rechtspre
kende in hooger beroep van een vonnis van 
den Kantonrechter te Alkmaar van 2 Juni 
1939, bij vonnis van 19 Sept. 1939, waarte
gen dit beroep in cassatie is gericht, genoemd 
vonnis bevestigd. 

Daarbij was ten laste van den requirant be
wezen verklaard, dat hij in de maand J anu
ari 1939 althans omstreeks dien tijd te Alk
maar aan het Centraal Ziekenhuis te Alk
maar heeft verkocht en afgeleverd een voor 
den handel bestemde en in den handel ge
brachte waar, welke waar door hem, ver
dachte, aan C. A. d. R., administrateur van 
voormeld ziekenhuis, was aangeduid als 
"margarine met boter" en welke waar èn als 
"melange" of "margarine melange" èn als 
,,margarine met boter" ondeugdelijk van sa
menstelling was, aangezien in die waar geen 
- althans nagenoeg geen - boter was ver
werkt en aanwezig was. 

De Kantonrechter enz. 
Bij memorie heeft requirants raadsman vijf 

middelen van cassatie voorgesteld en vervol
gens heeft hij ter zitting van Uwen Raad van 
13 Nov. 1939 deze nader toegelicht: 

I. S., althans v. t . van de artt. 162 Grond
wet, 20 en 58 R. 0., 23 en 91 Sr., 261, 348, 
349, 350, 351, 352, 358, 359, 398, 415, 422, 
423 en 425 Sv., i:, 2, 6, 8 Keuringsverorde
ning Alkmaar, 1, 2, 4, 6 lid 1 en 2, 14, 15, 29 
en 34 der Warenwet 1935 S. 793, 2.2bis en 
5 Margarinebesluit 16 Oct. 1925, zooals dit 
is gewijzigd bij besluit van 21 Nov. 1931 S. 
446, door het vonnis van den Kantonr. te be
vestigen, instede dit te vernietigen en in hoo
ger beroep de dagvaarding nietig te verkla
ren, althans requirant in cassatie vrij te spre
ken, althans te ontslaan van rechtsvervolging, 
omdat in de primaire telastelegging niet zijn 
gesteld feiten, waaruit kan blijken dat de 
door requirant in cassatie afgeleverde waar, 

zooals in die telastelegging is omschreven, is 
geweest van ondeugdelijke samenstelling, 
zijnde in die telastelegging wel gesteld hoe 
de in die telastelegging omschreven waar is 
aangeduid, bij, althans na aflevering daar
van, doch in die telastelegging ontbreekt een 
duidelijke omschrijving van de waar die het 
onderwerp is geweest van de in deze telaste
legging gestelde koopovereenkomst, nu ten 
processe bewezen is, dat zoowel de afleve
ring van de waar, door requirant in cassatie, 
als de aanduiding daarvan, zooals in de te
lastelegging omschreven en zooals door den 
Kantonrechter en de Rechtb. bewezen is ge
acht, op een later tijdstip heeft plaats ge
vonden dan het tijdstip, waarop de in die te
lastelegging gestelde koopovereenkomst is tot 
stand gekomen. 

II. S. , althans v. t. van dezelfde wetsar
tikelen en bovendien van de artt. 338, 339, 
341, 342, 343, 344 Sv. daar de Rechtb. even
als de Kantonrechter ten onrechte de pri
maire telastelegging heeft onderzocht en een 
onderzoek naar het subsidiair telastegelegde 
achterwege heeft gelaten, daar toch het Mar
garinebesluit zooals bovenomschreven in de 
artt. 14 en 15 der Warenwet ten deze van 
toepassing zijn, wordende toch in voormeld 
margarinebesluit zoowel de vereischten, 
waaraan de waar "melange" moet voldoen, 
als de wijze van aanduiding en de methode 
van onderzoek dier waar uitsluitend gere
geld, althans uit de gebezigde bewijsmiddelen 
niet is gebleken, dat bij het bepalen of de bij 
de telastelegging bedoelde waar voldeed aan 
de vereischten bij bovengenoemd margarine
besluit gesteld aan melange, gebruik is ge
maakt van de bij dat besluit voorgeschreven 
methode van onderzoek. 

III. S., althans v. t. van diezelfde artike
len daar noch de Kantonr. noch de Rechtb. 
uit de gebezigde bewijsmiddelen het bewijs 
hebben kunnen putten van hetgeen den re
quirant in cassatie primair is telastegelegd, 
n.l. dat de door requirant afgeleverde waar, 
zooals in die telastelegging omschreven, door 
requirant in cassatie is aangeduid als "mar
garine met boter" zijnde toch ten processe 
door de verschillende bewijsmiddelen komen 
vast te staan, dat de door requirant in cas
satie afgeleverde waar ten tijde der afleve
ring was verpakt in een verpakking, welke 
uitsluitend de aanduiding "margarine" droeg, 
terwijl de aanduidingen "melange" ,,margari
nemelange" of "margarine met boter" op die 
verpakking niet stonden vermeld, zijnde de 
aan requirant in cassatie telastegelegde aan
duiding van die waar aan C. A. d. R ., zooals 
in de primaire telastelegging omschreven, 
van welke aanduiding ten processe is komen 
vast te staan, dat deze is geschied monde
ling en na de aflevering der in de telaste
legging omschreven waar, rechtens volkomen 
irrelevant, nu de aanduiding van de waar 
zijnde "margarine" duidelijk op de verpak
king, waarin die waar was verpakt ten tijde 
der aflevering, stond vermeld. 

IV. S., althans v. t. van dezelfde artike
len, daar het vonnis van de Rechtb. onder
ling tegenstrijdige beslissingen inhoudt, over-
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wegende toch de Rechtb. eenerzijds, dat zij 
zich met het vonnis waarvan beroep ver
eenigt, zoodat dit met overneming der gron
den moet worden bevestigd, terwijl de Rb. 
anderzijds overweegt, ter weerlegging van 
het verweer door den raadsman gevoerd, dat 
het strafbare van de handeling van requi
rant "juist" ((uitsluitend) was gelegen in 
het feit, dat de aflevering van "margarine" 
afweek van de niet in de telastelegging ge
stelde inschrijving door requirant in cassa
tie voor de levering van "melange" welke 
laatste overweging lijnrecht in strijd is met 
de opvatting van den Kantonrechter, zoo
als in diens vonnis neergelegd, hebbende 
toch de Kantonr. daarentegen de handeling 
van requirant strafbaar geoordeeld, omdat 
de levering door requirant van "margarine" 
in strijd was met de wel in de telastelegging 
gestelde en door den Kantonr. en de Rechtb. 
bewezen geachte aanduiding dier waar aan 
C. A . de R. als "margarine met boter". 

V. S., althans v. t. van dezelfde artike
len nu de Rechtb. als haar oordeel te kennen 
heeft gegeven, dat requirant in cassatie reeds 
strafbaar was omdat hij instede "melange", 
waarvoor hij had ingeschreven, ,,margarine" 
heeft gekverd en wel omdat: 

A. aan requirant niet ten laste was ge
legd, de.t hij waren afgeleverd had, welke af
weken van de waren, waarvoor requirant had 
ingeschreven, zooals in het vonnis vermeld, 
doch requirant daarentegen ten laste was ge
legd, dat de waren, welke requirant had afge
leverd, niet overeenstemden met de aandui
ding door requirant in cassatie mondeling ge
daan bij, of na de aflevering der in de te
lastelegging omschreven waar, nadat de des
betreffende inschrijving reeds had plaats ge
vonden, zoodat de Rechtb. niet heeft be
raadslaagd op den grondslag der telasteleg
ging en naar aanleiding van het onderzoek 
op de terechtzitting in hooger beroep en in 
eersten aanleg; 

B. waren dàn alleen als ondeugdelijk van 
samenstelling kunnen worden aangemerkt in 
den zin van art. 6 lid 1 der Warenwet en van 
art. 2 der K euringsverordening voor de ge
meente Alkmaar, indien bij de aflevering der 
waar niet kenbaar is, dat de waar niet in 
overeenstemming is hetzij met de aandui
ding, waarmede de waar bij de aflevering 
wordt aangeduid" hetzij met de omschrij
ving van de waar bij het tot stand komen 
van een koop of andere overeenkomst als 
voorwerp van een zoodanige overeenkomst, 
zijnde in het onderhavige geval noch van het 
een, noch van het andere sprake, daar de 
aard en soort van de afgeleverde waar ten 
tijde der aflevering duidelijk door het woord 
,,margarine" op de verpakking stond aan
gegeven. 

Bij de bespreking der middelen zal ik mij 
niet geheel aan bovengenoemde volgorde 
houden. 

D e middelen sub I en VA gaan m. i. uit 
van een onjuiste opvatting der telasteleg
ging. Aan requirant was, het blijkt uit de 
bovenvermelde bewezenverklaring daarvan, 

telastegelegd dat hij aan het ziekenhuis te 
Alkmaar heeft verkocht en afgeleverd een 
waar, welke door hem aan den administra
teur was aangeduid als "margarine met bo
ter". Hierin ligt m . i. een duidelijke omschrij
ving van de waar die het onderwerp is ge
weest van de in de telastelegging gestelde 
koopovereenkomst en ik meen dat de ge
volgtrekkingen die de raadsman aan het ont
breken van die omschrijving verbindt buiten 
beschouwing kunnen blijven. 

Blijkens de middelen sub III en VB. wordt 
door den raadsman betwist dat de aandui
ding der door requirant verkochte en afge
leverde waar als "margarine met boter" be
wezen zou zijn en tevens dat, indien al aan
genomen zou moeten worden dat requirant 
de waar aldus bij den verkoop en de afleve
ring zou hebben aangeduid, deze aanduiding 
in dit geval niet van belang was omdat de 
aanduiding "margarine" op de verpakking 
stond aangegeven. 

Requirant heeft verklaard: Dat hij in de 
maand Januari 1939 te Alkmaar aan het 
Centraal Ziekenhuis heeft verkocht en afge
leverd een waar, welke door hem aan den ad
ministrateur van voormeld ziekenhuis was 
aangeduid als margarine met boter. 

Getuige de R. verklaarde: dat hij in hoe
danigheid van administrateur van het zie
kenhuis te Alkmaar een aanbesteding heeft 
gehouden voor de levering van diverse le
vensmiddelen; dat onder meer de levering 
van "melange" en wel margarine met boter 
werd aanbesteed; dat op deze aanbesteding 
door verdachte werd ingeschreven voor de 
levering __ y.§n de melange voo,ryi.eld; dat de 
leverantie aan verdachte is gegund en dat 
verdachte in de maand Januari 1939 heeft 
afgeleverd doozen, met opschrift "margari
ne"; dat verdachte hem getuige daarna, op 
diens vraag, antwoordde dat in de t'n die doo
zen aanwezige waar (margarine) zich boter 
bevond. 

Uit deze bewijsmiddelen kon m. i. de rech
ter afleiden, dat de waar bij verkoop en af
levering was aangeduid als margarine met 
boter. 

Het verweer van den raadsman bij den 
Kantonrechter gevoerd dat ingevolge de be
palingen van het margarinebesluit S . 1925 
no. 41 7 een schriftelijke aanduiding van den 
naam van de waar op de verpakking ver
eischt is en een mondelinge aanduiding van 
de waar niet is geregeld in de Warenwet en 
het Margarinebesluit, zoodat een zoodanige 
aanduiding niet onder een strafbepaling valt, 
had de Kantonrechter gepasseerd, overwe
gende, dat noch de Warenwet, noch de Ver
ordening op de Keuring van waren te Alk
maar een schriftelijke aanduiding van den 
naam der waar voorschrijft en een mondelin
ge aanduiding van den aard en samenstelling 
van een waar een aanç!uiding van die waar 
oplevert, terwijl art. 2 van het Margarine
besluit het geval regelt, dat de aanduiding 
van den naam en aard van de waar schrifte
lijk op de verpakking voorkomt, doch niet 
inhoudt, dat een waar op geen andere wijze 
dan door het bezigen van een opsr:hrift op 
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de verpakking van de waar kan worden aan
geduid. 

Ik acht de opvatting van den Kantonr. 
juist. Het Margarinebesluit schrijft de aan
duiding "melange" gebiedend voor voor mar
garine waarin een bepaalde hoeveelheid bo
tervet aanwezig is. Hieruit volgt echter niet, 
dat een waar niet mondeling door den ver
kooper kan worden aangeduid als margarine 
met boter en dat met die aanduiding geen 
renkening zou moeten worden gehouden. Af
levering van aldus aangeduide waar is niet 
verboden als daarin niet het voor "melange" 
vereischte quantum botervet aanwezig is, 
waar wèl als zij in het geheel geen boter be
vat. 

Ook het tweede middel acht ik ondeugde
lijk. 

Nu de Rechtb. het primair t elastegelegde 
bewezen verklaarde, behoefde zij het sub
sidiair telastegelegde niet te onderzoeken. 
Juist is dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt, 
dat bij het onderzoek of de waar, die als 
margarine met boter werd verkocht en afge
leverd, ook boter bevatte, gebruik is ge
maakt van de in de bijlage behoorende bij 
het margarinebesluit voorgeschreven metho
de van onderzoek. Naar mijn meening be
hoefde dit ook niet daar het bij het primair 
telastegelegde (bij het subsidiair telastege
legde zou het anders geweest zijn) niet ging 
om de vraag of de waar voldeed aan de wet
telijke vereischten voor "melange" maar al
leen om de vraag of de waar als margarine 
met boter deugdelijk van samenstelling was 
d. w. z. of er boter in de waar aanwezig was. 
Bovengenoemde methode van onderzoek is 
volgens art. 4 van het Margarinebesluit m. i . 
alleen imperatief voorgeschreven voor het 
onderzoek of het in de margarine aanwezige 
botervet in zoodanige mate zich daarin be
vindt, dat de waar "melange" mag en moet 
worden genoemd. 

Volgens het vierde cassatiemiddel, dat ik 
ook ondeugdelijk acht, zou het vonnis der 
Rechtb. tegenstrijdige beslissingen inhouden. 
De bedoeling is blijkbaar dat de beslissing 
der R echtb. van bevestiging van het vonnis 
van den Kantonrechter in tegenspraak zou 
zijn met een der overwegingen van het von
nis der Rechtb., waarbij de gronden van het 
bevestigde vonnis zijn aangevuld. 

D e overweging der Rechtb. dat requirant 
had ingeschreven voor de levering van me
lange, dat hem de levering van melange was 
gegund en dat het strafbare juist gelegen is 
in de aflevering van margarine, waarin geen 
boter was gemengd, is niet in strijd met de 
bevestiging van het vonnis die, het spreekt 
wel van zelf, ook hierop gegrond was dat bij 
de op den verkoop gevolgde aflevering der 
waar deze mondeling aangeduid was als 
,,margarine met boter". 

De cassatiemiddelen acht ik mitsdien alle 
ondeugdelijk. De qualificatie is echter m. i. 
niet geheel juist en de vermelding der wets
artikelen niet geheel volledig. 

Ik concludeer dat in zooverre de vonnissen 
moeten worden vernietigd en aangevuld. De 
qualificatie behoort m. i . te luiden: In de ge-

meente Alkmaar waren afleveren die on
deugdelijk van samenstelling zijn, terwijl de 
vermelde wetsartikelen moeten worden aan
gevuld met art. 1 der Keuringsverordening 
voor de gemeente Alkmaar, dat het afleveren 
verbiedt (c. f. arrest van 5 Maart 1934 W. 
12 780). 

De Hooge Raad, enz.; • 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij schrif
tuur, en luidende : (zie Conclusie.) 

0 . dat bij het door de Rechtb. bevestigde 
vonnis ten laste van requirant is bewezen 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat hij enz. (zie Conclusie.) 

0. dat het bestreden vonnis, na vermel
ding dat de R echtb. zich met het vonnis 
waarvan beroep vereenigt, nog inhoudt de 
volgende overwegingen: 

,,dat de raadsman van verdachte heeft be
toogd, dat verdachte niet strafbaar is, om
dat uit de verpakking van het verkochte en 
afgeleverde aard en kwaliteit der waar dui
delijk blijken, nu immers op de v erpakking 
het woord "margarine" staat vermeld;" 

,,dat echter dit verweer door de Rechtb. 
wordt verworpen ; dat toch verdachte bij de 
aanbesteding van de levering van diverse le
vensmiddelen ten behoeve van het Centraal 
Ziekenhuis te Alkmaar in Dec. 1938 had in
geschreven voor de levering van melange en 
niet van margarine en hem de levering van 
melange is gegund; 

dat hij evenwel heeft afgeleverd margarine, 
waarin geen boter was vermengd en derhalve 
de door hem geleverde waar als melange on
deugdelijk van samenstelling was;" 

,,dat daarin juist het strafbare van ver
dachte's handeling was gelegen, waartoe 
niets afdoet, dat op de verpakking het woord 
,,Margarine" stond vermeld;" 

0 . omtrent het vijfde middel : 
dat bij het bewezen verklaarde deel der 

telastelegging aan requirant wordt verweten, 
dat hij in Jan. 1939 aan het Z iekenhuis ver
kocht en afleverde een waar, welke bepaalde 
hoeveelheid waar door hem "aan den admi
nistrateur van voormeld ziekenhuis was aan
_geduid als margarine met boter", terwijl in 
die waar geen of nagenoeg geen boter aan
wezig was; 

dat, blijkens haar bovenaangehaalde over
wegingen, de Rechtb. dit beschouwt als het 
afleveren van ondeugdelijk sam engestelde 
waar, - al was op de verpakking h et woord 
,,margarine" vermeld - , omdat requirant, 
aan wien b ij openbare aanbesteding in Dec. 
1938 overeenkomstig zijn inschrijving de le
vering van de voor het Ziekenhuis noodige 
"melange" was gegund, nu ook melange had 
behooren te leveren, en niet margarine zon
der b oter; 

dat evenwel, - nog daargelaten dat zoo
danige wanpraestatie niet zou opleveren het 
strafbare feit, waaraan de Rechtb. requirant 
schuldig oordeelde -, de telastelegging van 
zoodanige vroeger gesloten overeenkomst in 
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het geheel niet spreekt, en de Rechtb., het 
strafbare van requirants handelwijze "juist" 
hierin ziende, dat hij leverde een waar, die 
niet beantwoordde aan de daaraan volgens 
inschrijving en gunning te stellen eischen, 
niet heeft beraadslaagd en beslist op den 
grondslag der telastelegging, zoodat reeds 
om die reden het bestreden vonnis niet in 
stand kan blijven, en de andere voorgestelde 
middelen van cassatie buiten behandeling 
kunnen worden gelaten; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. 106 R. O.; 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam, om op het bestaande hooger be
roep te worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 

2 Januari z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 436; Sv. art. 359; Wet 
Uitoefening Geneeskunst art. 1.) 

De door de Rechtb. blijkens hare be
vestiging van het vonnis a quo daaruit 
overgenomen motiveering der straffen, 
dat deze in overeenstemming zijn met 
den ernst der gepleegde feiten, is als een 
bijzondere, dat wil zeggen "afzonder
lijke", en voldoende motiveering te be
schouwen. 

Uit den aard der kwalen, waarvoor 
req.'s hulp werd ingeroepen en de om
standigheden waaronder dit geschiedde, 
zooals een en ander in de bewijsmidde
len is vermeld, heeft de Rechtb. kunnen 
afleiden, dat zich hier niet gevallen 
voordeden, waarin dadelijk geneeskun
dige hulp drin.,.end noodig was. Dat de 
R echtb. uitsluitend op het niet aanwezig 
zijn van onmiddellijk levensgevaar zou 
hebben gelet, blijkt niet. 

Waar het voor de strafbaarheid van 
de ten laste van req. bewezenverklaarde 
overtredingen zonder belang is , of de 
dader met zijn handen heeft gedrukt te
gen, dan wel geknepen in, dan wel ge
streken over de betrokken lichaamsdee
len, behoefde de R echtb. uit dit alterna
tief telastegelegde geen keuze te doen, 
nu zij als bewezen aannam, dat hier bij 
elk der vier genoemde personen in elk 
geval een der drie handelingen hac;l 
plaats gehad. De bewering, dat zelfs niet 
bewezen is , dat bij elk der vier personen 
een der drie handelingen heeft plaats 
gehad, blijkt reeds op grond van de ver
klaring van den gemachtigde van req. 
onjuist. 

Art. 1 der Wet van 1 Juni 1865 S. 60 
laat geen ruimte voor de opvatting, dat 
wie de geneeskunst niet in haar vollen 
omvang, maar slechts voor een gedeelte 
uitoefent, daarvoor geen volgens de wet 
toegekende bevoegdheid behoeft te be
zitten. 

Uit den inhoud van de gemeenschap
pelijke beschikking van de Ministers 
van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Binnenlandsche Zaken van 2/6 Dec. 
1929 met bijlagen kan geenszins worden 

afgeleid, dat gediplomeerde verplegers 
en in opleiding zijnde leerling-verplegers 
bevoegd zouden zijn om er hun bedrijf 
van te maken om personen, die zich, 
daar zij lijden of meenen te lijden aan 
een kwaal ter genezing daarvan tot hen 
wenden, geneeskundigen bijstand in den 
vorm van massage te verleenen. Ge
noemde Ministers zouden tot het ver
leenen van eene dergelijke bevoegdheid 
niet bevoegd zijn. 

Op het beroep van A. B ., magnetiseur, te 
Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
van 15 Sept. 1939, waarbij in hooger beroep 
is bevestigd een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Rotterdam van 6 Juni 
1939, bij hetwelk requirant ter zake van 
meerdere (lees : vier) feiten van: ,,niet toe
gelaten zijnde tot het uitoefenen van een 
beroep, waartoe de wet eene toelating vor
dert, buiten noodzaak dat beroep uitoefe
nen", met aanhaling van de artt. 1 der Wet 
van 1 Juni 1865 S . 60 en 1 der Wet van 25 
Dec. 1878 S . 222, 23, 62 en 436, 1e lid Sr., is 
veroordeeld tot vier geldboeten elk van vijf
tig gulden en viermaal vijf dagen vervan
gende hechtenis. (Gepleit door Mr. B. Per
ridon). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

I. ,,S., althans v. t. van de artt. 359, vier
de lid, 415, 425, 423 en 398, n°. 6 Sv., ver
mits het vonnis der Rechtbank noch de bij
zondere redenen opgeeft, die de opgelegde 
straffen hebben bepaald, nöch de te dien 
aanzien in het vonnis van het Kantongerecht 
opgenomen gronden heeft overgenomen, in 
ieder geval de vage formule, voorkomende in 
het vonnis van het Kantongerecht, ,,dat de 
opgelegde straffen in overeenstemming zijn 
met den ernst der gepleegde feiten" niet kan 
gelden als eene opgave van de bijzondere 
redenen, die de straffen hebben bepaald, 
maar hoogstens als eene algemeene norm, 
waaraan iedere straf heeft te voldoen;" 

II . ,,S ., althans v. t. van de artt. 350, 352 
en 359 Sv., 436 Sr., 1 der Wet van 1 Juni 
1865 S. 60 en 1 der Wet van 25 December 
1878 S . 222, omdat het door de Rechtbank 
als bewezen aangenomen feit, dat de behan
delde personen niet in onmiddellijk levens
gevaar verkeerden, niet kan dragen hare be
slissing, dat requirant "buiten noodzaak" ge
handeld heeft;" 

III. ,,S., althans v. t. van de artt. 338, 
339, 341, 342, 350, 351, 352, 358 en 359 Sv., 
doordat de R echtbank 

A. nagelaten heeft te onderzoeken, welke 
van de alternatieve telasteleggingen bewe
zen zijn; 

B. als bewezen geoordeeld heeft, dat requi
rant met zijn handen heeft gedrukt tegen, 
geknepen in of gestreken over die lichaams-
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deelen van P . K. , J. F. N., J. Q. en T. T., ten 
aanzien waarvan zich ziekteverschijnselen 
zouden voordoen, terwijl slechts is bewezen, 
dat hij 

I. ten aanzien van P. K. in die lichaams
deelen met de vingers van beide handen ge
knepen en daarover gewreven - (hetgeen 
niet is telastegelegd) - , 

2. ten aanzien van J. F. N . met zijn beide 
handen over die lichaamsdeelen gestreken, 

3. ten aanzien van J. Q. met de hand over 
die lichaamsdeelen gestreken en die sterk 
gedrukt - (niet daartegen gedrukt) - en 

4. ten aanzien van T.T. met de hand over 
die lichaamsdeelen gestreken heeft;" 

IV. ,,S., althans v. t. van de artt. 350, 352 
Sv., 436 Sr., 1 der Wet van 1 Juni 1865 S . 60, 
1 der Wet van 25 D ecember 1878 S. 222 en 
1 en 3 der Wet van 2 Mei 1921 S. 702 en art. 
3 van de ter uitvoering van genoemde Wet 
gegeven Ministerieele beschikking van 2/6 
December 1929 (Stct. 1929, n °. 246, Bijv. St. 
1929, N °. 256) en daarbij behoorende bijlage 
A (nummer 25 der niet verplichte handgre
pen), vermits de Rechtbank dé telaste ge
legde en bewezen feiten geacht heeft te zijn 
strafbare feiten en den requirant deswege 
strafbaar, terwijl de door requirant verrichte 
handelingen niet uitsluitend voorbehouden 
zijn aan degenen, die tot de uitoefening van 
het beroep van geneeskundige zijn toegela
ten, immers ook geoorloofd zijn onder meer 
aan verplegers en aan degenen, die in oplei
ding zijn ter verkrijging van het diploma 
voor ziekenverpleging;" 

0. dat de Rechtbank het vonnis van het 
Kantongerecht bevestigende overeenkomstig 
de dagvaarding bewezen heeft verklaard, dat 
requirant te R otterdam op verschillende tijd
stippen in de laatste maanden van 1938 en 
in of omstreeks Januari en Februari 1939, 
ofschoon niet toegelaten tot de uitoefening 
van het beroep van geneeskundige, telkens 
buiten noodzaak bij P. K ., J. F . N ., J. Q. en 
T. T., huisvrouw van W., die zich allen, daar 
zij leden of meenden te lijden aan eenige 
kwaal, ter genezing daarvan tot hem, ver
dachte, hadden gewend, met zijn handen 
heeft gedrukt tegen, geknepen in of gestre
ken over die lichaamsdeelen dier personen, 
ten aanzien waarvan zich ziekteverschijn
selen zouden voordoen, zulks met de werke
lijke bedoeling de kwalen of vermeende kwa
len dier personen te genezen, hebbende hij 
voor dit een en ander van elk dier personen, 
althans van een of meer van hen, bedragen 
in geld als betaling aangenomen; 

0 . dat deze bewezenverklaring onder meer 
steunt op navolgende verklaringen van de 
getuigen: 

P . K.: Ik heb mij op 3 Febr. 1939 onder be
handeling van verdachte gesteld daar ik vol
gens de verklaring van mijn huisdokter leed 
aan spierrheumatiek in het hoofd. Ik ben 
door verdachte in een vertrek van zijn wo
ning in de Beatrijsstraat alhier ontvangen. 
Hij zeide dat ik aan pijn in het hoofd leed. 
Ik ging op een stoel zitten. Verdachte kwam 
voor mij staan en bewerkte mijn nekspieren 
door daarin met de vingers van zijn beide 

handen te knijpen en daarover te wrijven. 
Ik gevoelde mij beter na die behandeling; 

J . F . N .: Omstreeks eind September of be
gin Oct. 1938 heb ik mij tot verdachte in de 
Beatrijsstraat alhier gewend om hem te con
sulteeren ter genezing van mijn maaglijden. 
Ik zeide hem dat ik aan de maag leed en 
vroeg hem of hij mij kon genezen. Hij zeide 
dat hij mij kon genezen. Verdachte streek 
mij met zijn beide handen over de kleeren 
ter hoogte van de buik en sprak daarbij 
vrome woorden; 

J . Q. : Op aanraden van vrienden besloot 
ik, daar ik aan stijfheid in de beenen lijdende 
was, verdachte te consulteeren. Ik ben om
streeks Februari 1939 naar zijn woning in de 
Beatrijsstraat alhier gegaan. Hij zeide dat 
hij aan mijn loepen kon zien dat ik stijve 
beenen had en zou probeeren mij te genezen. 
Ik moest op een stoel gaan zitten. Verdachte 
streek met de hand over mijn beide beenen 
en drukte sterk de stijve spieren. Na die be
handeling kon ik weer goed loopen; 

T . T. gehuwd met J. H . W.: Ik ben in het 
begin 1939 op aanraden van kennissen naar 
verdachte gegaan omdat ik lijdende was aan 
een verstuikte en gekneusde enkel. Verdachte 
heeft mij behandeld en mijn voet gemagne
tiseerd. Die behandeling bestond in het strij
ken met de hand over mijn voet en enkel. Ik 
heb er baat bij gevonden. Ik ben nooit onder 
behandeling eens dokters geweest; 

0. wat de middelen betreft: 
dat de Rechtbank door het vonnis van het 

Kantongerecht te bevestigen geacht moet 
worden, waar uit haar vonnis niet anders 
blijkt, te hebben overgenomen de in het be
vestigde vonnis vermelde motiveering der 
straffen, dat deze in overeenstemming zijn 
met den ernst der gepleegde feiten en deze 
motiveering als een bijzondere, dat wil zeg
gen "afzonderlijke", en voldoende motivee
ring der straffen is te beschouwen; 

dat dus het eerste middel is ongegrond; 
0. dat de Rechtbank uit den aard der kwa

len, waarvoor requirants hulp werd ingeroe
pen en de omstandigheden waaronder dit ge
schiedde, zooals een en ander in de hiervoren 
vermelde bewijsmiddelen staat vermeld, 
heeft kunnen afleiden, dat zich hier niet 
voordeden gevallen, waarin dadelijk genees
kundige hulp dringend noodig was en niet 
blijkt dat de Rechtbank, zooals het middel 
aanneemt, hier uitsluitend op het niet aan
wezig zijn van onmiddellijk levensgevaa~ 
heeft gelet; 

dat dus ook het tweede middel is onge
grond; 

dat, waar het voor de strafbaarheid van de 
ten laste van requirant bewezen verklaarde 
overtredingen zonder belang is, of de dader 
met zijn handen heeft gedrukt tegen, dan wel 
geknepen in, dan wel gestreken over die 
lichaamsdeelen, ten aanzien waarvan zich 
ziekteverschijnselen zouden voordoen, de 
Rechtbank uit dit alternatief telaste gelegde 
geen keuze behoefde te doen, nu zij als be
wezen aannam, dat hier bij elk der vier ge-

. noemde personen in elk geval een van deze 
drie handelingen had plaats gehad; dat voorts 
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voor zoover requirant bedoelt aan te voeren, 
dat zelfs niet bewezen is dat bij elk der vier 
personen een der drie handelingen heeft 
plaats gehad, dit verweer niet opgaat, daar 
reeds uit de door de Rechtbank als bewijs
middel gebezigde verklaring van den ge
machtigde van requirant ter harer terecht
zitting, dat de verdachte erkent, dat hij te 
Rotterdam op verschillende tijdstippen in de 
bij dagvaarding aangeduide maanden, tel
kens bij P. K., J . F. N., J. Q. en T.T., huis
vrouw van W., met zijn handen heeftgedrukt 
tegen, geknepen in of gestreken over die 
lichaamsdeelen dier personen, t en aanzien 
waarvan zich ziekteverschijnselen zouden 
voordoen, zulks met de werkelijke bedoeling 
de kwalen dier personen te genezen, de 
Rechtbank dit bewijs kon afleiden; 

dat dus het derde middel in zijn beide on
derdeelen is ongegrond; 

dat het vierde middel aldus is toegelicht, 
dat artikel 1 der wet van 1 Juni 1865, S. 60, 
de uitoefening der geneeskunst, dat is van de 
geheele geneeskunst, voorbehoudt aan hen, 
aan wie de bevoegdheid daartoe volgens de 
wet is toegekend, maar dit niet uitsluit, dat 
iemand bevoegd is een bepaalde tak der ge
neeskunst uit te oefenen, zooals de tandarts, 
d ie geneeskunst maar niet de geneeskunst 
uitoefent en de aan het slot van het middel 
genoemde personen, aan wie het geoorloofd 
is eenvoudige massage, dus juist de bewezen 
verklaarde handelingen te verrichten, en dat 
dus de dagvaarding had moeten inhouden, 
dat requirant niet was verpleger en niet was 
in opleiding ter verkrijging van het diploma 
voor ziekenverpleging; 

dat genoemd art. 1 bepaalt, dat uitoefe
ning der geneeskunst, waaronder de wet het 
verleenen van genees-, heel- of verloskundi
gen raad of bijstand als bedrijf verstaat, al
leen geoorloofd is aan degenen aan wie de 
bevoegdheid daartoe volgens de wet is ver
leend; 

dat dit voorschrift geen ruimte laat voor 
de opvatting, dat wie de geneeskunst niet in 
haar vollen omvang, maar slechts voor een 
gedeelte uitoefent, daarvoor geen volgens de 
wet toegekende bevoegdheid behoeft te be
zitten; 

dat voorts de in het middel genoemde ge
meenschappelijke beschikking van de Minis
ters van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Binnenlandsche Zaken van 2/6 Decem
ber 1929 met daarbij behoorende bijlagen 
onder de handgrepen, waarin in opleiding 
ter verkrijging van een diploma voor zieken
verpleging zijnde leerling-verplegers zich 
moeten of kunnen oefenen, noemt het mas
seeren van patiënten, maar dit geenszins be
teekent, dat gediplomeerde verplegers en in 
opleiding zijnde leerling-verplegers bevoegd 
zouden zijn, om er hun bedrijf van te maken 
om personen die zich, daar zij lijden of mee
nen te lijden aan een kwaal, ter genezing 
daarvan tot hen wenden, geneeskundigen bij
stand in den vorm van massage te verleenen; 

dat trouwens genoemde Ministers tot het 
verleenen van een dergelijke bevoegdheid 
ook niet bevoegd zouden zijn geweest; 

dat dus ook het vierde middel is onge
grond; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie 
van den Advocaat-Generaal Holsteyn.] 

(N. J.) 

2 Januari 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 168 en 209; 
Alg. Pol.-Verord. van Zoetermeer art. 
91.) 

De grief, dat uit de gebezigde bewijs
middelen niet zou zijn af te leiden, dat 
B. en W . een eigen oordeel over de 
vraag, of het houden van varkens op 
req.'s erf voor de openbare gezondheid 
en zindelijkheid nadeelig was, hadden te 
kennen gegeven, kan reeds hierom niet 
tot cassatie leiden, omdat zij moet af
stuiten op de bepaling van art. 90, lid 2 
Wet R. 0. 

In art. 91 der Alg. Pol.Verord. van 
Zoetermeer is door den gemeenteraad 
een algemeen bindende regeling vastge
steld, n .l. dat men geen varkens en an
dere in dat artikel genoemde dieren 
mag houden daar, waar dit voor anderen 
hinderlijk of voor de openbare gezond
heid of zindelijkheid nadeelig is, doch 
daarbij is tevens aan B. en W. overge
laten, vooreerst om de plaatsen aan te 
wijzen, waar een houden van bedoelde 
dieren nadeelig of hinderlijk gevolg zou 
hebben en voorts [in de artt. 147 en 
148] om, ingeval dit om bijzondere re
denen wenschelijk mocht blijken, van 
het verbod ontheffing te verleenen. 

Dit samenstel van bepalingen beant
woordt volkomen aan de ingevolge de 
artt. 168 en 209 Gemeentewet daar aan 
te stellen eischen. 

Op het beroep van J. v . P ., koopman te 
Zoetermeer, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van het Kantongerecht te Delft van 
6 Sept. 1939, waarbij requirant ter zake van 
het "te Zoetermeer varkens houden, waar 
dit naar het oordeel van B . en W. voor de 
openbare gezondheid of zindelijkheid nadee
lig wordt geacht", met aanhaling der artt. 91 
sub a (lees: art. 91 aanhef en sub a), r49, r5I 
en 152 der Alg. Pol.verordening voor de ge
meente Zoetermeer, 23 en 9I Sr. is veroor
deeld tot eene geldboete van één gulden en 
vervangende hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te Delft heeft bij vonnis 
van 6 September 1939, waartegen dit cas
satieberoep is gericht, ten laste van den re
quirant bewezen verklaard : dat hij op 12 Juli 
1939 te Zoetermeer op een erf aan de Dorp
straat n°. 149 eenige varkens heeft gehou
den, terwijl dit naar het oordeel van Burge
meester en Wethouders nadeelig voor de 
openbare gezondheid en zindelijkheid werd 
geacht. 
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De Kantonrechter enz. 
Requirant heeft bij schriftuur de volgende 

grieven tegen dit vonnis naar voren ge
bracht: 

,,1. Art. 91a der Verordening zou onver
bindend zijn, omdat niet door het daartoe 
bevoegd gezag, de Gemeenteraad, een alge
meen bindende regel is gesteld. De grenzen 
van art. 168 Gemeentewet zouden overschie
den zijn, doordat de beslissing van het al of 
niet mogen houden van varkens geheel in 
handen van B . en W. is gelegd; dit zou niet 
meer een daad van uitvoering zijn. Hierbij 
wordt het artikel gelezen alsof er stond .. ... . 
of dit "naar het oordeel van B. en W." voor 
de openbare gezondheid of zindelijkheid na
deelig wordt geacht. Art. 147 van dezelfde 
verordening, hetwelk ook voor dit art. 91a 
de mogelijkheid van ontheffing door B. en 
W. openlaat, veronderstelt wel een alge
meene door den Gemeenteraad gestelde re
gel, doch ten onrechte, immers zooals art. 
91a thans luidt kunnen B . en W . volstaan in 
een voorkomend geval hun oordeel te ont
houden, waardoor er geen strafbaar feit aan
wezig is, m. a.w. door B. en W. wordt een 
feit strafbaar gesteld en niet door den ge
meenteraad. 

2. De verklaring van B . en W. d.d. 19 Mei 
1939 en eveneens de missive d .d . 5 Juni 1939 
voldoen niet aan daaraan te stellen eischen. 
De verordening zegt dat het verboden is een 
of meer varkens te houden, waar dit naar het 
oordeel van B . en W. a. voor anderen hinder
lijk is, of b. dit voor de openbare gezondheid 
of zindelijkheid nadeelig wordt geacht. Hier 
wordt dus slechts vereischt een subjectieve 
meening, waarover niet te discussieeren valt. 
De verklaring van B . en W. echter geeft als 
standpunt weer: er is gebleken, dat het hou
den van varkens op het erf van perceel Dorp
straat n °. 149 nadeelig is, over welk stand
punt wèl te redetwisten is, tengevolge waar
van men in casu al direct kan tegenwerpen : 
last van stank en vliegen is nog niet nadeel, 
terwijl wanneer dit aanwezig zou zijn, dit 
eveneens bij een niet dichte bebouwing het 
geval zoude zijn. Een andere tegenwerping 
zou kunnen zijn: in het geheele dorp en ook 
vlak bij het perceel van requirant tot cassatie 
zijn meer dan 100 houders van varkens, 
koeien en kleinvee; zijn nu de vliegen en de 
stank waarvan een eventueele klager last 
ondervindt, juist afkomstig van requirants 
vee? 

Tallooze andere tegenwerpingen zijn te 
maken, wanneer men daartoe eenmaal de 
deur openlaat, zooals in d e aangevochte n 
verklaring en missive van B . en W. ge
schiedt." 

Art. 91 sub ader verordening luidt : 
Het is verboden : a. een of meer varkens 

enz. te houden, waar dit naar het oordeel van 
Burgemeester en Wethouders voor anderen 
hinderlijk is, of dit voor de openbare gezond
heid of zindelijkheid nadeelig wordt geacht. 

Art. 147 der verordening luidt: 
Burgemeester en Wethouders kunnen van 

de bepalingen der artt. 32, 41 en 9Y onthef
fing verleenen, enz. 

L . 1~40. 

Naar aanleiding van de bovenvermelde 
grieven en ambtshalve heb ik mij in deze 
zaak de volgende vragen gesteld: 

1 °. Wat beteekent de Verordening, die niet 
geheel duidelijk is? 

2 ° . Is zij in die beteekenis verbindend? 
Ad 1. Onberispelijk van redactie is de ver

ordening niet. 
Betwijfeld kan n.l. worden of niet alleen 

de hinderlijkheid voor anderen, maar ook de 
nadeeligheid voor de openbare gezondheid of 
zindelijkheid van het oordeel .dienaangaande 
van B. en W. afhankelijk is gesteld. D e stel
ler der telastelegging en ook de Kantonrech
ter waren van die meening en ook de requi
rant schijnt haar te deelen. Ik ben van de
zelf de meening. Ofschoon de bepaling dui
delijker ware geweest, indien zij luidde : Het 
is verboden een of meer varkens enz. te hou
den, waar dit naar het oordeel van B . en W. 
voor anderen hinderlijk of voor de openbare 
gezondheid of zindelijkheid nadeelig is. 

Uit de woorden "wordt geacht" blijkt m.i. 
dat ook het nadeel voor de gezondheid en 
zindelijkheid ter beoordeeling is gesteld van 
B . en W. Hieruit volgt, dat inderdaad een 
overtreding van het verbod is telastegelegd 
en bewezen verklaard. De vraag of dit laatste 
terecht is geschied, hetgeen bij de tweede 
grief bovenvermeld wordt betwist m et een 
beroep op de als bewijsmiddel gebezigde ver
klaring van B. en W . kan bij een beroep in 
cassatie van een kantongerechtsvonnis niet 
aan de orde worden gesteld, krachtens de be
paling van art. 99, 2e lid R . 0., zoodat de 
tweede grief in ieder geval ongegrond is . 

ad 2. Hoe staat het echter met de verbind
baarheid van de Verordening? H et bezwaar 
dat requirant in zijn eerste grief daartegen 
tot uiting brengt, kan ik niet deelen. Wij 
hebben niets anders dan een algemeen ver
bod van den gemeenteraad, vastgesteld in 
het belang der openbare gezondheid. Aan B . 
en W. wordt opgediagen voor elk bijzonder 
geval te bepalen of de omstandigheden, 
waarvoor het verbod is uitgevaardigd , zich 
voordoen. Dit is niet meer dan de uitvoering 
van het besluit van den Gemeenteraad, die 
tot de bevoegdheid van het dagelijksche be
stuur behoort. 

E en zonderlingen algemeenen regel noemt 
requirant het verbod, omdat zijn werking 
geheel in handen van B . en W. is gelegd. 

Dit laatste is niet juist. Wanneer B . en W. 
het hoüden van varkens in een bepaald geval 
in strij d met de eischen der gezondheid of 
zindelijkheid achten , zijn zij verplicht de 
bepaling in werking te stellen t enzij zij ge
bruik maken van de hun bij het bovengeci
teerde art. 147 der Verordening toegekende 
bevoegdheid om dispensatie van het verbod 
te verleenen. Ter zake van het in werking 
stellen en van het verleenen van dispensatie 
zijn zij aan den gemeenteraad verantwoor
ding schuldig (art. 216 Gemeentewet). 

Die dispensatie heeft bovendien nog een 
bijzondere beteekenis, waaruit voortvloei t, 
dat art. 147 der Verordening wel degelijk be
staansrecht heeft naast de verbodsbepaling. 
Die dis1;>ensatie kan immers blijkens art. 148 

2 
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voor bepaalden of onbepaalden tijd worden 
verleend en daaraan kunnen voorwaarden 
worden verbonden, tegen wier overtreding 
dan weer de verordening voorziet en straf 
bedreigt. 

Toegegeven kan worden dat de gemeente
raad op dit gebied veel uit handen heeft ge
geven, maar niet dat door B. en W. zooals 
requirant zegt, een feit strafbaar gesteld 
wordt en niet door den gemeenteraad. 

Ik wijs tenslotte nog op een arrest van 
Uwen Raad van 28 November 1910 W. 9101, 
waarbij een dergelijke verordening door 
Uwen Raad verbindend is verklaard. 

Ook de eerste grief derhalve ongegrond 
oordeelend, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het door den requirant aange

voerde bij schriftuur, hetgeen luidt als volgt: 
(zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastlegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat requirant enz. (zie conclusie); 

0. dat de strekking van het in de schrif
tuur onder 2 aangevoerde blijkbaar is, dat 
uit de gebezigde bewijsmiddelen niet zou zijn 
zijn af te leiden, dat Burgemeester en Wet
houders een eigen oordeel over de vraag, of 
het houden van varkens op requirant's erf · 
voor de openbare gezondheid en zindelijk
heid nadeelig was, hadden te kennen gege
ven; 

dat deze grief reeds hierom niet tot cas
satie kan leiden, omdat zij moet afstuiten 
op de bepaling van art. 99 lid 2 der Wet 
R. O.; 

0. omtrent het middel onder I: 
dat de Algemeene Politieverordening voor 

de gemeente Zoetermeer bepaalt: 
in art. 91: Het is verboden : (zie conclusie); 
en in de artt. 147 en 148 onder meer, dat 

Burgemeester en Wethouders van het in art. 
91 bepaalde ontheffing kunnen verleenen, en 
wel voor bepaalden of onbepaalden tijd en 
al dan niet onder voorwaarden; 

dat derhalve wel degelijk door den Ge
meenteraad een algemeen bindende regel is 
vastgesteld, namelijk dat men geen varkens 
en andere in art. 91 genoemde dieren mag 
houden daar, waar dit voor anderen hinder
lijk of voor de openbare gezondheid of zin
delijkheid nadeelig is, doch tevens aan Bur
gemeester en Wethouders is overgelaten, 
vooreerst om de plaatsen aan te wijzen, waar 
een houden van bedoelde dieren dit nadeelig 
of hinderlijk gevolg zou hebben, en voorts 
om, ingeval dit om bijzondere redenen wen
schelijk mocht blijken, van het verbod ont
heffing te verleenen; 

dat dit samenstel van bepalingen volko
men aan de ingevolge de artt. 168 en 209 der 
Gemeentewet daaraan te stellen eischen be
antwoordt en dus ook dit middel niet tot 
cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

2 Januari 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vestigingsbesluit Broodbedrijven 
1938 artt. 1 en 2.) 

Ambtshalve: De door den Kantonr. 
aa,1 het bewezene gegeven qualificatie, 
n.l. ,,eene inrichting bestemd voor de 
uitoefening van het broodbakkersbedrijf 
uitbreiden, zonder daartoe van de K. v. 
K. verkregen vergunning" is niet een 
aanduiding van een strafbaar feit, om
dat het zonder vergunning uitbreiden 
van een tevoren alleen voor de uitoefe
ning van het broodbakkersbedrijf be
stemde inrichting als zoodanig bij geen 
enkel wettelijk voorschrift strafbaar is 
gesteld. 

Volgens art. 1 Vestigingsbesluit 
Broodbedrijven valt onder "uitoefening 
van het broodverkoopersbedrijf" niet elk 
ten verkoop voorhanden hebben van niet 
uitsluitend of in hoofdzaak voor gebruik 
ter plaatse bestemd brood, en in het 
geheel niet het aan het publiek verkoo
pen van ter plaatse gebakken brood, 
doch alleen het ten verkoop in voorraad 
hebben en het aan het publiek verkoo
pen van brood, dat niet alleen niet uit
sluitend of in hoofdzaak voor verbruik 
ter plaatse bestemd is, doch dat boven
dien niet ter plaatse van den verkoop, 
dit is niet binnen dezelfde inrichting, is 
gebakken. 

In het bewezenverklaarde heeft het 
woord "broodverkoopersbedrijf" slechts 
qualitatieve beteekenis en uit de feite
lijke omschrijving van het gebeurde 
blijkt duidelijk, dat de ruimte, waarin 
het bakken, en die waarin het verkoo
p en plaats had, al waren zij gelegen aan 
verschillende straten, behoorden tot een 
en dezelfde inrichting, zoodat het door 
req. verkochte brood juist wel ter plaatse 
was gebakken, terwijl in het midden is 
gelaten, of dit t. a.v. het brood, dat hij 
ten verkoop voorh[mden had, a l dan niet 
het geval was. Reeds hierom kan het 
bewezene niet vallen onder de verbods
bepaling van art. 2 , lid 2 Vestigings
besluit Broodbedrijven. 

Uit de in art. 1 van het Besluit voor
komende begripsbepalingen volgt trou
wens, dat req., toen hij, zonder bestem
ming voor gebruik ter plaatse, het door 
hem gebakken brood tevens in dezelfde 
inrichting aan het publiek ging verkoo
pen en dit eigen gebakken, en wellicht 
ook ander brood, aldaar ten verkoop 
in voorraad ging houden, niet zijn be
drijf met de uitoefening van een ander 
bedrijf uitbreidde, doch bleef uitoefenen 
het broodbakkersbedrijf. 

Op het beroep van W. P . H.A. C., bakker, 
te Nijmegen , requirant van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van het Kantonge
recht te Nijmegen van 23 Aug. 1939, waarbij 
is bepaald, dat ter zake van het t en laste van 
requirant bewezen verklaarde, gequalificeerd 
als het "eene inrichting bestemd voor de uit
oefening van het broodbakkersbedrijf uit-
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breiden, zonder daartoe van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken verkregen vergun
ning", geen straf zal worden toegepast. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Kantonrechter te Nijmegen heeft bij 
vonnis van 23 Augustus 1939, waartegen dit 
beroep in cassatie is gericht, ten laste van 
den requirant bewezen verklaard, dat hij in 
of omstreeks het begin van de maand April 
1939 in ieder geval na 9 Juni 1938 in de ge
meente Nijmegen in een aan de Groenestraat 
gevestigde broodbakkerij, zijnde een inrich
ting, waarin brood werd gebakken anders dan 
voor eigen gebruik, somtijds (doch bij uit
zondering) gepaard gaande met den verkoop 
aldaar ter plaatse aan het publiek van dat 
brood, anders dan uitsluitend of in hoofd
zaak voor gebruik ter plaatse van verkoop 
uitoefenende op voormelde wijze het brood
bakkersbedrijf, zonder ingevolge de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 vereischte ver
gunning, dat bedrijf heeft uitgebreid met het 
in een aan de Willemsweg gelegen winkel 
uitgeoefend broodverkoopersbedrijf, immers 
daarin op voornoemd tijdstip voor het eerst 
brood ten verkoop voorhanden heeft gehad 
en aan het publiek brood, dat in voornoemde 
bakkerij gebakken was, is gaan verkoopen, 
zulks niet uitsluitend of in hoofdzaak be
stemd voor gebruik ter plaatse in dien win
kel. 

De Kantonrechter heeft dit feit gequalifi
ceerd: een inrichting bestemd voor de uit
oefening van het broodbakkersbedrijf uit
breiden, zonder daartoe van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken verkregen ver
gunning en, onder vermelding van de artt. 1 

en 2 van het Vestigingsbesluit broodbedrij
ven 1938 (2 Juni 1938 S . 660) en de artt. 1 

en ro der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937, 
waarbij dit feit verboden zou zijn, bepaald 
dat met het oog op de omstandigheden waar
onder het feit is gepleegd, geen straf zal wor
den toegepast. Blijkbaar waren die omstan
digheden hierin gelegen dat de betreffende 
Kamer van Koophandel aan requirant had 
meegedeeld dat zij een vergunning overbo
dig achtte. 

Art. 14 der voornoemde wet, de bepaling 
waarbij het feit is strafbaar gesteld, werd in 
het vonnis niet vermeld. 

Middelen van cassatie zijn niet voorge
steld. 

Ik ben van meening, dat het vonnis niet 
in stand zal kunnen blijven. 

Wat staat volgens de bewezenverklaring 
vast? Dat requirant vóór April 1939 het 
broodbakkersbedrijf uitoefende in de ge
meente Nijmegen, in dien zin dat hij anders 
dan voor eigen gebruik brood bakte en aan 
het publiek verkocht. Een winkel voor dien 
verkoop had hij blijkbaar toen nog niet. Hij 
bracht het brood bij zijn klanten r'lnd. Om
streeks begin April 1939 evenwel heeft hij 
voor den verkoop van dat brood ook een win
kel geopend. 

Had hij voor het openen van dien winkel 
volgens de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 

en de daarop gegronde bepalingen een ver
gunning noodig van de betreffende Kamer 
van Koophandel? 

De steller van de telastelegging is blijk
baar van die meening geweest op grond van 
art. 2, 2e lid van het Vestigingsbesluit brood
bedrijven 1938, onder meer bepalende, dat 
het verboden is, het in een inrichting uitge
oefend bedrijf zonder zoodanige vergunning 
uit te breiden met de uitoefening van het 
broodverkoopersbedrijf. Volgens hem zou het 
verboden zijn het in een inrichting uitge
oefend bedrijf, welk bedrijf dit ook zij, der
halve ook wanneer het een broodbakkersbe
drijf is, zonder vergunning uit te breiden met 
een winkel bestemd voor de uitoefening van 
het broodverkoopersbedrijf. 

De Kantonrechter is blijkbaar ook van 
meening geweest, dat hij een vergunning 
noodig had. Volgens hem zou het reeds ver
boden zijn een inrichting bestemd voor de 
uitoefening van het broodbakkersbedrijf zon
der zoodani-ge vergunning uit te breiden, 
welke uitbreiding dan in dit geval bestaan 
zou hebben in het openen van een winkel 
(zie qualificatie). 

Geen dezer meeningen kan ik als juist er
kennen. 

Die van den Ambtenaar van het 0. M. 
niet, omdat blijkens het Vestigingsbesluit 
broodbedrijven 1938 art. 1 sub b. in de uit
oefening van het broodbakkersbedrijf reeds 
de bevoegdheid tot den verkoop van brood is 
begrepen, zoodat van den requirant niet ge
zegd kan worden dat hij het in zij n inrichting 
uitgeoefend bedrijf heeft uitgebreid met de 
uitoefening van het broodverkoopersbedrijf. 

Die van den Kantonrechter niet, omdat al
leen uitbreiding van een bedrijf met de uit
oefening van het broodbakkers- of van het 
broodverkoopersbedrij f verboden is. 

Het bewezene is dan ook m. i. niet straf
baar. 

Ik heb de eer te concludeeren dat het von
nis zal worden vernietigd, behoudens voor
zooveel betreft de bewezenverklaring van 
het feit en dat Uw Raad t en principale recht
doende den requirant zal ontslaan van alle 
rechtsvervolging te dier zake. 

D e Hooge Raad. enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
0. dat blijkens de aanteekening van het 

beroepen vonnis in het proces-verbaal der 
terechtzitting, daarbij overeenkomstig de te
lastlegging is bewezen verklaard, dat requi
rant in of omstreeks enz. (zie conclusie.) 

dat de Kantonrechter voorts dit bewezene 
heeft strafbaar verklaard en gequalificeerd 
als boven is vermeld, requirant deswege 
strafbaar heeft verklaard, en t en slotte de in 
art. 398 onder 9 Sv. bedoelde beslissing heeft 
gegeven ; 

0. dat door of namens requirant geen mid
del van cassatie is voorgesteld; 

0. ambtshalve: 
dat de door den Kantonrechter aan het 

bewezene gegeven qualificatie niet is de aan
duiding van een strafbaar feit, omdat het 
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zonder vergunning uitbreiden van een tevo
ren alleen voor de uitoefening van het brood
bakkersbedrijf bestemde inrichting als zoo
danig bij geen enkel wettelijk voorschrift 
strafbaar is gesteld; 

dat wel krachtens art. 14 der Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937, in verband met de artt. 10 
en 1 dezer wet en met art. 2 lid 2 van het 
Vestigingsbesluit Broodbedrijven 1938, straf
baar is hij, die zonder vergunning der Ka
mer van Koophandel en Fabrieken het in 
een inrichting uitgeoefende bedrijf uitbreidt 
met datgene, wat art. 1 van dit Besluit ver
staat onder "uitoefening van het broodver
koopers bedrijf"; 

dat volgens laatstgemeld artikel onder 
,.uitoefening van het broodverkoopersbe
drijf" niet valt elk ten verkoop voorhanden 
hebben van niet uitsluitend of in hoofdzaak 
voor verbruik ter plaatse bestemd brood, en 
in het geheel niet valt het aan het publiek 
verkoopen van ter plaatse gebakken brood, 
doch alleen daaronder vallen het ten verkoop 
in voorraad hebben en het aan het publiek 
verkoopen van brood, dat niet alleen niet uit
sluitend of in hoofdzaak voor verbruik ter 
plaatse bestemd is, doch dat bovendien niet 
ter plaatse van den verkoop, dit is niet bin
nen dezelfde inrichting, is gebakken ; 

dat het woord "broodverkoopersbedrijf" in 
het bewezen verklaarde slechts qualificatieve 
beteekenis heeft, en uit de feitelijke om
schrijving van het gebeurde duidelijk blijkt, 
dat de ruimte, waarin het bakken, en die 
waarin het verkoopen plaats had, al waren 
zij gelegen aan verschillende straten, behoor
den tot een en dezelfde inrichting, zoodat 
het door requirant verkochte brood juist wel 
ter plaatse was gebakken, terwijl in het mid
den is gelaten, of dit ten aanzien van het 
brood, dat hij ten verkoop voorhanden had, 
al dan niet het geval was; 

dat reeds hierom het bewezen verklaarde 
niet kan vallen onder de verbodsbepaling van 
art. 2 lid 2 van het Besluit; 

dat trouwens ook om een andere reden van 
een handelen in strijd met dit besluit ten de
ze geen sprake kan zijn; 

dat toch dit Besluit blijkens de in art. 1 

voorkomende begripsbepalingen onder "uit
oefening van het broodbakkersbedrijf" niet 
alleen verstaat het bakken zonder meer van 
niet voor eigen gebruik bestemd brood, maar 
ook, mits het brood niet uitsluitend of in 
hoofdzaak voor verbruik ter plaatse van den 
verkoop bestemd zij, datzelfde bakken, ge
paard gaande met het aan het publiek ver
koopen van brood, waaruit volgt dat requi
rant, toen hij, zonder bestemming voor ver
bruik ter plaatse, het door hem gebakken 
brood tevens in dezelfde inrichting aan het 
publiek ging verkoopen en dit eigen gebak
ken, en wellicht ook ander brood, aldaar ten 
verkoop in voorraad ging houden, niet zijn 
bedrijf met de uitoefening van een ander 
bedrijf uitbreidde, doch, in den zin van het 
Besluit, bleef uitoefenen het broodbakkers
bedrijf; 

dat derhalve het bewezen verklaarde niet 

ingevolge de hierboven vermelde bepalingen 
strafbaar is; 

dat het evenmin elders strafbaar is gesteld; 
Vernietigt het beroepen vonnis, doch al

leen voor zoover betreft de aan het bewezene 
gegeven qualificatie, de strafbaarverklaring 
van het feit en van den verdachte, en de 
toepassing van art. 398 onder 9 Sv.; 

en in zoover rechtdoende ingevolge art. 
105 R . 0.: 

Ontslaat requirant van alle rechtsvervol
ging ter zake van het bewezen verklaarde; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

3 Januari r940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

Uit de bepalingen van de verordening 
blijkt, dat de rioolbelasting in de gem. 
Rheden is gekoppeld aan het genot van 
elk perceel, waarvan de uitloozing op 
de gemeenteriolen is aangesloten, zoo
dat, wanneer de uitloozingen van meer 
dan één perceel door dezelfde aanslui
ting aan het riool zijn verbonden, de 
aanslag naar de opbrengst van elk dier 
perceelen moet worden berekend. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. te B. tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Arnhem van 7 Juli 1939, betreffende zijnen 
aanslag in de Rioolbelasting der gem. Rhe
den over het jaar 1938; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende in bovengenoemde 

belasting is aangeslagen wegens 1 5 aangeslo
ten perceelen naar eene belastbare opbrengst 
van f 3 770, welke aanslag op zijn bezwaar 
door den Raad der gem. Rheden werd ge
handhaafd; 

dat de R. v. B. deze beschikking heeft ge
handhaafd op grond: 

.,dat appellant aanvoert, dat "een aanslui
ting op het Gemeenteriool" zoowel taalkun
dig als praktisch een verbinding is met een 
particulier riool, dat wel beweerd wordt, dat 
onder "aansluiting" moet worden verstaan 
per aangesloten perceel, maar dat dit uit de 
verordening niet te lezen is en dit ook niet 
uitvoerbaar is, omdat de mogelijkheid niet 
bestaat elk perceel aan te sluiten, dat de 15 
perceelen tezamen slechts 7 aansluitingen 
hebben, waarom hij vraagt den aanslag op 
f 185.80 vast te stellen; 

.,dat art. 6 der heffingsverordening be
paalt, dat de belasting bedraagt vier ten 
honderd van de belastbare opbrengst, be
doeld in art. 4 vermeerderd met een vast 
bedrag van f 5 per aansluiting, dat in ver
band met het bepaalde in de artt. 1 en 2 

eerste lid der verordening bepalende, dat de 
belasting wordt geheven op de aansluiting 
van uitloozingen van perceelen op de ge
~eenteriolen en dat belastingplichtig is hij, 
d,e het genot heeft van een aangesloten per
ceel als bedoeld in art. 1 volgt, dat met "aan-
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sluiting" in genoemd art. 6 niets anders kan 
bedoeld zijn, dan " aangesloten perceel" , en 
dus t erecht de belast ing werd berekend naar 
15 aansluitingen ;" 

0. dat belanghebbende, zonder een be
paald wetsartikel als geschonden aan te wij
zen, in cassatie stelt, dat volgens art. 1 der 
gemeenteverordening op de rioolbelasting, 
deze geheven wordt van aansluiting van uit
loozingen van perceelen op de gemeente
riolen; 

dat belanghebbende's 15 perceelen met 7 
aansluitingen van uitloozingen met de ge
meenteriolen zijn verbonden ; 

dat de aanslag wordt gegrond op de ver
onderstelde bedoeling van -art. 6 der veror
dening; 

dat eene onuitgesproken bedoeling echter 
geen raadsbesluit is, en het bestaan dezer 
bedoeling niet aannemelijk is gemaakt, en 
bij de behandeling in den Raad van die be
doeling niet is gebleken, terwijl art. 1 der 
verordening duidelijk spreekt van "aanslui
ting van uitloozingen" ; 

dat de aanslag dus naar de 7 aansluitingen 
had behooren te geschieden; 

0 . dienaangaande : 
dat de verordening tot heffing eener riool

belasting in de gem. Rheden inhoudt, voor
zoover thans van belang is : 

Art. 1. Ten behoeve van de gemeente 
wordt eene belasting geheven op de aanslui
ting van uitloozingen van perceelen op de 
gemeenteriolen. 

Art. 2. Belastingplichtig is hij, die het 
genot heeft van een aangesloten perceel als 
bedoeld in art. 1 krachtens bezit of eenig 
ander zakelijk recht. 

Art. 4. De belasting wordt berekend naar 
de belastbare opbrengst van het gebouwde 
eigendom, zooals die door de kadastrale leg
gers wordt aangewezen. 

Art. 5. De rioolbelasting is niet verschul
digd van een aangesloten perceel, .uitsluitend 
gebezigd voor den openbaren gemeente
dienst, en voor eene school, waarvoor van 
rijks- of gemeentewege subsidie of vergoe
ding wordt verleend. 

Art. 6. De belasting bedraagt vier ten 
honderd van de belastbare opbrengst be
doeld in art. 4 vermeerderd met een vast 
bedrag van f 5 per aansluiting. Het belasting
bedrag wordt naar boven afgerond tot een 
veelvoud van tien cent. 

De belasting bedraagt per aangesloten 
woonhuis nooit meer dan f 55; 

O. dat uit deze bepalingen blijkt, dat de 
rioolbe lasting in d e z e gemee nte is gekoppeld 
aan het genot van elk perceel, waarvan de 
uitloozing op de gemeenteriolen is aangeslo
ten, zoodat, ·wanneer de uitloozingen van 
meer dan een perceel door dezelfde aanslui
ting aan het riool zijn verbonden, de aanslag 
naar de opbrengst van elk dier perceelen 
moet worden berekend; 

dat dit in het bijzonder blijkt uit het in de 
artt. 2, 4, 5 en laatste lid van art. 6 bepaalde; 

dat dan ook aannemelijk is, dat evenzeer 
t. a . v. de bijvoeging van het in art. 6 ver
melde vast bedrag van f 5 per aansluiting 

met elk aangesloten perceel wordt rekening 
gehouden; 

dat de beslissing van den R . v. B. dus juist 
is, en het beroep ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

4 Januari z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Annexatiewetten. Wet 28 Juni 1934 S. 
334 (grenswijziging H eerenveen en Has
kerland) art. 2). 

M et de woorden "uit wet of overeen
komst voortspruitende lasten, rechten 
en verplichtingen" kunnen niet anders 
zijn bedoeld dan de zoodanige, welke 
door of t egen derden in rechte tot gelding 
kunnen worden gebracht ; daaronder 
kunnen niet worden begrepen de tenge
volge van de grenswijziging ontstane ba
ten en nadeelen, betrekking hebbend op 
de opbrengst der belastingen, de uitga
ven voor armenzorg en werkloosheid, 
mitsgaders die voor openbare werken en 
andere algemeene kosten van bestuur. 

De omstandigheid, dat een der ge 
meenten tengevolge van overgang van 
bezittingen enz. per resto een jaa rlijksch 
verlies lijdt, geeft op zichzelf deze ge
meente nog geen aanspraak op schade
loosstelling, daar bij de behandeling der 
wet uitdrukkelijk de mogelijkheid onder 
de oogen is gezien, dat het ondervonden 
nadeel geheele of gedeeltelijke compen
satie v indt in voordeelen, welk e de 
grenswijziging overigens met zich zou 
brengen, waarbij geen element, dat de 
financieele positie der twee gemeenten 
heeft beïnvloed, à priori ware uit te 
schakelen. 

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

door de raden der gemeenten H eerenveen en 
Haskerland tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Friesland van 24 Mei 1939, n °. 141, 
2e afdeeling, waarbij afwijzend is beschikt 
op adressen van de raden der gemeenten Hee
renveen en Haskerland in verband met de 
uitvoering van de wet van 28 Juni 1934 (S. 
334); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Nov. 1939, n °. 626; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 30 Dec. 1939, n °. 
25009, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat, nadat elk van de raden d èr geme en
ten Heerenveen en Haskerland ingevolge art. 
3, 1e lid, der wet van 28 Juni 1934 (S. 334), 
tot vereen iging van de gemeenten Aengwir
den en Schoterland en wijziging van de grens 
tusschen de gemeenten Heerenveen en Has
kerland tot Ged. Staten van Friesland het 
verzoek had gericht om te zijnen behoeve 
eene schadeloosstelling ten laste van de an
dere gemeente vast te stellen, dit college bij 
besluit van 24 Mei 1939, n °. 141, 2e Afdee
ling, op beide verzoeken afwijzend heeft be-. 
schikt, daarbij overwegende, dat de bereke-
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ningen, waarop de beide raden hun verzoek 
om een schadeloosstelling doen steunen, ge
heel verschillend zijn opgezet; dat de raad 
van Haskerland aan de hand van de gemeen
tebegrooting voor 1935 - het eerste dienst
jaar na de grenswijziging - heeft nagegaan, 
welke ontvangsten en uitgaven geacht kun
nen worden het gevolg te zijn van de toevoe
ging en afscheiding van de gebieden, in art. 
2 der grens'lt'ijzigingswet bedoeld, en daarbij 
blijkbaar de woorden "uit wet of overeen
komst voortspruitende lasten, rechten en ver
plichtingen", in dat wetsartikel gebruikt, 
zeer ruim heeft opgevat, daar bijvoorbeeld 
ook in aanmerking zijn genomen de gevolgen 
der grenswijziging t en aanzien van de op
brengst der belastingen en van de uitgaven 
voor armenzorg en werkloosheid, voor open
bare werken en wegens algemeene bestuurs
kosten; dat de raad van Heerenveen daaren
tegen zich heeft beperkt tot de financieele 
voor- en nadeelen voor de gemeente, welke 
voortvloeien uit den overgang van_ de ver
plichting tot het voldoen der renten en aflos
singen voor geldleeningen, die zijn aangegaan 
voor werken op overgegane gebieden, en uit 
den overgang van gebouwen en landerijen; 
dat naar de meening van hunne vergadering 
de opvatting van den Raad van Haskerland 
onjuist is; dat immers art. 3 der grenswijzi
gingswet uitdrukkelijk bepaalt, dat aanspraak 
op schadeloosstelling (slechts) kan worden 
gemaakt ingevolge den in art. 2 bedoelden 
overgang, dus ingevolge den overgang van 
bezittingen, rechten, lasten en verplichtin
gen; dat met deze rechten, lasten en verplich
tingen enkel kunnen zijn bedoeld die van pri
vaatrechtelijken aard, hetgeen o. a. blijkt uit 
eene vergelijking met andere grenswijzigings
wetten, bijv. die betreffende de uitbreiding 
der gemeente Haarlem, opgenomen in S. 86 
van 1927 (zie de artt. 19 en 22 naast art. n); 
dat de raad van Heerenveen zich aan deze 
beperking heeft gehouden en de opzet der be
rekening ook overigens wettelijk juist moet 
worden geacht; dat volgens deze berekening, 
tegen welker cijfers de raad van Haskerland 
geen bezwaren van bet eekenis heeft aange
voerd, de gemeente Heerenveen aanspraak 
zou kunnen maken op eene schadeloosstelling 
wegens verlies van inkomsten uit overgegaan 
bezit en voor de te betalen aflossing en rente 
van leeningen, door Haskerland aangegaan 
voor overgegane werken, boven het bedrag, 
dat Haskerland moet betalen voor door Scho
terland aangegane leeningen; dat, globaal ge
nomen, het bedoelde verlies aan inkomsten 
kan worden gesteld op f 2500 per jaar en het 
bedoelde verschil wegens aflossing en rente
betaling van leeningen op f 3000 per jaar (af
loopend in ongeveer 20 jaar); dat thans, inge
volge het tweede lid van art. 3 der grenswijzi
gingswet, de vraag dient te worden beant
woord, of de aanspraken gegrond moeten wor
den geacht, en zoo ja, op welk bedrag de 
schadeloosstelling moet worden vastgesteld; 
dat blijkens het hiervóór overwogene voor 
het toekennen eener schadeloosstelling aan 
de gemeente Haskerland wettelijk geen ter
men bestaan; dat, wat de aanspraak der ge-

meente Heerenveen betreft, naar de meening 
van hunne vergadering, welke steun vindt in 
de toelichting op art. 3 van het ontwerp
grenswijzigingsontwerp, Ged. Staten moeten 
nagaan, of het toekennen van een schade
loosstelling billijk zou zijn, en derhalve bij 
hun beslissing niet zijn gebonden aan de uit
komsten der door den raad ingezonden bere
kening, ook al achten zij deze berekening op 
zichzelf juist; dat mag worden aangenom en , 
dat de grenswijziging in haar geheel veel 
meer in het belang van Heerenveen dan in 
het belang van Haskerland is geweest; dat 
dan ook na de grenswijziging de finan
cieele toestand van Heerenveen aanzienlijk 
beter was en is dan die van Haskerland, zoo
als o. a. hieruit blijkt, dat Haskerland reeds 
van 1935 af jaarlijks belangrijke bedragen 
als " Rijksonderstand" heeft noodig gehad, 
terwijl Heerenveen eerst over 1938 voor de
zen steun in aanmerking komt; dat in deze 
omstandigheden het op billijkheidsgronden 
moeilijk is te verdedigen, dat Haskerland zal 
worden verplicht tot het uitkeeren van de 
door Heerenveen gevraagde schadeloosstel
ling; 

dat van deze beslissing van Ged. Staten de 
raden onderscheidenlijk van Heerenveen en 
van Haskerland bij Ons in beroep zün ge
komen; 

dat de raad van Heerenveen aanvoert, dat 
de desbetreffende overwegingen van Ged. 
Staten onomstootelijk vaststellen, dat de ge
meente Heerenveen wettelijk aanspraak kan 
maken op eene door de gemeente Haskerland 
te betalen schadeloosstelling, terwiil ook aan 
de opgezette berekening niet getornd is, zoo
dat deze als juist en rechtmatig kan worden 
aangemerkt; dat niettemin op zijn verzoek 
afwijzend beschikt is, waarmede de raad zich 
allerminst vereenigen kan; dat toch in het 
2de lid van art. 3 der wet van 28 Juni 1934 
S. 334 is bepaald, dat, indien Ged. Staten de 
aanspraak gegrond achten, zij het bedrag der 
schadeloosstelling vaststellen; dat G ed. Sta
ten de aanspraak van Heerenveen gegrond 
hebben geacht en de berekening juist hebben 
verklaard ; dat art. 3, 2de lid, zeer positief is 
en aan Ged. Staten de verplichting oplegt, in 
dit geval eene schadeloosstelling vast te stel
len ; dat hier geen sprake is van een "billijk
heids-argument", welk argument ten hoogste 
kon worden aangevoerd bij het bepale n van 
het bedrag der vergoeding ; dat trouwens het 
feit, dat de eene gemeente in financieel nog 
eenigszins betere positie verkeert (naar 
's raads meening was zulks ook al het geval 
vóór de grenswijziging, terwijl niet bewezen 
is, dat de vooruitgang van zijne gemeente, 
speciaal ook van de plaats Heerenveen, ge
volg is van de grenswijziging met Hasker
land) nimmer aanleiding mag zijn voor het 
aan haar onthouden van een schadeloosstel
ling, waarop zij wettelijk aanspraak heeft; 
dat de billijkheidsoverwegingen dan ook zijns 
inziens in de beschikking van Ged. Staten 
niet thuis behooren en de raad ook geenszins 
kan toegeven, dat, omdat de gemeente Has
kerland 3 jaren eerder dan de gemeente Hee
renveen tot de ondersteunde (gesaneerde) 
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gemeenten is komen te behooren, het niet te 
verdedigen zou zijn die gemeente nog een 
schadeloosstelling aan Heerenveen op te leg
gen; 

dat de raad van Haskerland aanvoert, dat 
zijns inziens de door hem bij adres van 2 1 

Aug. 1936 gemaakte berekening in haar opzet 
niet onjuist is; dat dienaangaande nog is op 
te merken, dat uit de toelichting, behoorende 
tot art. 2 van het wetsontwerp - zitting 1933 
-1934-3n, N °. 3 :- zeer duidelijk blijkt, 
dat het hier niet enkel gaat om de privaat
rechtelijke eigendommen, doch dat het hier 
wel degelijk, en blijkens de redactie van de 
toelichting, zelfs in de eerste plaats gaat over 
de voor den openbaren dienst bestemde za
ken; dat op grond van datzelfde art. 2 de 
publiekrechtelijke bezittingen op de betrok
ken gemeente zijn overgeschreven, met name 
de wegen, bruggen, scholen, enz. waarover 
vóór de grenswijziging zooveel te doen ge
weest is en die juist voor Haskerland zoo'n 
groot bezwaar vormden om hare medewer
king tot de grenswijziging te verleenen ; dat 
de toestand van de meeste van die publiek
rechtelij ke bezittingen veel te wenschen over
liet; dat de gemeente Haskerland die eigen
dommen op grond van art. 2 in haar bezit 
zou krijgen mèt de daaraan verbonden lasten, 
rechten en verplichtingen, dus ook de ver
plichting tot onderhoud ; dat de opbrengst 
van die publiekrechtelijke bezitting.en op 
grond van dit artikel even goed aan de ge
meente ten goede komt als de opbrengst van 
huren van privaatrechtelijke eigendommen; 
dat art. 2 zeer ruim geredigeerd is, als ge
volg waarvan de Haskerlandsche berekening 
in ruimen, doch juisten zin is opgezet, wat 
betreft de uit wet of overeenkomst voort
spruitende lasten, rechten en verplichtingen, 
betrekking hebbende op het overgegane ge
bied; dat hierbij geen enkele wet is uitge
zonderd, zoodat ook de uit Onderwijswetten, 
Armenwet, enz. voortspruitende lasten, rech
t en en verplichtingen in aanmerking zijn ge
nomen; dat het redelijk is, dat de gemeente 
Haskerland op een alleszins behoorlijke scha
deloosstelling rekent; dat zij bereid was om 
hare medewerking te verleenen voor het ver
krijgen van een toestand, die voor de plaats 
Heerenveen wenschelijk werd geacht; dat de 
grenswijziging gepaard ging met een aan
zienlijke vermindering van de draagkracht 
der gemeente, een omstandigheid, waarop 
reeds gewezen is door den raad in zijne me
morie van toelichting, behoorende bij zijn 
adres van 21 Aug. 1936, voorts met een sterke 
stijging van de uitgaven van het armwezen; 
dat de gemeente aan het burgerlijk armbe
stuur te Nijehaske in 1933 een subsidie van 
f 19.000 verleende en over 1935 f 25.005.62, 
over 1936 f 31.700, over 1937 f 35.745.54, over 
1938 f 35.376, terwijl voor 1939 een subsidie 
is geraamd van f 37.248; dat over de wegen, 
bruggen en scholen in het aan zijne gemeente 
toegevoegd gebied boven reeds met een en
kerwoord gesproken is; dat de gemeente Has
kerland daarentegen zeer ·belangrijke werken 
in en t en b ehoeve van Nijehaske heeft uitge
voerd of daartoe hare medewerking verleend 

o. a. betreffende bestratingen c . a. van den 
Heerenwal, Parallelweg, brug over de Veen
scheiding, verbetering Engelenvaart, voor 
welke werken geldleeningen werden aange
gaan, dus verplichtingen, welke overgaan en 
bij de berekening van de schadeloosstelling 
wèl in aanmerking worden genomen ; dat het 
toch wel zeer onredelijk zou zijn om verplich
tingen tot het onderhouden van publiekrech
telijke bezittingen, onverschillig in welken 
toestand deze eigendommen zich bevonden, 
geheel buiten beschouwing te laten, en der
halve de gemeente Haskerland het kind van 
de rekening te laten worden; dat in dit ver
band nog moge worden gewezen op hetgeen 
vermeld staat op pag. 12 van de Memorie 
van Antwoord, waar de Minister schrijft: 

,,Op grond hiervan acht de ondergeteeken
de wij ziging van de regeling van art. 3 in 
dien zin, dat daarbij uitgesproken wordt wat 
voor schadeloosstelling in aanmerking komt, 
niet in het belang van een billijke regeling 
tusschen de b etrokken gemeenten. Eenerzijds 
is het gevaar groot, dat de opsomming later 
niet volledig blijkt te zijn, terwijl anderzijds 
de opsomming een belemmering zou vormen 
om aan alle omstandigheden recht te laten 
wedervaren. Geen element, dat de financiee
le positie van de twee gemeenten heeft be
ïnvloed, behoeft echter a priori uitgeschakeld 
te worden"; dat de raad, overtuigd, dat de 
grenswijziging in haar geheel uitsluitend in 
het belang van de gemeente Heerenveen is 
geweest, van oordeel is, dat het uit dien hoof
de alleen reeds zeer onredelijk en onbillijk 
zou zijn, als de gemeente Haskerland boven
dien nog ver.oordeeld zou worden tot het be
talen van een schadeloosstelling aan de ge
meente Heerenveen; dat het daarentegen al
leszins redelijk en billijk moet worden geacht, 
dat aan de gemeente Haskerland de door hem 
gevraagde schadeloosstelling wordt uitge
keerd; 

0 . ten aanzien van het beroep, ingesteld 
door den raad der gemeente Haskerland, dat 
de aanspraak op schadeloosstelling ingevolge 
art. 3 der wet van 28 Juni 1934 (S. 334) 
slechts kan steunen op den in art. 2 dezer wet 
bedoelden overgang van bezittingen, lasten, 
rechten en verplichtingen, en derhalve niet 
op de gevolgen van de grenswijziging in haar 
geheel; 

dat aan de in art. 2 , 2de lid, der genoemde 
wet gebezigde woorden "uit wet of overeen
komst voortspruitende lasten, rechten en 
verplichtingen", waarmede niet anders kun
nen zijn bedoeld dan de zoodanige, welke 
door of tegen derden in rechte tot gelding 
kunne n worde n gebracht, gee nszins e e n zoo 
ruime beteekenis kan worden toegekend, dat 
daaronder mede zou kunnen worden begre
pen de tengevolge van de grenswijziging ont
stane baten en nadeelen, betrekking hebben
de op de opbrengst der belastingen, de uit
gaven voor armenzorg en werkloosheid, mits
gaders die voor openbare werken en andere 
algemeene kosten van bestuur; 

dat na verrekening van hetgeen de gemeen
te Haskerland uit krachte van het voormelde 
art. 3 wel kan doen gelden, met hetgeen de 
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gemeente Heerenveen ingevolge deze wets
bep_aling harerzijds in rekening kan brengen, 
de 1n art. 2 bedoelde overgang over en weer 
voor de eerstgenoemde gemeente geen na
deel, doch integendeel een voordeelig restant 
oplevert, zoodat voor het toekennen van eene 
schadeloosstelling, als hierbedoeld, aan de 
gem. Haskerland geen grond aanwezig is; 

0. met betrekking tot het door den raad 
van Heerenveen ingestelde beroep, dat welis
waar aannemelijk is gemaakt en door de ge
meente Haskerland ook niet is betwist, dat 
de gemeente Heerenveen tengevolge van den 
in art. 2 bedoelden overgang van bezittingen, 
lasten, rechten en verplichtingen per resto 
een verlies lijdt aan gederfde inkomsten van 
ongeveer f 2500 per jaar en ter zake van af
lossing en rentebetaling van leeningen circa 
f 3000 per jaar, afloopende in ongeveer 20 
jaar, doch dat deze omstandigheid op zich
zelf de gemeente Heerenveen nog geen aan
spraak geeft op de in art. 3, 2de lid, bedoelde 
schadeloosstelling; 

dat toch, zooals uit de Memorie van Toe
lichting op het wetsontwerp, hetwelk tot de 
we~ van __ 28 Juni 193~ (S. 334) heeft geleid, 
bhJkt, btJ de toekenning van de hierbedoelde 
schadeloosstelling mede met de billijkheid is 
rekening te houden, terwijl in de Memorie 
van Antwoord uitdrukkelijk de mogelijkheid 
onder de oogen is gezien, dat het ondervonden 
nadeel geheele of gedeeltelijke compensatie 
vindt in voordeelen, welke de grenswijziging 
"overigens" met zich zou brengen, waarbij 
geen element, dat de financieele positie van 
de twe';! gemeenten heeft beïnvloed, a priori 
ware uit te schakelen; . 

dat, alle omstandigheden in aanmerking ge
n_o1!1en . en gelet op het feit, dat de grenswij
z1gmg m haar geheel veel meer in het belang 
van Heerenveen dan in dat van Haskerland 
is geweest, Ged. Staten terecht hebben ge
oordeeld, dat de billijkheid de toekenning van 
eene schadeloosstelling als bovenbedoeld aan 
de gemeente Heerenveen ten laste van de ge
meente Haskerland niet vordert en er mits
dien op zoodanige schadeloosstelling door de 
gemeente Heerenveen geen aanspraak kan 
worden gemaakt; 

Gezien de meergenoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

e nz. 
(A.B.) 

4 Januari z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wachtgeldbesluit art. 7, eerste lid) . 

In strijd met het bepaalde in een ge
meentelijk wachtgeldreglement (van ge
lijke strekking als art. 7, eerste lid, van 
het Rijkswachtgeldenbesluit) is een be
sluit om den eervol ontslagen keurings
veearts, tevens hoofd van dienst, geen 
wachtgeld toe te kennen, omdat : 

1 °. de verzuimde inkomsten geringer 
waren dan de laatstelijk genoten bezol
diging, zoodat in elk geval eenig wacht
geld behoorde te zijn toegekend; 

2 °. de geweigerde betrekking van 
keurmeester (geen hoofd van dienst) 
mede in verband met de omstandigheid, 
dat de als zoodanig te verrichten werk
zaamheden den betrokkene meer dan die 
van zijn vroeger ambt zouden belemme
ren in de uitoefening van zijn beroep 
van veearts, hem niet redelijkerwijze 
kon worden opgedragen. 

Uitspraak in zake: 
Het College van B. en W . van Meerkerk 

eischer in hooger beroep, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, niet verschenen, 

tegen: 
D . <?-oedhart, wonende te Meerkerk, gedaag
de 1n hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. P . A. G. Ubink, wo
nende te Amersfoort. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente Meerkerk 

dd. 22 April 1939 heeft besloten: 1°. met in
gang van 1 Mei 1939 de betrekking van Keu
ringsveearts "Hoofd van Dienst" der ge
meente Meerkerk op te heffen; 2 °. met in
gang van dien datum eervol ontslag te ver
leenen aan D. Goedhart, geboren te Meer•• 
kerk op 31 Juli 1886, als Keuringsveearts 
,,Hoofd van Dienst" dier gemeente; 

. 0. dat gedaagde zich dd. 2 Mei 1939 tot 
e,scher heeft gewend met een brief, waarvan 
de kennelijke strekking is, te verzoeken, hem 
ter zake van voormeld ontslag wachtgeld toe 
te kennen; 

0. dat eischer, in antwoord op dezen brief 
dd. 9 Mei 1939 aan gedaagde heeft geschre~ 
ven: 

,,Het is ons bekend, dat de Raad der gem. 
Vianen U benoemd heeft tot keurmeester 
van den gemeenschappelijken vleeschkeu
ringsdienst, waarvan voornoemde plaats de 
centrum-gemeente is. Tevens vernamen wij, 
dat U deze betrekking niet hebt aanvaard. 
In verband hiermede hebben wij in onze 
vergadering van heden besloten U geen 
wachtgeld uit te betalen." 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van 9 Oct. 1939 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - ge
noemd besluit van 9 Mei 1939 heeft vernie
tigd en heeft bepaald, dat B. en W. van 
Meerkerk aan D . Goedhart zullen toeken
nen het wachtgeld, waarop deze krachtens 
de artt. 31, 32 en 33 van het Ambtenaren
reglement ~ier gemeente recht heeft; 
. 0 . dat e1scher van deze uitspraak tijdig 
1s gekomen in hooger beroep bij beroep
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
vorderende vernietiging van de uitspraak en 
bevestiging van zijn besluit van 9 Mei 1939; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie heeft 
verzocht de bestreden uitspraak te willen 
bevestigen; 

In rechte: 
0. dat het besluit van B. en W . van Meer

kerk dd. 9 Mei 1939, hetwelk allerminst on-
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berispelijk geformuleerd is, moet geacht 
worden een weigering in te houden, aan ge
daagde, ter zake van het hem met ingang 
van 1 Mei 1939 verleende eervol ontslag als 
Keuringsveearts "Hoofd van Dienst" van 
Meerkerk, eenig wachtgeld toe te kennen; 

0. dat, gelet op het bepaalde bij lid 1 van 
art. 58 der Ambtenarenwet 1929, alsnu de 
vraag moet worden beantwoord, of genoemd 
besluit feitelijk of rechtens strijdt met de 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften; 

0 . dat deze beantwoording onvoorwaar
delijk bevestigend moet luiden; 

0 . toch dat ten deze vaststaat, dat gedaag
de was ambtenaar in den zin van art. 1 van 
het Ambtenarenreglement voor de gemeente 
Meerkerk ; dat hij was ambtenaar in vasten 
dienst; dat hem eervol ontslag is verleend 
met ingang van 1 Mei 1939 wegens ophef
fing van zijn betrekking; dat hij met ingang 
van dien datum niet in de termen viel om 
pensioen te genieten; 

0. dat uit de feiten, welke in de vorige 
overweging als vaststaande zijn vermeld, 
volgt, dat gedaagde met ingang van 1 Mei 
1939 in beginsel aanspraak had op wacht
geld ingevolge het bepaalde bij art. 31 van 
voormeld reglement; 

0 . dat eischer bij het bestreden besluit 
heeft geweigerd aan gedaagde eenig wacht
geld toe te kennen op dezen grond, dat hij 
heeft geweigerd te aanvaarden het hem aan
geboden ambt van keurmeester bij den 
vleeschkeuringsdienst in den kring Vianen, 
tot welk ambt hij met ingang van 1 Mei 1939 
bij besluit van B. en W. van Vianen dd. 25 
April 1939 was benoemd, en dat art. 7 van 
het Rijkswachtgeldenbesluit - welk artikel 
bij art. 33 van het Ambtenarenreglement der 
gemeente Meerkerk op de krachtens dat 
reglement toe te kennen wachtgelden van 
overeenkomstige toepassing is verklaard -, 
voor zoover ten deze van belang, inhoudt; 
dat, indien de op wachtgeld-gestelde een hem 
aangeboden ambt of betrekking, die hem in 
verband met zijn persoonlijkheid en omstan
digheden redelijkerwijze kan worden opge
dragen, weigert te aanvaarden, het wacht
geld vervalt voor het bedrag, waarmede het 
wachtgeld vermeerderd met de verzuimde 
inkomsten de laatstelijk genoten wedde zou 
hebben overschreden; 

0. dat gedaagde als Keuringsveearts 
,,Hoofd van Dienst" van Meerkerk laatste
lijk een wedde genoot van f 850 per jaar en 
de wedde van keurmeester bij den vleesch
keuringsdienst in den kring Vianen f 500 per 
jaar bedroeg, zoodat, ook al zouden niet 
reeds andere beletselen verhinderen in casu 
de vermelde bepaling van art. 7 voornoemd 
toe te passen, een weigering, aan gedaagde 
eenig wachtgeld toe te kennen, niet kan wor
den gehandhaafd, nu art. 32 van meerge
noemd Ambtenarenreglement bepaalt, dat 
een wachtgeld gedurende de eerste zes maan
den na het ontslag gelijk is aan de laatstelijk 
door den ambtenaar genoten bezoldiging; 

0 . evenwel, dat van verval van wacht
geld, als bedoeld in genoemd art. 7 ten deze 
in het geheel geen sprake kan wezen, over-

mits het ambt van keurmeester bij den 
vleeschkeuringsdienst in den kring Vianen, 
hetwelk gedaagde heeft geweigerd te aan
vaarden, niet kan gezegd worden te zijn een 
ambt, hetwelk hem in verband met zijn per
soonlijkheid en omstandigheden redelijker
wijze kon worden opgedragen; 

0 . dat 's Raads oordeel ten deze gegrond 
is op de navolgende feiten: 

1 ° . dat gedaagde in zijn voormalige func
tie van keuringsveearts was "Hoofd van 
Dienst" en als Keurmeester bij den vleesch
keuringsdienst in den kring Vianen krach
tens art. 66 van de desbetreffende instructie 
ondergeschikt zou zijn geworden aan den 
directeur van dezen dienst; 

2 °. dat gedaagde in de genoemde voor
malige functie zijn werkzaamheden voorna
melijk moest verrichten in de gemeente 
Meerkerk en bij uitzondering in de gemeen
ten Leerbroek en Nieuwland, doch dat in de 
niet door hem aanvaarde functie hem krach
tens de desbetreffende instructie werkzaam
heden hadden kunnen worden opgedragen in 
alle tot den keuringskring Vianen behooren
de gemeenten, zijnde Meerkerk, Vianen, Hei
en Boeicop, Everdingen, Hagestein, Lex
mond, Ameide en Tienhoven, hetgeen een 
belemmering had kunnen zijn bij de uitoefe
ning van zijn practijk als particulier veearts; 

0. dat uit dit alles volgt, dat het bestre
den besluit, als zijnde in strijd met de artt. 
31, 32 en 33 van het Ambtenarenreglement 
voor de gemeente Meerkerk en art. 7 van 
het Rijkswachtgeldenbesluit, moet worden 
nietig verklaard en derhalve de uitspraak, 
waarvan hooger beroep, moet worden beves
tigd, evenwel met deze wijziging, dat in het 
dictum dier uitspraak in plaats van "Verme
tigt" moet worden gelezen "Verklaart nie
tig"; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep, met deze wijziging, dat in het dictum 
in plaats van "Vernietigt" wordt gelezen 
,,Verklaart nietig". 

(A.B.) 

5 Januari z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 3). 

Krachtens het eerste lid van art. 3 
Merkenwet komt wel aan hem, die van 
een merk het eerste gebruik maakt, het 
recht tot uitsluitend gebruik daarvan 
toe, doch in geen geval langer dan drie 
jaren na het laatste gebruik. 

Het feit, dat eischeres haar merk Try
bol deed inschrijven vrijwaart haar niet 
tegen het vervallen van het recht tot uit
sluitend gebruik van dat merk wegens 
het niet gebruiken daarvan gedurende 
drie jaren. De vraag, of de inschrijving 
van 20 April 1898 het recht op het merk 
Trybol in het leven riep, kan ten deze 
buiten onderzoek blijven. 

De wet eischt niet, dat voor het vast
staan van een niet gebruiken van het 
merk gedurende drie jaren zou moeten 
b lijken, dat het verdere dan het door de 
inschrijving bewezen gebruik van het 
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merk, door een uitdrukkelijk vastgesteld 
,,laatste gebruik" werd gest aakt. 

Het gaat ten deze niet om de vast
stellin g, dat eene inschrijving is te niet 
gegaan, maar om de slechts partijen bin
dende beslissing, dat Trybol haar inge
schreven merk niet aan de t egenpartij 
kan tegenwerpen . 

De Zwitsersche Vennootschap Trybol So
ciété Anonyme, gevestigd te Neuhausen, 
Zwitserland, eischeres tot cassatie van de tus
schen partijen gewezen arresten van het Ge
recht shof te Amsterdam, van 7 April 1938 en 
15 Juni 1939 (1939, No. 746) , adv. Mr. Ir. J. 
van Hettinga Tromp, 

t egen: 
r. Nelly Winterberger, echtgenoote van Hein
rich G oldstaub, 2 . Heinrich Goldstaub, tot 
machtiging en bijstand zijner voornoemde 
echtgenoote en , voor zoover noodig, voor zich, 
beiden wonende te Amsterdam, verweerders 
in cassatie, adv. Mr. F . M . Westerouen van 
Meeteren; gepleit door Mr. Geerling. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit de bestreden arresten blijkt : dat 

eischeres - verder te noem en Trybol - de 
veroordeeling heeft gevorderd van de eerste 
verweerster - verder te noemen Winterber
ger -, op grond van door deze gemaakte 
inbreuk op het woordmerk Trybol en daartoe 
bij inleidende dagvaa rding heeft gesteld: dat 
Trybol in Nederland - krachtens art. 3 Mer
kenwet - het uitsluitend recht heeft tot ge
bruik van het woordmerk Trybol, hetwelk op 
20 April 1898 ten name van haren rechtsvoor-· 
ganger Adolf Trueb te Schaffhausen en op 
28 Augustus 1900 te haren name, destijds lui
dende: Trybol, Aktiengesellschaft für Fabri
kation und Vertrieb Hygienischer-Medizini
scher Präparate, te Schaffhausen (Zwitser
land) in het bij art. 8 lid 1 der Merkenwet 
bedoelde openbare register ingeschreven 
werd voor de waren : hygiënische en medische 
preparaten, welke inschrijving op 3 Jan. 1918 
vernieuwd werd en op 26 Juli 1928 voor de 
waren: hygiënische, medische, pharmaceu
tische, chemische en chemotechnische pre
paraten, cosmetische artikelen, in het bijzon
der voor mond- en tandreiniging, toiletarti
kelen, tandenborstels ; 

dat Winterberger haar zaak voor vervaar
diging van- e n groothandel in vlo eibare haar
waschzeep, haarverven en cosmetische arti
kelen drijft onder den naam Chemische Fa
briek Triebolit en van hare zaak afkomstige 
producten adverteert onder het merk " Trie
bolit"; dat de merken Trybol en Triebolit in 
hoofdzaak overeenstemmen; 

dat het door Winterberger als merk ge
bruikte woord Tribolit bevat den naam of 
firma van appellante, ,,Trybol" , immers 
daarmede een verwarring stichtende overeen
komst vertoont ; 

dat Winterberger onder meer als verweer 
heeft gevoerd, dat Trybol het woordmerk 
Trybol hier te lande ter onderscheiding van 
haar fabrieks- of handelswaren van die van 
anderen niet gebruikt, noch ooit gebruikt 

heeft en in het bijzonder dit merk niet ge
bruikt heeft gedurende de laatste drie jaren, 
voorafgaande aan het instellen van deze vor
dering, een en ander in geen geval voor de 
door Winterberger gevoerde waren; dat de 
Rechtb. te Amsterdam bij vonnis van 2 7 Oct:. 
1936 de vordering van Trybol heeft afgewe
zen waarop, na tegen dat vonnis door Trybol 
ingesteld hooger beroep, het Hof bij zijn 
interlocutoir arrest, na vastgesteld te hebben, 
dat het merk Trybol in hoofdzaak overeen
stemt met het merk Triebolit, Winterberger 
heeft toegelaten door getuigen te bewijzen: 
dat Trybol het woordmerk Trybol voor de 
door W interberger gevoerde waren hier te 
lande niet heeft gebruikt geduren de de laat
ste drie jaren , voorafgaande aan den datum 
der inleidende dagvaarding, 2 Dec. 1935 ; dat 
vervolgens het Hof bij zijn eindarrest het 
vonnis van de Rechtbank heeft bekrachtigd 
en daarbij heeft overwogen: 

,,dat Winterberger een groot aantal getui
gen heeft doen hooren , allen sedert vele jaren 
werkzaam in of betrokken bij het parfumerie
bedrijf als winkelier, grossier, fabrikant of 
importeur, wier verklaringen hierop neer
komen, dat zij niet een merk Trybol kennen 
en dat zij waren, die onder dat merk in Ne
derland in den handel zijn, nooit hebben ge
zien of van het bestaan daarvan hebben ver
nomen ; 

dat ook getuigen gehoord zijn, die bestuurs
lid zijn van Vereenigingen werkzaam bij ge
noemden bedrijfstak, en ook deze getuigen in 
denzelfden zin als gemeld hebben verklaard, 

dat- nu geen getuige een verklaring heeft 
afgelegd uit welke zou kunnen blijken, dat 
Trybol het merk Trybol in Nederland op 
eenigerlei wijze gebruikt heeft - in voren
bedoelde verklaringen het Hof voldoende 
vermoedens aanwezig acht om op grond daar
van b ewezen te verklaren, dat zij het merk 
Trybol voor de hier bedoelde waren niet in 
Nederland heeft gebruikt, dus ook niet in 
het tijdvak genoemd in het probandum ; 

dat Trybol in haar conclusie na enquête in 
hooger b eroep aanvoert, dat uit het feit, dat 
een aantal met het bedrijf bekende personen 
als getuigen hebben verklaard, dat zij het 
merk Trybol niet kennen, niet mag worden 
afgeleid, dat Winterberger geslaagd is in het 
leveren van het haar opgelegd bewijs, daar 
het feit, dat Trybol het merk niet meer ge
bruikt, slechts beweze n zou kunne n worden 
door verklaringen van personen, die het merk 
Trybol kennen en bekend zijn met de rechten, 
die Trybol door eerste gebruik op het merk 
heeft gekregen, en die dan gegevens zouden 
moeten verstrekken waaruit viel af te leiden, 
dat Trybol het gebruik van het merk in Ne
derland heeft gestaakt; dat, volgens Trybol 
dit laatste in het geheel niet bewezen is; 

dat het Hof dit betoog aldus begrijpt, dat 
Trybol zich daarbij op het standpunt stelt, 
dat door de inschrijving die zij genomenheeft, 
vaststaat, dat zij de eerste gebruiker van het 
merk in Nederland is, zoodat het tegenbewijs, 
dat de wet toelaat, slechts kan betreffen het 
bewijs van het feit, dat Trybol het gebruik in 
Nederland heeft gestaakt; 
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dat Trybol hierbij over het hoofd ziet, dat 
het bewijs van het tegendeel, waarvan sprake 
is in art. 3, 2de lid, Merkenwet, niet al
leen gericht kan zijn tegen het feit, dat de
geen, die de inschrijving genomen heeft, is 
lie "eerste" gebruiker van het merk in Ne
derland, maar ook tegen het feit, dat hij "ge
bruiker" is van het merk in Nederland ; 

dat immers het doen inschrijven van een 
merk niet is een "gebruiken" van het merk, 
maar dient om het "gebruiken" en speciaal 
het "eerste gebruik" te bewijzen; 

dat die bewijskracht van de inschrijving 
wordt ontzenuwd indien aangetoond wordt, 
dat degeen, die het merk heeft doen inschrij
ven, het merk niet in Nederland heeft ge
bruikt; 
dat derhalve met voorbijgang van ieder ver

der bewijsaanbod, het vonnis waarvan beroep 
met wijziging van gronden moet worden be
krachtigd;" 

0. dat Trybol als middel van cassatie heeft 
aangevoerd: 

I. S., althans v. t. van de artt. 3, 8, 17, 18, 
19 en 20 Merkenwet; artt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1obis, 
12 en 15 van het Herz. Unieverdrag van Pa
rijs voor den Industr. Eigend. en artt. 1, 4, 
6, 7, 9 en 9bis van de Herz. Schikking van 
Madrid betreffende de internationale inschrij
ving van fabrieks- of handelsmerken, beide 
tractaten als gesloten te 's-Gravenhage dd. 
6 Nov. 1925, in verband met art. 1 der Wet 
van 15 Maart 1928 S. 1928 n °. 64 en bekend 
gemaakt bij Besluit van 6 Juni 1928 S. 1928, 
n °. 196; art. 9 der Wet van den 15den Mei 
1829 houdende Alg. Bep. der Wetgeving van 
het Koninkrijk; art. 162 Gw. ; art. 20 R . O. ; 
artt. 1401, 1402, 1902, 1903, 1904, 1944, 1952, 
1953, 1958 en 1959 B. W.; artt. 46, 48, 59, 
103, 104, 199, 200, 200 A en 353 Rv., door te 
overwegen en te beslissen als hierboven ver
meld; 

T en onrechte: 
A. omdat het bewijs van het probandum 

aldus wordt gesteund op het bewijs door ver
moedens dat het merk nimmer hier te lande 
gebruikt zou zijn, doch zulk een bewijs tegen
over dengene, die hier te lande een inschrij
ving van dat merk heeft genomen - althans 
een inschrijving, als van eischeresse volgens 
art. 8, waaraan zij dezelfde rechten kan ont
leenen als aan eene volgens het 3de lid van 
art. 3, daargelaten of voor een inschrijving 
volgens het 2de lid m.m. niet hetzelfde geldt 
- onbestaanbaar is, wijl deze inschrijfster 
onwederlegbaar geacht moet worden bij den 
aanvang van den in genoemd lid bedoelden 
termijn van haar merk in Nederland gebruik 
te hebben gemaakt. 

B. omdat op grond harer inschrijving 
eischeresse, waar geen bewijs van eerder ge
bruik door verweerders hier te lande (in de 
laatste 3 jaren vóór den aanvang van den 
meergenoemden termijn) is geleverd of aan
geboden, mede als eerste gebruikster van 
haar merk moet worden aangemerkt, mits
dien geacht moet worden het uitsluitend 
recht tot gebruik in Nederland te hebben 
verkregen. 

C. omdat, zoolang de kracht harer in
schrijving niet is vervallen volgens art. 18, de 
inschrijfster onwederlegbaar geachtmoetwor
den, van haar merk voortdurend gebruik te 
zijn blijven maken, mitsdien tegenover haar 
bewijs van niet-gebruik gedurende een be
paald tijdvak eveneens onbestaanbaar is . 

D. omdat een bewijs van niet-geb ruik ge
durende het in het probandum genoemde 
tijdvak tegenover eischeresse (onderdane van 
Zwitserland, evenals Nederland aangesloten 
bij het Herziene Unieverdrag van Parijs en 
de Herziene Schikking van Madrid) ook 
daarom ontoelaatbaar, immers niet ter zake 
dienende is, wijl dat bewijs toch niet bewijs 
zou opleveren , dat haar in Nederland ver
kregen recht verloren zou zijn gegaan, daar 
dit door haar inschrijving bewezen recht vol
gens het 7de lid van art. 5 van het Uniever
drag slechts, op een daartoe strekke12de vor
dering, zou kunnen worden vernietigd (,,annu
lé") bij een rechterlijke uitspraak, nada t zij 
in de desbetreffende procedure haar stilzit
t en gedurende dat tijdvak niet zou hebben 
kunnen rechtvaardigen. 

E. omdat, indien het door het Hof bij in
terlocutoir opgedragen bewijs tegenover ei
scheresse toelaatbaar ware geweest, verweer
ders diensvolgens in elk geval (door getui
gen, die daaromtrent wetenschap zouden be
zitten en dus het litigieuze merk zouden ken
nen) hadden moeten bewijzen, dat het verde
re dan het door de inschrijving bewezen ge
bruik van dat merk door een vóór het in het 
probandum genoemde tij dvak gemaakt "laat
ste gebruik" ware gestaakt. 

0. hieromtrent: 
dat het Hof aan zijne beslissing, dat het

geen bij zijn interlocutoir arrest te bewijzen 
werd opgelegd inderdaad is bewezen, terecht 
het gevolg heeft verbonden, dat aan Trybol 
het recht tot uitsluitend gebruik van het be
doelde woordmerk hier te lande niet meer 
toekomt, immers door niet-gebruik geduren
de drie jaren is te niet gegaan; 

dat toch krachtens het eerste lid van art. 
3 Merkenwet, hem, die van een merk het 
eerste gebruik maakt, wel het recht tot uit
sluitend gebruik daarvan toekomt, doch in 
geen geval langer dan drie jaren na het laat
ste gebruik; 

dat waar dit voorschrift geen onderscheid 
maakt, of een merk al dan niet is ingeschre
ven, het feit, dat Trybol haar merk deed in
schrijven, haar niet vrijwaart tegen het ver
vallen van het recht tot uitsluitend gebruik 
van dat merk wegens een niet gebruiken ge
durende drie jaren; 

dat mitsdien het derde onderdeel van het 
middel faalt en buiten onderzoek kan blijven 
of, gelijk in de eerste twee onderdeelen wordt 
betoogd, de inschrijving, dd. 20 April 1898, 
het recht op het merk Trybol in het leven 
riep; 

dat ook het laatste onderdeel van het mid
del niet tot cassatie kan leiden, daar de wet 
niet eischt, dat voor het vaststaan van een 
niet gebruiken van het merk gedurende drie 
jaren zou moeten blijken, dat het verdere dan 
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het door de inschrijving bewezen gebruik van 
het merk, door een uitdrukkelijk vastgesteld 
,,laatste gebruik" werd gestaakt; 

dat ten slotte ook het vierde onderdeel 
moet worden verworpen, daar het ten deze 
niet gaat om de vaststelling, dat een inschrij
ving is te niet gegaan, maar om de slechts 
partijen bindende beslissing, dat Trybol haar 
ingeschreven merk niet aan de tegenpartij 
kan tegenwerpen; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eischeres in de kosten van het 

geding in cassatie. (Salaris f 400.) 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Blijkens de toelichting berust het middel 

in al zijn onderdeelen op eene opvatting van 
de beteekenis der inschrijving van een merk, 
welke haren grondslag blijft zoeken in de 
Merkenwet van 1880, doch welke, wat er 
ook zij van bedoelingen en uitlatingen bij de 
totstandkoming der nieuwe Merkenwet van 
1893 en van hare wijziging bij de Wet van 30 
Dec. 1904 S. 284, als waarop de geëerde 
raadsman van eischeresse zich beriep, voor
zoover ik het zie, in den tekst der geldende 
Merkenwet geenen steun vindt. Ik acht dan 
ook geen reden aanwezig voor inwilliging 
van den wensch van den geachten pleiter, 
dat Uw Raad zoude terugkomen op zijn ar
rest van 11 Dec. 1903 W. 8006, waarin is 
vastgesteld, dat de geldende Merkenwet van 
1893 onmiskenbaar gebroken heeft met het 
stelsel der vroegere wet van 1880, volgens 
hetwelk het recht op een merk eerst werd 
verkregen door en tengevolge van de inschrij
ving. 

In art. 3 der thans geldende wet is het 
recht tot uitsluitend gebruik van een merk 
afhankelijk gesteld van het eerste gebruik 
van dat merk. De inschrijving dient, blijkens 
het tweede lid van genoemd artikel, enkel 
en alleen tot bewijs van dat eerste gebruik 
met dien verstande, dat degene, die de in
schrijving van zijn merk heeft verkregen, be
houdens tegenbewijs, vermoed wordt, eerste 
gebruiker van het merk te zijn. Zoodanige 
eerste gebruiker behoudt echter, volgens het 
eerste lid van art. 3 het uitsluitend recht van 
gebruik van het merk ter onderscheiding van 
zijne fabrieks- of handelswaren van die van 
anderen niet langer, dan drie jaren na het 
laatste gebruik. Het wil mij voorkomen, dat 
hieruit volgt, dat het Hof in zijn eindarrest 
terecht heeft overwogen, dat het doen in
schrijven van een merk niet is een "gebrui
ken" van het merk, maar dient om het "ge
bruiken" en speciaal het "eerste gebruik" te 
bewijzen (aldus ook: Drucker, Kort Begrip 
bl. 88 ; anders: Hof 's-Gravenhage 25 Mei 
I929 W . u989). 

In art. 3 lid 1 Merkenwet wordt onder 
gebruiken van een merk immers verstaan 
het ·gebruik maken van het merk ter onder
scheiding van iemands fabrieks- of handels
waren van die van anderen. Volgens het 
tweede en derde lid van dat artikel wordt 
degene, die in daarbij bedoelde omstandig-

heden verkeert, geacht gebruiker van het 
merk te zijn. Ware de inschrijving zelve 
reeds gebruik van het merk in den zin der 
wet, dan schijnt het moeilijk te verklaren, 
waarom hier aan bedoelde omstandigheden 
slechts een vermoeden van gebruik wordt 
verbonden. D och, ook al ware dit anders, dan 
nog brengt het feit, dat eischeresse door hare 
inschrijving geacht zoude moeten worden, 
haar merk in Nederland te hebben gebruikt, 
geenszins mede, dat zij evenzeer geacht zou
de moeten worden, het merk te zijn blijven 
gebruiken en dus haar uitsluitend recht op 
het merk te hebben behouden, niettegen
staande zij gedurende meer dan drie jaren 
na de inschrijving geene andere daad van 
gebruik zoude hebben verricht. 

Wat er dus zij van de stelling van onder
deel A van het middel, dat eischeresse on
wederlegbaar geacht moet worden bij den 
aanvang van den, in lid 3 van art. 3 Merken
wet bedoelden, termijn van haar merk in Ne
derland gebruik te hebben gemaakt, zoo kan 
deze stelling toch m. i . nimmer in den weg 
staan aan het in dezen opgelegde proban
dum, zoodat dit onderdeel, naar het mij 
voorkomt, zal moeten falen. 

Hetzelfde geldt, dunkt mij, ten aanzien 
van onderdeel B, indien Uw Raad althans 
mijn oordeel kan deelen, dat de, daarin tot 
uitdrukking komende, opvatting nopens de 
kracht der inschrijving, hierboven bedoeld 
en meer in het bijzonder in verband met dit 
onderdeel van het middel uitvoerig door 
den geachten raadsman van eischeresse be
pleit, in de geldende Merkenwet geen steun 
vindt. 

Bij onderdeel C wordt, meen ik, ten on
rechte geene rekening gehouden met het 
voormelde stelsel der Merkenwet, hetwelk 
het recht op een merk uitsluitend vastknoopt 
aan het eerste gebruik en aan de inschrijving 
geene andere beteekenis hecht, dan een, voor 
tegenbewijs wijkend, vermoeden van eerste 
gebruik ten gunste van den ingeschrevene te 
vestigen. Aangezien volgens het eerste lid 
van art. 3 der Wet aan den eersten gebruiker 
het uitsluitend recht op het merk niet langer 
wordt toegekend, dan gedurende drie jaren 
na het laatste gebruik, is het derhalve, vol
gens dit stelsel der wet, zeer wel mogelijk, 
dat men als rechthebbende op een merk nog 
staat ingeschreven, terwijl men het recht in
derdaad door niet-gebruik gedurende langer, 
dan drie jaren, heeft verloren (v.g. Drucker, 
Kort Begrip bi. 120/121; van Wageningen, 
Bijbl. Ind. Eig. se jg. 1937 No. 1). 

In verband met dit, m. i. onmiskenbaar, 
stelsel der wet schijnt het onaannemelijk, dat 
de inschrijving van het merk den ingeschre
vene, zoolang de inschrijving stand houdt, 
als voortdurenden gebruiker van het merk 
zoude moeten doen beschouwen, zoodat ook 
dit onderdeel van het middel mij niet ge
grond voorkomt. 

Onderdeel D . berust m. i . op gelijke mis
kenning van het stelsel der wet, volgens het
welk de inschrijving zorgvuldig moet worden 
onderscheiden van het recht op het merk, 
zoodat het, naar mijne meening, dan ook 
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niet aangaat om de hierbedoelde bepaling 
van het Unieverdrag, welke handelt over 
vernietiging van de inschrijving, te lezen, als
of zij betrekking had op vernietiging van het 
recht op het merk. 

Onderdeel E zal, naar mijne meening, bij
aldien Uw Raad de onderdeelen A en B on
gegrond mocht achten, mede moeten worden 
afgewezen, daar immers in dat geval het te 
bewijzen opgelegde en bewezen niet-gebruik 
van het ingeschreven merk door eischeresse 
gedurende de laatste drie jaren, aan den da
tum der inleidende dagvaarding voorafgaan
de, afdoende moet worden geoordeeld om 
het verlies door eischeresse van haar recht op 
dat merk te staven. 

Het voorgedragen middel mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep, met veroordeeling van ei
scheresse tot cassatie in de daarop gevallen 
kosten. 

(N. J.) 

8 januari 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad.· (Sr. art. 220; Crisis-Varkensbe
sluit 1936, art. 2). 

Alle varkens, onverschillig hun ge
wicht, konden, mits aan andere, wel in 
die voorschriften gestelde eischen, was 
voldaan, overeenkomstig het Crisis
Varkensbesluit 1936 en de Crisis-Var
kensbeschikking 1937 van het vastge
stelde tatoueermerk worden voorzien, 
zoodat i. v. m. het bepaalde bij art. 2 19, 
aanhef en sub 1 ° Sr., voor de strafbaar
heid van het plaatsen van een valsch 
tatoueermerk op een varken en dus ook 
voor de strafbaarheid van het verkoo
pen van een varken, waarop zulk een 
valsch tatoueermerk is geplaatst, het 
gewicht van het varken zonder belang 
is . In het bewezen verklaarde gedeelte 
van het telastegelegde ligt dan ook niet 
opgesloten, dat de door req. verkochte 
varkens reeds van een zoodanig gewicht 
waren, dat zij van een echt tatoueermerk 
voorzien hadden behooren te zijn. 

Qualificatie ambtshalve verbeterd. 

Op het beroep van H. V., winkelier, te 
Tubbergen, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Arnhem van 
28 Sept. 1939, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een in deze zaak door de 
Arr.-Rechtbank te Almelo op 9 Mei 1939 
gewezen vonnis, requirant ter zake van het 
"opzettelijk voorwerpen, waaraan valsche 
merke n wederrechtelijk verbonde n zijn, ver
koopen, als waren die merken echt en onver
valscht en niet wederrechtelijk aan die voor
werpen verbonden, meermalen gepleegd", 
met aanhaling der artt. 10, 57, 219 aanhef en 
onder 1 en 220 Sr., is veroordeeld tot ge
vangenisstraf van een maand, met veroordee
ling van requirant tot betaling aan de be
leedigde partijen J. H. Brughuis en J. Wes
sels van respectievelijk f 2 o. 2 o en f 2 o als 
schadevergoeding en in de door dezen ge
maakte en ten behoeve van de tenuitvoer
legging nog te maken proceskosten. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te Arnhem heeft, recht
sprekende in hooger beroep van een vonnis 
van de Rechtbank te Almelo van 9 Mei 1939, 
bij arrest van 28 September 1939, waartegen 
dit cassatieberoep is gericht, genoemd vonnis 
vernietigd en ten laste van den requirant be
wezen verklaard, dat hij in het jaar 1938 in 
Nederland meermalen opzettelijk varkens, in 
een der oorschelpen waarvan valsche door 
tatoueering aangebrachte oormerken, als vast
gesteld krachtens het Crisis-Varkensbesluit 
1936 ingevolge de Landbouwcrisiswet 1933, 
welke oormerken, bestaande in een O-vormig 
omlijnde N. aangebracht door tatoueering 
van of in een der oorschelpen der varkens, 
krachtens voormeld besluit op varkens wor
den geplaatst, wederrechtelijk waren ge
plaatst, heeft verkocht, als waren die merken 
echt en onvervalscht en niet wederrechtelijk 
aan die varkens verbonden. 

Het Hof heeft enz. 
Bij memorie heeft zijn raadsman twee mid

delen van cassatie voorgesteld: 
I. S., althans v. t. van de artt. 261, 350, 

352 e. a. (?) Sv., 219 en 220 Sr., doordat het 
Hof rechtdoende op de dagvaarding luidende 
enz. niet heeft beslist, dat het aan requirant 
ten laste gelegde niet is een strafbaar feit, 
ten onrechte, immers, nu ingevolge art. 2 van 
het Crisis-Varkensbesluit 1936 onder lid a 
aan georganiseerden bij een Crisisorganisatie 
toegestaan is varkens in voorraad te hebben, 
met dien verstande dat varkens boven 40 
Kilogram gewicht moeten voorzien zijn van 
een door den Minister vast te stellen ta
toueermerk in de ooren en varkens tusschen 
40 en 10 Kilogram gewicht eveneens van een 
door den Minister vast te stellen metalen 
oormerk moeten zijn voorzien, volgt hieruit 
· dat het in voorraad hebben, verkoopen, ge
bruiken van varkens zonder eenig tatoueer
merk, zonder meer niet aan requirant was 
verboden en dus in de telastelegging had 
moeten zijn aangegeven, dat de varkens 
waaraan de valschelijk aangebrachte oormer
ken, of welker gebruik met de wetenschap 
van de valsche oormerken-aanbrenging, een 
zoodanig gewicht hadden tengevolge waar
van !;iet verboden was aan deze beesten eenig 
tatoueermerk aan te brengen, waar het aan
brengen van tatoueermerken en gebruiken, 
verkoopen en in voorraad houden van var
kens met tatoueermerken, zonder meer, geen 
strafbaar feit vormt. 

II. S., althans v. t. o. m. (?) van de artt. 
350,352,359 Sv., doordat het Hof het bove n
vermelde bewezen heeft verklaard, ten on
rechte, daar toch in het bestreden arrest niet 
is vermeld de inhoud van het bewijsmiddel, 
waardoor zou zijn komen vast te staan, dat 
requirant opzettelijk varkens met weder
rechtelijk aangebrachte tatoueermerkenheeft 
verkocht, als waren die merken echt en on
vervalscht en niet wederrechtelijk aan deze 
varkens verbonden, nu ingevolge het betoog
de in de eerste grief eerst dan van een ver
valscht en wederrechtelijk aanbrengen van 
deze tataueermerken kon worden gesproken, 
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indien tenlaste is gelegd en bewezen is, dat 
de betreffende varkens een zoodanig ge
wicht hadden, waardoor het verboden was 
deze tatoueermerken aan te brengen, welk 
gewicht niet bewezen is door de in het arrest 
opgesomde bewijsmiddelen. 

Naar mijn meening vinden wij in beide 
cassatiemiddelen denzelfden gedachtengang. 

Het tatoueermerk in de ooren der varkens 
heeft, zoo betoogt de raadsman van den re
quirant, slechts beteekenis voor varkens bo
ven een zeker gewicht, dat door den Minister 
wordt vastgesteld (art. 2 lid 2 sub a van het 
Crisis-Varkensbesluit 1936) . 

Mitsdien, zegt hij, kan een bewezenver
klaring betreffende valschheid in tatoueer
merken, die niets vermeldt omtrent het ge
wicht der varkens, ook niet een strafbaar feit 
opleveren (middel I). 

Bij middel II tast hij zekerheidshalve de 
bewezenverklaring zelve aan. Indien men, 
zoo zegt hij, de telastelegging en de bewezen
verklaring zóó leest, dat daarin implicite 
wordt vermeld, dat de varkens het gewicht 
hadden, hetwelk maakte dat zij van een ta
toueermerk voorzien moesten zijn, dan is de 
bewezenverklaring van dit deel der telaste
legging niet voldoende gemotiveerd, want de 
bewijsmiddelen houden omtrent het gewicht 
der verkochte varkens niets in. 

De praemisse van requirants raadsman is 
juist. Inderdaad is een tatoueermerk slechts 
noodig voor varkens, die een bepaald gewicht 
hebben bereikt. 

De gevolgtrekking, die requirants raads
man uit deze stelling maakt, is m. i. echter 
niet juist. 

Requirants raadsman had ter zitting van 
het Hof reeds aangevoerd: dat de inleidende 
dagvaarding niet zou bevatten een strafbaar 
feit, zulks omdat daarin niet wordt gesteld 
dat de varkens, waarop de valsche oormer
ken waren aangebracht, waren van een zoo
danig gewicht, dat zij vielen onder degene, 
waarop ingevolge de betreffende wettelijke 
bepalingen oormerken moesten worden aan
gebracht. Dienaangaande had het Hof over
wogen, dat dit betoog niet opgaat, immers 
uit de telastelegging en bewezenverklaring 
dat verdachte valschelijk en wederrechtelijk 
gemerkte varkens ten verkoop in voqrraad 
heeft gehad, als waren de daarop geplaatste 
merken echt en onvervalscht en niet weder
rechtelijk aan de varkens verbonden, vol
doende duidelijk blijkt, dat het hier varkens 
betrof, welke een merk van noode hadden. 

Naar mijn meening is deze weerlegging 
niet geheel juist en oorzaak dat requirants 
raadsman thans met hetzelfde verweer, maar 
ditmaal, zooals boven opgemerkt, op twee 
verschillende wijzen geformuleerd, bij Uwen 
Raad terugkomt. 

,,Van noode" hadden de varkens het ta
toueermerk eerst als zij 15 Kilogram of meer 
wogen (art. 3 van de Crisis-Varkensbeschik
king 1937 (Uitgave II) . Dit neemt êchter 
niet weg, dat het valschelijk plaatsen van 
het tatoueermerk en het opzettelijk verkoo
pen van valschelijk daarmee gemerkte var
kens verboden en strafbaar is, ook wanneer 

de varkens beneden 1 5 Kilogram wegen en 
dus krachtens art. 2 van het Crisis-Varkens
besluit 1936 het tatoueermerk nog niet noo
dig is om die varkens voorhanden te mogen 
hebben. 

Wij hebben in deze zaak niet overtreding 
van het Crisisvoorschrift van genoemd art. 
2, maar het misdrijf van art. 220 j 0

• 219 Sr. 
Bij dit valschheidsdelict is het gewicht der 

varkens, waarmee het misdrijf gepleegd 
wordt, in het geheel niet ter zake dienende. 

Het tatoueermerk is niet een merk, dat 
krachtens wettelijk voorschrift alleen op var
kens van een gewicht van minstens 15 Kilo
gram moet of kan worden geplaatst. Het 
moet of kan op alle varkens worden ge
plaatst, en, aangezien het verboden is om 
varkens boven 15 Kilogram voorhanden ti
hebben zonder merk, zal het zelfs als regel 
geplaatst worden op varkens van minder ge
wicht dan 15 Kilogram. Als het valschelijk 
geplaatst wordt onder de verdere omstandig
heden van artt. 219 Sr. is de dader terstond 
strafbaar en als opzettelijk het aldus valsche
lijk gemerkte varken verkocht wordt (het 
geval van onzen requirant) onder de verdere 
omstandigheden van art. 220 Sr. is ook de 
verkooper strafbaar. 

Beide middelen acht ik mitsdien ondeug
delijk. Ik betwijfel echter of de qualificatie, 
die het Hof aan het feit gegeven heeft, wel 
geheel j~ist is. Ik zou meenen, dat zij be
hoort te luiden: opzettelijk voorwerpen waar
aan valsche merken, als genoemd in art. 219 
Sr. wederrechtelijk verbonden zijn, verkoo
pen als waren die merken echt en onver
valscht en niet wederrechtelijk vervaardigd 
of wederrechtelijk aan de voorwerpen ver
bonden. 

Ik heb de eer te concludeeren, dat het 
arrest, waartegen dit beroep is gericht, alleen 
op dit punt wordt vernietigd en dat Uw Raad 
met verwerping overigens van het beroep, 
zal bepalen dat de qualificatie zal behooren 
te luiden als voormeld. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
inhoudende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden arrest van het sub
sidiair aan requirant telaste gelegde is be
wezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat hij in het jaar 
1938 enz. (zie conclusie); 

0. omtrent de middelen van cassatie: 
dat volgens het Crisis-Varkensbesluit 1936 

en de mede ten deze toepasselijke Crisis
Varkensbeschikking 1937 voor het geoorloofd 
voorhanden of in voorraad hebben of ver
voeren van varkens het aan of in een der oor
schelpen aangebracht zijn van het vastge
stelde tatoueermerk slechts noodig was ten 
aanzien van varkens zwaarder dan 1 5 Kilo
gram, doch dit geenszins medebracht, dat 
het aanbrengen van dit merk eerst na het 
overschrijden van deze gewichtsgrens kon ge
schieden en integendeel, waar varkens, zoo-
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dra hun gewicht tot boven de 15 Kilogram 
was gekomen, van het merk voorzien moes
ten zijn, voor een strikte inachtneming daar
van veeleer vereischt was, dat het merken 
van een varken, welks gewicht men tot boven 
de 15 Kilogram wilde laten toenemen, reeds 
tevoren had plaats gehad; 

dat dus alle varkens, onverschillig hun ge
wicht, mits aan andere, wel in die voor
schriften gestelde eischen was voldaan, over
eenkomstig het voormelde Besluit en de 
voormelde Beschikking van het vastgestelde 
tatoueermerk konden worden voorzien, zoo
dat in verband met het bepaalde bij art. 2I9, 
aanhef en sub 1 ° Sr. voor de strafbaarheid 
van het plaatsen van een valsch tatoueer
merk op een varken en dus ook voor de 
strafbaarheid van het verkoopen van een 
varken, waarop zulk een valsch tatoueermerk 
is geplaatst, het gewicht van het varken zon
der belang is; 

dat dan ook - al moge een in het bestre
den arrest voorkomende en in de toelichting 
tot het eerste middel aangehaalde overwe
ging aanleiding kunnen geven tot de ge
dachte, dat het Hof hierover anders heeft 
geoordeeld - in het bewezen verklaarde ge
deelte van het telaste gelegde niet opgeslo
ten ligt, dat de door requirant verkochte var
kens reeds van een zoodanig gewicht waren, 
dat zij van een echt tatoueermerk voorzien 
hadden behooren te zijn; 

dat uit een en ander volgt, vooreerst dat 
het tweede middel, dat kennelijk van een 
afwijkende opvatting omtrent de beteekenis 
van het bewezen verklaarde uitgaat, niet tot 
cassatie kan leiden, en verder dat ook het 
eerste middel, als berustende op een onjuiste 
rechtsbeschouwing, faalt; 

O. ambtshalve, dat de in het bestreden 
arrest aan het bewezen verklaarde gegeven 
qualificatie niet geheel juist is, behoorendc 
de qualificatie te luiden als hieronder zal 
worden vermeld; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch al
leen ten aanzien van de aan het bewezen ver
klaarde gegeven qualificatie; 

en in zooverre rechtdoende ingevolge art. 
105 der Wet R . 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als 
het "opzettelijk voorwerpen, waaraan valsche 
merken als bedoeld in art. 219 Sr. weder
rechtelijk verbonden zijn, verkoopen als wa
ren die merken echt en onvervalscht en niet 
wederrechtelijk aan die voorwerpen verbon
den, meermalen gepleegd"; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

8 januari r940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. wet art. 205) . 

Onder verklaring in art. 205 Alg. wet 
is te verstaan iedere verklaring, welke 
de wet bij invoer in het Koninkrijk voor
schrijft. 

Het bewezen verklaarde houdt in, dat 
req. de "generale vecklaring" (art. 8, 

art. 10 lid 2 Alg. wet) gedaan heeft, zij 
het dan ook in strijd met de waarheid. 
Hieruit volgt, dat req. niet "zonder 
eenige verklaring", zooals het bewezen
verklaarde en het bevestigde verstek
arrest blijkbaar meenen, de bussen ge
distilleerd heeft ingevoerd, zoodat ten 
deze van frauduleuzen invoer volgens 
art. 205 niet kan worden gesproken. 

De bewezenverklaarde feiten leveren 
echter - afgezien van de in het bewe
zenverklaarde voorkomende zinsnede 
"zulks frauduleuzelijk immers zonder 
eenige verklaring of aangifte aan de 
eerste wacht of het kantoor, waar zulks 
behoorde", welke als qualificatie is te 
beschouwen, - op: overtreding van art. 
5 der Wet van 4 April 1870, S. 6I hou
dende wijziging en aanvulling der wet
ten omtrent de heffing en de verzeke
ring der invoerrechten en accijnzen 
i .v. m . art. 209 Alg. wet. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteyn, die van 
oordeel is, dat ook het subsidiaire mid
del req. niet baten kan, daar ook uit de 
artt. 1 en 19 Tariefwet 1924 en de artt. 
32, 33, 34 en 35 van het Vrijdommen
besluit 1925 S . 103 volstrekt niet volgt, 
dat reg.'s opgave van provisie en scheeps
behoeften te beschouwen is als eenige 
verklaring of aangifte in art. 205 Alg. 
wet bedoeld.] 

Op het beroep van J. C . P. A. v . d . C. , 
scheepskapitein te Schoorl, requirant van 
cassatie tegen een arrest van het Gerechts~ 
hof te 's-Hertogenbosch van 22 Mei 1939, -
naar welk college de Hooge R aad bij arrest 
van 21 November 1938, met vernietiging van 
een door het Gerechtshof te 's- Gravenhage 
in deze zaak gewezen arrest, haar had ver
wezen - , na verzet bekrachtigende, behou
dens na te melden uitzondering, een arrest 
op 6 Maart 1939 door eerstgenoemd Hof bij 
verstek gewezen, waarbij met vernietiging 
van de vonnissen door de Arr.-Rechtbank te 
Middelburg op 1 October en 1 7 December 
1937 in deze zaak gewezen, requfrant ter 
zake van: ,,frauduleuzen invoer", met aan
haling van de artt. 205, 208, 219, 242 en 311 
der Alg. Wet van 26 Augustus 1822, S . 38, 
post 3 en art. 1 sub 4b der Tariefwet 1934, 
1 der Gedistilleerdwet van 20 Juni 1862, S . 
62, 33, 34 en 91 Sr. en art. 7 der Wet van 15 
April 1886, S. 64, is veroordeeld tot vier 
weken gevangenisstraf met verbeurdverkla
ring van de overeengekomen waarde van 
f 5000 van het aangehaalde, doch op borg
tocht ontslagen stoomschip "Jeannette", -
hebbende eerstgenoemd Hof bij het bestre
den arrest gezegd verstekarrest vernietigd 
1. ten aanzien van de bewezenverklaring, en 
bewezen verklaard, dat requirant het in de 
eerste plaats telastegelegde feit, zooals en 
voorzoover dit als bewezen is aangenomen, 
pleegde "als kapitein van het destijds door 
hem gevoerde Nederlandsche Stoomschip 
,,Jeannette", en II. ten aanzien van de ver
melding van post 3 en art. 1 sub 4b der Ta-
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riefwet 1934, welke het Hof heeft vervangen 
door art. 1 en post 2 der Tariefwet 1924. 
(Gepleit door Mr. F. W . Adriaanse). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia: 
Namens requirant is tegen het arrest van 

het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 22 
Mei 1939, houdende veroordeeling en ver
beurdverklaring als voormeld, beroep in cas
satie ingesteld, en namens hem zijn bij plei
dooi voorgesteld en toegelicht cassatiemid
delen, luidende: 

Primair middel. Het Hof heeft in het ar
rest, waartegen de voorziening is gericht, de 
wet geschonden door verkeerde- of niet-toe
passing van de artt. 205 junctis 6, 8, 9 en 10 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822, 
S. 38, in verband met de artt. 403, 415, 422, 
423 alsmede 350, 351 en 352 Sv., door, met 
bekrachtiging in zooverre van zijn op 6 Maart 
1939 tegen den requirant gewezen verstek
arrest, ten laste van den requirant, met diens 
schuld daaraan, bewezen te verklaren, dat 
requirant het misdrijf van "frauduleuzen in
voer" zou hebben gepleegd en hem te dier 
zake tot straf te verwijzen, niettegenstaande 
in rechte vaststond en trouwens ook bij in
leidende dagvaarding was gesteld, dat requi
rant ter plaatse waar zulks behoorde wel 
degelijk "eenige verklaring of aangifte" had 
gedaan immers een, zij het negatieve, ,,gene
rale verklaring" had afgelegd. 

Subsidiair middel. Het Hof heeft in het 
arrest, waartegen de voorziening is gericht, 
de wet geschonden door verkeerde- of niet
toepassing van de artt. 205 junctis 6, 8, 9 en 
10 alsmede 209, 210, 213 en 218 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822, S. 38, in 
verband met de artt. 5 der Wet van 4 April 
1870, S . 6I, en 1 (inclusief Post 2) en 19 der 
Tariefwet 1924, S0 568, alsmede 32, 33, 34 en 
35 van het Vrijdommenbesluit 1925, S. 103, 
en 403, 415, 422, 423 en 350, 351 en 352 Sv., 
door, met bekrachtiging in zooverre van zijn 
op 6 Maart 1939 tegen den requirant gewe
zen verstek-arrest, ten laste van den requi
rant, met diens schuld daaraan, bewezen te 
verklaren, dat requirant het misdrijf van 
"frauduleuzen invoer" zou hebben gepleegd 
en hem te dier zake tot straf te verwijzen, 
niettegenstaande in rechte vaststond, dat 
door den requirant, overeenkomstig de daar
voor geldende wettelijke voorschriften, aan 
de met de inklaring belaste ambtenaren wel 
degelijk "eenige verklaring of aangifte" was 
gedaan immers bij het afleggen zijner "gene
rale verklaring" opgave was verstrekt van de 
aan boord aanwezige scheepsprovisiën, waar
onder zich zelfs verschillende principieel aan 
accijns onderworpen goederen bevonden. 

Bewezen is verklaard, dat requirant, als 
kapitein van het destijds door hem gevoerde 
N ederlandsche stoomschip J eannette, op of 
omstreeks 17 April 1935 aan boord van het 
N ederlandsche stoomschip J eannette, ko
mende van lpswich en bestemd naar Terneu
zen, uit zee door de Westerschelde als zijn in
hebbende lading het Koninkrijk heeft inge-

voerd twee bussen, elk inhoudende tien Liter 
gedistilleerd - aan invoerrechten en accijn
zen onderhevig en zonder van eenig daartoe 
vereischt en behoorend paspoort of ander 
geldig document voorzien te zijn - zulks 
frauduleuzelijk, immers zonder eenige ver
klaring of aangifte aan de eerste wacht of op 
het kantoor waar zulks behoorde, "integen
deel met uitdrukkelijke mededeeling bij het 
doen zijner generale verklaring aan de wacht 
althans aan den betrokken ambtenaar der 
Invoerrechten en accijnzen te Terneuzen, dat 
hij ledigscheeps Nederland was binnengeko-· 
men. 

Naar mijne meening is requirants negatie
ve, generale verklaring, neerkomende op zijn 
daarbij gegeven uitdrukkelijke mededeeling 
dat hij ledigscheeps Nederland was binnen
gekomen, niet aan te merken als "eenige ver
klaring of aangifte", bedoeld in art. 205 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822, S. 38, 
omdat die negatieve, generale verklaring 
(,,ledigscheeps"), gedaan in verband met 
binnenkomst uit zee, niet geacht kan worden 
omtrent de - in werkelijkheid wel - aan 
boord zijnde lading of vracht eenige aangifte 
te behelzen, daar toch, zal, in verband met 
binnenkomst uit zee, van eenige verklaring 
of aangifte, als bedoeld in genoemd art. 205, 
bij aan boord aanwezig-zijn van lading of 
vracht, sprake kunnen zijn, tenminste eenig 
deel der aan boord zijnde lading of vracht bij 
de generale verklaring moet zijn aangegeven, 
hetgeen m.i. blijkt of volgt uit de, bepaalde
lijk op invoer uit zee betrekking hebbende, 
artt. 209 en 210 van genoemde Algemeene 
Wet in verband met de artt. 6, 8, 9 en 10 -
vooral art. 9 en de slotwoorden van het laat
ste lid van art. 10 - dezer wet, en waaraan 
m.i. niet afdoet art. 5 der Wet van 4 April 
1870, S. 6I, welk wetsartikel, naar mij voor
komt, evenals genoemde artt. 209 en 210, al
leen toepasselijk is, indien tenminste iets der 
aanwezige lading of vracht in de generale 
verklaring is opgegeven, uitgedrukt of ver
meld, d.w.z. is aangegeven. Dit geldt ook 
voor de namens requirant mede aangehaalde 
artt. 213 en 218 der genoemde Algemeene 
Wet, al kunnen naar mijne meening deze 
wetsartikelen in casu buiten beschouwing 
blijven, althans art. 218, gelet op de slot
woorden van dit wetsartikel. 

Ook de artt. I (inclusief post 2) en ,g der 
Tariefwet 1924, S. 568, alsmede de artt. 32, 
33, 34 en 35 van het Vrijdommenbesluit1925, 
S. 103, kunnen requirant niet baten, omdat 
m.i. uit die bepalingen volstrekt niet volgt, 
dat requirants (schriftelijke) opgave van 
provisie en scheepsbehoeften te beschouwen 
is als eenige verklaring of aangifte, bedoeld 
in art. 205 der genoemde Algemeene Wet, 
maar uit die artt. 32, 33, 34 en 35 van het 
genoemde, op art. 19 der genoemde Tarief
wet steunende, Vrijdommenbesluit veeleer 
het tegendeel volgt, daar blijkens die artike
len - en ook blijkens de onderhavige opgave 
van requirant - deze opgave geen deel uit
maakt van de generale verklaring en die op
gave slechts betrekking heeft op goederen, 
welke de opgever wenscht te zien aange-
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merkt als ingevolge die bepalingen niet te 
behooren tot zijn lading of vracht, bedoeld 
in meergenoemd art. 205. Vast staat, • dat 
requirant de onderhavige (gesmokkelde) 
twee bussen gedistilleerd niet in die opgave 
heeft opgenomen. Uit een en ander volgt, 
dat ik beide middelen ondeugdelijk acht. 

Geen grond tot cassatie aanwezig oordee
lende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende : (zie conclusie); 

0. dat het bij het verstekarrest bewezen
verklaarde, zooals dit bij het bestreden arrest 
is gewijzigd, - met qualificatie en strafop
legging als voormeld, - luidt, dat requirant 
als kapitein enz. (zie conclusie); 

Wat het primaire middel betreft: 
0. dat dit berust op de stelling, dat requi

rant niet gezegd kan worden de in het be
wezene bedoelde bussen gedistilleerd zonder 
eenige verklaring of aangifte aan de eerste 
wacht of op het kantoor, waar zulks behoort, 
het Koninkrijk te hebben ingevoerd, omdat 
de generale verklaring, welke hij heeft afge
legd, - al is deze ook negatief, - is eene 
verklaring of aangifte als bedoeld in art. 205 
der Algemeene Wet; 

0. te dien aanzien : 
dat telastegelegd en bewezen verklaard is , 

dat requirant, aan de wacht, - waarmede 
klaarblijkelijk bedoeld is de eerste wacht van 
art. 8, 1ste lid, der Algemeene Wet, - de in 
dat artikel voorgeschreven generale verkla
ring afleggende, daarbij uitdrukkelijk heeft 
medegedeeld, dat hij "ledigscheeps" Neder
land is binnen gekomen; 

dat dit in de telastelegging en in het in 
zoover bekrachtigde verstekarrest blijkbaar 
is beschouwd als invoer zonder eenige ver
klaring of aangifte als bedoeld in art. 205 der 
Algemeene Wet; 

dat dit echter onjuist is; 
dat toch onder verklaring in dit artikel is 

te verstaan iedere verklaring, welke de wet 
bij invoer in het K oninkrijk voorschrijft; 

dat bij invoer uit zee art. 8 der Algemeene 
Wet vordert het doen der "generale verkla
ring" aan de eerste wacht, terwijl art. 10, 
2de lid dier wet eene dergelijke verklaring 
ook vordert, voor het geval schepen ledig of 
in ballast inkomen, welke verklaring dan be
staat uit de vermelding dier omstandigheden 
dáár, waar anders de opgave der ingeladen 
goederen gesteld wordt; 

dat het bewezen verklaarde inhoudt, dat 
requirant deze verklaring gedaan heeft, zij 
het dan ook in strijd met de waarheid; 

dat hieruit volgt, dat requirant niet "zon
der eenige verklaring", bedoeld bij art. 205 
voormeld, de bussen gedistilleerd in ge
schil heeft ingevoerd, zoodat ten deze van 
frauduleuzen invoer volgens dat artikel niet 
gesproken kan worden; 

dat derhalve ten gevolge van een onjuiste 
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toepassing van art. 205 zoowel in het be
wezenverklaarde als in het in zoover beves
tigde verstekarrest de invoer van die bussen 
gedistilleerd bij een generale verklaring, als 
requirant heeft afgelegd, verkeerdelijk wordt 
beschouwd als frauduleuze invoer; 

dat het Hof door het verstekarrest op dit 
punt te bevestigen eveneens gezegd art. 205 
verkeerd heeft toegepast, zoodat het bestre
den arrest moet worden vernietigd; 

0. dat, nu het bestreden arrest reeds op 
dezen grond vernietigd moet worden, het 
subsidiair aangevoerde middel buiten be
spreking moet blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest, voorzoo
ver daarbij op hierna te melden punten be
krachtigd is het verstekarrest van 6 Maart 
1939, en verder rechtdoende krachtens art. 
ros der Wet R. 0 .: 

0. dat op voormelde gronden eveneens be
doeld verstekarrest vernietigd moet worden 
ten aanzien van de qualificatie, de strafbaar
verklaring van requirant te dier zake, de op
gelegde straffen en de vermelding van de 
artikelen waarop de strafoplegging steunt; 

0 . dat echter de bewezen verklaarde fei
ten, - afgezien van de in het bewezenver
klaarde voorkomende zinsnede "zulks frau
duleuzelijk immers zonder eenige verklaring 
of aangifte aan de eerste wacht of op het 
kantoor, waar zulks behoorde", welke als 
eene qualificatie zijn te beschouwen, - op
leveren overtreding van het voorschrift van 
art. 5 der Wet van 4 April 1870, S. 61, hou
dende wijziging en aanvulling der wetten 
omtrent de heffing en de verzekering der 
invoerrechten en accijnzen in verband met 
art. 209 der Algemeene Wet; 

Vernietigt het gezegd verstekarrest op 
voormelde punten; 

Verstaat, dat het bewezene oplevert "het 
als schipper aanwezig hebben in een inge
klaard schip van gedistilleerd, niet vermeld 
op de generale verklaring"; 

Verklaart requirant deswege strafbaar, nu 
niet is gebleken van eenige omstandigheid, 
welke zijn strafbaarheid zou uitsluiten; 

Gezien, behalve genoemde artikelen, de 
artt. 23 en 91 Sr., de artt. 7 en 12 der Wet 
van 15 April 1886, S. 64, art. 1 der Gedistil
leerdwet van 20 Juni 1862, S. 62, art. 1 en 
post 2 der Tariefwet 1924, art. 225 der Alge
meene Wet van 26 Augustus 1822, S . 38, en 
art. 52 van den afgeschaften Code Pénal; 

0. dat na te melden straf in overeenstem
ming is met de ernst van het feit en de om
standigheden, waaronder het is gepleegd; 

Veroordeelt requirant tot eene geldboete 
ten bedrage van vierhonderd gulden, en be
paalt den duur van de vervangende hechtenis 
op een maand ; 

Verklaart verbeurd de beide in beslag ge
nomen bussen met gedistilleerd. 

Verwerpt voor het overige het beroep. 
(N. J.) 

3 
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8 Januari z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Visscherijwet art. 17; Politie
verord. van het Waterschap Starnmeer 
en Kamerhop art. 4). 

Het in art. 4 lid 4 der Politieverorde
ning v an het Waterschap Starnmeer en 
Kamerhop uitgevaardigd verbod om 
o. m. aan de daar bedoelde omringdij
ken en binnendijken hengels uit te hou
den of te leggen, betreft geenszins een
zelfde punt als waaromtrent in art. 17 
der Visscherijwet (S. 1931 N °. 410) is 
voorzien. D e vraag toch, of men om in 
zekere wateren te mogen visschen een 
vergunning van den vischrechthebben
de zal behoeven, een vraag waarop art. 
1 7 voornoemd betrekking heeft, is een 
andere dan de vraag, of m en met het 
doel om in die wateren te visschen zich 
met een vandaar uit te water gehouden 
vischtuig op aan die wateren grenzende 
landgedeelten zal mogen bevinden. 

Op het beroep van J. S ., arbeider te Wor
merveer, requirant van cassatie tegen een 
schriftelijk vonnis van het Kantongerecht te 
Alkmaar van 15 Sept. 1939, bekrachtigende, 
na daartegen door requirant gedaan verzet, 
een door dat Kantongerecht op 25 Augustus 
1939 bij verstek gewezen mondeling vonnis, 
waarbij requirant ter zake van het "aan om
ringdijken, welke bij het waterschap Starn
meer en Kamerhop in onderhoud zijn, hen
gels uithouden", met aanhaling der artt. 4 
lid 4 B (lees: lid 4 aanhef en onder B) en 34 
der Politieverordening van genoemd- water
schap, 9, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van d rie gulden en vervangende 
hechtenis van drie dagen. (Gepleit door Mr. 
A. Mout). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den reuirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

"S., althans v . t. van art. 4, 4e lid B. van 
de politieverordening van het waterschap 
Starnmeer en Kamerhop, art. 3 van de Keu
renwet en art. 17 van de Visscherijwet (S. 
1931 no. 410) door te bekrachtigen het vonnis 
waartegen verzet en te overwegen: dat de 
verdachte heeft betoogd, dat voormeld arti
kel onverbindend is, daar het in strijd is met 
het bepaalde in art. 3 der Keurenwet, ~an
gezien het onderwerpelij ke uithouden van 
hengels, zijnde het "visschen" als bedoeld in 
de Visscherijwet, wordt geregeld in' de Vis
scherijwet; dat dit verweer, naar 's rechters 
oordeel, faalt, omdat de Keur van het Wa
terschap S tarnzneer en Kamerhop in het 
thans aan de orde zijnde artikel regelt be
langen, het onderhoud en de beschermingvan 
waterkeerende werken rakende en niet een 
regeling van het visschen beoogt; 

ten onrechte, daar bovengenoemde bepa
ling verbiedende het uithouden van hengels, 
een regeling van het visschen inhoudt, daar
onder begrepen het visschen met één hengel 

in een vlot" en bevaarbaar water, welk punt 
in art. 17 van de Visscherijwet (S. 1931 no. 
410) is geregeld, zoodat ontslag van rechts
vervolging had moeten plaats vinden; 

0. dat bij het bekrachtigde vonnis Qver7 
eenkomstig de telastlegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat requirant den 6de::n Juli 1939 
des namiddags te Uitgeest zich bevindende 
op den Markerdijk - zijnde een omring
dijk gelegen in den polder en het waterschap 
de Starnmeer en Kamerhop en bij dat wa
terschap in onderhoud - aldaar een hengel 
heeft uitgehouden; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat het vierde lid van art. 4 van voormelde 

Politieverordening luidt als volgt: 
,,Onverminderd het bepaalde bij het We

genreglement in Noord-Holland is het ver
boden: 

A. aan omringdijken en binnenwegen, 
welke bij het Waterschap in onderhoud zijn 
of waarop het heeft toe te zien, iets neer te 
leggen of op te slaan, indien daardoor schade 
aan het gras- of rietgewas wordt toegebracht. 

B . aan de onder A. bedoelde omringdij
ken en binnendijken tenten op te slaan of te 
kampeeren, hengels uit te houden of te leg
gen of hengelwedstrijden te houden"; 

dat art. 17 der Visscherijwet (S. 1931 N °. 
410) omtrent het visschen met één hengel 
onder meer in de bij art. 577 B. W. bedoelde 
wateren niets anders bepaalt dan dat, be
houdens een hier niet ter zake doende uit
zondering, een vergunning van den recht
hebbende op het vischrecht hiervoor niet 
noodig is; 

dat de vraag, of men om in zekere wateren 
te mogen visschen een vergunning van den 
vischrechthebbende zal behoeven, een an
dere is dan de vraag, of men met het doel 
om in die wateren te visschen zich met een 
van daar uit te water gehouden vischtuig op 
aan die wateren grenzende landgedeelten zal 
mogen bevinden; 

dat derhalve het in art. 4 lid 4 der Ver
ordening uitgevaardigd verbod geenszins 
eenzelfde punt betreft als waaromtrent bij 
art. 17 der Visscherijwet (S. 1931 N°. 410) 
is voorzien, zoodat het middel is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Advocaat-Generaal Rombach.] 

(N. J.) 

rn januari z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet S . 1931 n°. 476 Art. 32 1e 
lid sub 1° b). 

Art. 32 geeft niet slechts aan Ged. 
Staten de bevoegdheid om in de in dat 
art. genoemde gevallen een hotel- of 
sociëteitsvergunning in te trekken, doch 
schrijft in die gevallen de intrekking 
dwingend voor. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den Inspecteur van de Volksgezond
heid, J. Maarleveld, te 's-Gravenhage, tegen 
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het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 13 September 1939, n°. 145, waarbij is 
geweigerd de intrekking van de aan H . Schut, 
te Ede, verleende hotelvergunning, geldende 
voor een lokaliteit van perceel Stationsweg 
97, aldaar, waartoe door den Inspecteur van 
de Volksgezondheid, voornoemd, aanwijzing 
werd gedaan ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, · advies 
van 20 December 1939, n°. 730; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 6 Januari 1940, n°. 2 G, 
Afdeeling Volksgezondheid; 

O. dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 13 September 1939, n°. 145, 
hebben geweigerd over te gaan tot intrekking 
van de b ij hun besluit van 6 Maart 1934, 
no. 118, aan H. Schut, te Ede, verleende 
hotelvergunning, waartoe door den Inspec
teur van de Volksgezondheid, afdeeling 
Drankbestrijding, te 's-Gravenhage, aan
wijzing werd gedaan; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat door den genoemden Inspecteur wordt 
aangevoerd, dat de vergunninghouder Schut 
bij vonnissen van den kantonrechter te Wa
geningen d.d. 19 Maart 1937 en 4 Maart 1938 
respectievelijk ter zake van art . 59, 1e lid, 
7e, en art . 59, Ie lid, Ie, der Drankwet, veroor
deeld is tot respectievelijk f 20.- boete, 
subsidiair 10 dagen hechtenis en f 40.- boete, 
subsidiair 20 dagen hechtenis, welke beide 
vonnissen onherroepelijk zijn geworden; dat 
Schut voornoemd derhalve in het geval ver
keert, genoemd in artikel 12, 1e lid , 13e a, 
der Drankwet, zoodat de hotelvergunning 
op grond van artikel 32, 1e lid, Ie b, juncto 
art. 13, 1e lid, Ie, dier wet voor intrekking in 
aanmerking komt ; dat voor eenige lokaliteiten 
van het gemelde perceel ten t ijde, dat de 
overtredingen, waarop de bovenbedoelde 
vonnissen betrekking hebben, werden begaan, 
een verlof A gold ten name van den genoem
den Schut, welk verlof A echter door burge
meester en wethouders van Ede bij hun be
sluit van 15 Februari 1939, n°. 12, op grond 
van deze vonnissen, is ingetrokken; dat, wat 
het vonnis wegens de overtreding van art. 
59, 1e lid, 7e, der Drankwet betreft , is geb!e
ken dat het betrekking had op de aanwezig
heid van sterken drank in voorraad in eene 
lokaliteit van het betrokken perceel, dat met 
de localiteiten, waarvoor het verlof A was 
verleend, binnenshuis gemeenschap had; dat 
echter voor een van die lokaliteiten tevens 
gold en nog geldt de bovenbedoelde hotel
vergunning en dat in verband daarmede het 
aanwezig hebben in voorraad van sterken 
drank op bovenomschreven wijze niet uit
maakt een strafbaar feit, als bedoeld in art. 
59, 1e lid, 7e, der aangehaalde wet; dat h~t 
dit weliswaar doet ten aanzien van de lokah
teiten, waarvoor enkel een verlof A geldt, 
doch dat het twijfelachtig is of deze omsta~: 
digheid moet voorgaan boven die, waarbtJ 
aan belanghebbende volgens de Drankwet 
het in voorraad hebben van sterken drank 
in een lokaliteit, die met die, waarvoor de 
hotelvergunning geldt, binnenshuis gemeen
schap heeft, wordt toegelaten; dat Gede
puteerde Staten in verband met het boven
staande geen termen aanwezig acht en, om 

op grond van de betrokken veroordeelingen 
de meerbedoelde hotelvergunning in het 
perceel Stationsweg 97 te Ede, in te trekken; 

dat van deze beslissing de evengenoemde 
Inspecteur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij zich met deze weigering 
niet kan vereenigen, terwijl hij er voorts op 
wijst , dat een aan Schut verleend verlof A 
op grond van art. 50, Ie lid, Ie, j0 • art. 44, 
1e lid, 2e a, der Drankwet, op 15 Februari 
1939 is ingetrokken en het daartegen door 
den belanghebbende ingestelde beroep door 
Gedeputeerde Staten ongegrond is verklaard; 

0. dat art. 32 der Drankwet blijkens zijne 
duidelijke bewoordingen niet slechts de be
voegdheid geeft aan Ged. Staten om in de, 
in dat artikel genoemde, gevallen een hotel
of sociëteitsvergunning in te trekken, doch 
dat het in die gevallen de intrekking dwin
gend voorschrijft; 

dat mitsdien, aangezien H . Schut in een 
dezer gevallen verkeert, door Ged. Staten 
tot de intrekking had moeten zijn overge
gaan, toen de Inspecteur de aanwijzing daar
toe deed; 

Gezien de Drankwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland, alsnog de 
aan H. Schut, te Ede, bij besluit van Ged . 
Staten van Gelderland van 6 Maart 1934, n°. 
r 18, verleende hotelvergunning, geldende 
voor een lokaliteit van het perceel Stations
weg 97, aldaar in te trekken. 

Onze Minister van Sociale Zaken, enz. 
(B.) 

II Januari 1940. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 1, 58, eerste lid) . 

D e feitelijke omstandigheden 
schriftelijk verzoek van den Directeur 
van den Gemeentelijken Geneeskundi
gen Dienst van de gemeente Z. om voor
loopig voor den tijd van één jaar de zit
tingsdagen van het gemeentelijke con
sultatie-bureau voor zuigelingenzorg 
waar te nemen en zich beschikbaar te 
stellen voor consulten in de gemeente
ziekenhuizen, de accoordverklaring door 
de betrokkene met dat verzoek, het 
vervullen door haar van de aan die func
ties verbonden werkzaamheden gedu
rende vele jaren, de geregelde bezoldi
ging uit de gemeentekas, de eenzijdige 
wijzigingen vanwege de gemeente Z. in 
die bezoldigingen aangebracht - bren
gen mede, dat de betrokkene was amb
tenaar in den zin van art. r der Ambte
narenwet 1929 en tot de gemeente Z. in 
vaste dienstbetrekking stond. Zij viel 
evenwel niet onder de bepalingen van 
het oude Ambtenarenreglement dier ge
meente Z., omdat zij geen volle dagtaak 
had. Wel is het nieuwe Ambtenaren
reglement , dat niet beperkt is tot de per
sonen met een volledige dagtaak, op 
haar toepasselijk. 

Het besluit de betrokkene eervol te 
ontheffen van de leiding van het con-
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sultatiebureau is in wezen een ontslag
besluit. De daarin vermelde grond -
vestiging van een kinderspecialist te Z. 
- wordt niet gedekt door eenige bepa
ling betreffende ontslag, voorkomende 
in het nieuwe Ambtenarenreglement. 
Dat besluit wordt daarom wegens strijd 
met een toepasselijk algemeen verbin
dend voorschrift nietig verklaard. 

Uitspraak in zake: 
Dr. H . van Ramshorst, geboren de Weert 

Steenkamer, wonende te Amsterdam, klaag
ster, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door haar raadsman 
Mr. B. C. Goudsmit, advocaat te Amster-
dam, 

tegen: 
het College van B . en W. van Zaandam, ver
weerder, vertegenwoordigd door den Burge
meester, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden G. Blom, 
referendaris ter gemeente-secretarie te Zaan
dam, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 dat B. en W . van Zaandam bij brief 

van 29 Juni 1939, n °. 3341, aan klaagster 
het volgende hebben bericht: 

,,In verband met de vestiging van Dr. 
Jansen als kinderspecialist in deze gemeente 
delen wij U mede, dat de leiding van het 
consultatiebureau voor zuigelingen aan haar 
zal worden opgedragen. 

,,Wij hebben daarom besloten U met in
gang van i 0ct. 1939 eervol te ontheffen 
van de leiding van het consultatiebu~eau."; 

0. dat het Scheidsgerecht , bedoeld in art. 
89 van het Ambtenarenreglement der Ge
meente Zaandam, bij hetwelk klaagster tegen 
het bij vorenbedoeld schrijven medegedeel
de besluit in beroep is gekomen, bij uitspraak 
van II Sept. 1939 - naar welker inhoud 
hierbij wordt verwezen - klaagster niet
ontvankelijk heeft verklaard in haar vorde
ringen, ingesteld bij haar klaagschrift d .d. 
28 Juli 1939; 

0 . dat klaagster van die uitspraak bij een 
op 9 0ct. 1939 ingekomen klaagschrift bij 
dezen Raad in beroep is gekomen en op de 
bij klaagschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht: 

1. het besluit van B . en W. van Zaandam 
d .d . 29 Juni 1939 nietig te verklaren en te 
verstaan, dat klaagst e r recht heeft op een 
vaste aanstelling als leidster van het Ge
meentelijk Consultatiebureau; 

2. B en W. van Zaandam of de Ge
meente Zaandam te veroordeelen om, voor 
het geval B . en W. van Zaandam of de Ge
meente Zaandam niet binnen een door dezen 
Raad te bepalen tijd klaagster een vaste aan
stelling geven als leidster van het Consulta
tiebureau voor Zuigelingen, klaagster een 
vergoeding te betalen van f 3000 of zulk een 
bedrag als deze Raad ex aequo et bono zal 
vaststellen; 

0 . . dat de Burgemeester van Zaandam, in 
zijn opgemelde hoedanigheid, bij contra
memorie, op de daarin gestelde gronden, 
heeft geconcludeerd tot bevestiging van de 
uitspraak van het Scheidsgerecht; 

In rechte: 
0. dat het Scheidsgerecht, blijkens de 

laatste overweging der beroepen uitspraak, 
geen gronden kan vinden voor zijn bevoegd
heid in dezen en zich derhalve onbevoegd 
acht, blijkende uit de daaraan voorafgaande 
overwegingen, dat het tot deze conclusie 
komt, omdat het klaagster niet vermag te 
beschouwen als ambtenaar in den zin van 
het toenmaals van kracht zijnde Ambtena
renreglement 1923, noch als een persoon, 
bedoeld in art. 3 van dat reglement, noch 
als ambtenaar in den zin van het Ambtena
renreglement 1939; 

0 . dat ter beslissing van het onderhavige 
geschil derhalve allereerst behoort te worden 
beantwoord de vraag, of deze opvatting van 
het Scheidsge recht als juist kan worden aan
vaard; 

0. dat de toenmalige Directeur van den 
Gemeentelijken G eneeskundigen Dienst te 
Zaandam bij brief van 13 Juli 1926 het vol
gende aan klaagster heeft te kennen ge
geven: 

,,Geachte Mevrouw, 
"In aansluiting op ons gesprek van de 

vorige week verzoek ik U de functies van 
mijn zuster voorloopig voor den tijd van één 
jaar te willen overnemen. 

"Het salaris bestaat uit f 1000 toelage per 
jaar voor het zuigelingenbureau plus f 50 
per jaar voor consulten in de gemeente
ziekenhuizen hier, terwijl hier natuurlijk nog 
bijkomen de ontvangsten van de maand
kaarten en particuliere patienten. 

"Behalve de zittingsdagen op Dinsdag en 
Donderdag wordt van U verwacht, dat U 
eens per jaar een moedercursus zult houden. 

"Bovendien raad ik U aan U op te geven 
als buitengewoon deelneemster van het Al
gemeen Afdeelings Ziekenfonds "Zaanland" 
bij den administrateur J . Kaper, Wandelweg 
78 Wormerveer. 

,,Hieraan zijn geen kosten verbonden, 
maar wel moet ge lid zijn van de Maatschap
pij tot Bevordering der Geneeskunde. 

"Misschien wilt U a .s. Dinsdag met de 
polikliniek beginnen. 

,,Gaarne Uw bevestigend antwoord hier
op."; 

0 dat klaagster blijkens een ongedagtee
kend schrijven aan dien Directeur heeft me
degedeeld, dat zij gaarne met den inhoud van 
vorenbedoelden brief accoord gaat, daarbij 
nog te kennen gevende, dat zij in de maand 
Augustus 1926 de polikliniek des Dinsdags
middags gaarne wat eerder, n.l. om 1 uur, 
zou willen beginnen, hetwelk meerbedoelde 
Directeur, naar blijkt uit zijn brief aan 
klaagster van 15 Juli 1926, heeft goedge
vonden; 

0. dat voorts als vaststaande moet worden 
aangenomen: 

dat aldus klaagster op 20 Juli 1926 met 
haar werkzaamheden, bedoeld in den brief 
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van 13 Juli 1926, een aanvang heeft gemaakt 
en dezelve heeft waargenomen in het in dien 
brief aangegeven jaar en na afloop van dat 
jaar haar functie is blijven vervullen tot 1 

Oct. 1939, zij het met eenzijdig vanwege de 
gemeente Zaandam tot stand gebrachte wij
zigingen in de haar verleende vergoeding, 
welke vergoeding steeds uit de gemeentekas 
van Zaandam is voldaan, en met uitbreiding 
der werkzaamheden, welke echter slechts op 
eenige middagen per week behoefden te wor
den verricht; 

dat de Directeur van den Gemeentelijken 
Geneeskundigen Dienst te Zaandam aan 
klaagster de noodige aanwijzingen gaf nopens 
de organisatie van het Consultatièbureau 
voor zuigelingen en met betrekking tot van
wege patienten geuite klachten; 

dat vervanging van klaagster als leidster 
van het Consultatiebureau bij ziekte of va
cantie door haar werd geregeld in overleg 
met dien Directeur, in welk geval de voor 
haar vastgestelde vergoeding gehandhaafd 
bleef en in de kosten van vervanging van 
gemeentewege werd voorzien; 

0 . dat het fe it , dat klaagster de t en deze 
bedoelde werkzaamheden slechts op eenige 
dagen per week verrichtte, moet leiden tot 
de conclusie, dat zij n iet was aan te merken 
als ambtenaar in den zin van het "Ambtena
renreglement" 1923 van Zaandam - welk 
reglement, behoudens het te dezen niet ter 
zake doende Hoofdstuk VI, is vervallen ver
klaard bij art. 126 van het op 26 Jan. 1939 
door den Raad der gemeente Zaandam vast
gestelde en op 1 Januari 1939 in werking 
getreden "Ambtenarenreglement" 1939 -
vermits toch klaagster in elk geval niet was 
in vollen dienst der gemeente of van een 
gemeentelijke instelling, waardoor zij niet 
voldeed aan een der eischen voor ambtenaar 
in den zin van het Ambtenarenreglement 
1923, gesteld in art. 1 daarvan; 

0 . dat dit echter geenszins meebrengt, dat 
klaagster niet in dienst was van de gemeente 
Zaandam en de Raad op grond van hetgeen 
hiervoren als vaststaande is aangenomen van 
oordeel is, dat een dienstbetrekking tusschen 
klaagster, als leidster van het Consultatie
bureau, tevens belast met het verleenen, zoo 
noodig, van bijstand in consult, en de ge
meente Zaandam inderdaad moet worden 
aangenomen, en dat wel een van ambtelijken 
aard in algemeenen zin genomen, welke is tot 
stand gekomen door de door B. en W . van 
Zaandam, zij het stilzwijgend, gesanction
neerde aanstelling van klaagster tot die 
functie, waarbij de Raad in het bijzonder in 
aanmerking neemt, dat klaagster bij het ver
vullen daarvan eventueele aanwijzingen van 
den Directeur van den Gemeentelijken Ge
neeskundigen Dienst had op te volgen; dat 
de aan haar ten laste van de gemeente Zaan
dam uit te keeren vergoeding eenzijdig van
wege die gemeente werd gewijzigd, en dat die 
vergoeding bij ziekte of vacantie harerzijds 
gehandhaafd bleef en alsdan de kosten van 
vervanging waren voor rekening dier ge
meente; 

nemende deze Raad mede aan, dat door de 

handhaving van klaagster in die functie ge
durende vele jaren na het jaar, waarin zij 
oorspronkelijk dienst deed, die dienstbetrek
king er een is geworden van vasten aard; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
klaagster op 1 Jan. 1939, en zoo ook ten 
tijde van het bestreden besluit van verweer
der, voor de toepassing van het Ambtenaren
reglement 1939 als ambtenaar moet worden 
aangemerkt, luidende immers art. 1 van dit 
reglement in zijn eerste lid: ,,Onder ambte
naren worden voor de toepassing van deze 
verordening verstaan de personen, die over
eenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk 
III door of vanwege de gemeente zijn aan
gesteld, om in openbare dienst werkzaam te 
zijn.", krachtens welks bewoordingen onder 
ambtenaar in den zin dier verordening der
halve mede zijn te verstaan personen, die, 
gelijk klaagster reeds vóór 1 Januari 1939 
vanwege de gemeente zijn aangesteld om in 
openbaren dienst werkzaam te zijn; zijnde 
den Raad niet gebleken, dat eenige bepaling 
van Hoofdstuk III de aanstelling van klaag
ster in vasten dienst in den weg stond, al
thans niet in dien zin, dat die aanstelling 
daardoor van rechtswege nietig zou zijn; 

0. dat klaagster mitsdien in elk geval 
krachtens het bepaalde in art. 93 van even
bedoeld Ambtenarenreglement bevoegd was 
tegen het besluit van verweerder, waarvan 
haar bij diens brief van 29 Juni 1939, n °. 
3341, mededeeling is gedaan, in beroep te 
komen bij opgemeld Scheidsgerecht; 

0 . dat klaagster haar beroep bij dat 
Scheidsgerecht tijdig heeft ingesteld, zijnde 
den Raad ook overigens niet gebleken van 
het bestaan van eenigen grond, welke tot 
niet-ontvankelijk-verklaring van dat beroep 
zoude nopen, zoodat de uitspraak van het 
Scheidsgerecht, waartegen klaagster, die 
tevens was ambtenaar in den zin van art. 1 

der Ambtenarenwet 1929, tijdig bij dezen 
Raad in beroep is gekomen, in elk geval zal 
moeten worden vernietigd; · 

0. dat de Raad thans nog moet beant
woorden de vraag, of klaagster op een der 
gronden, bedoeld in art. 58, lid 1, van even
genoemde wet, j O • voormeld art. 93, meer be
doeld besluit van verweerder kon aanvallen; 

0 . dienaangaande dat dit besluit in wezen 
niet anders is dan een ontslagbesluit; 

0. dat een niet op verzoek van een ambte
naar in vasten dienst en niet bij wijze van 
straf aan dezen te geven ontslag, gelijk het 
onderhavige, alleen kan worden verleend op 
een der gronden, bedoeld in art. 7 5 van 
laatstbedoeld Ambtenarenreglement; 

0. dat daarin niet voorkomt een grond, als 
waarvan in het bestreden ontslagbesluit 
sprake is, weshalve dit besluit wegens strijd 
met dat art. 75 moet worden nietig ver
klaard; 

0. dat klaagster in haar vordering, sub 2, 

bij klaagschrift gedaan, niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard, wijl voor zoodanige 
vordering in een geding als het onderhavige 
geen plaats is; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
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Verklaart klaagster alsnog ontvankelijk in 
haar beroep tegen het besluit van verweer
der, waarvan haar mededeeling is gedaan bij 
diens brief van 29 Juni 1939, n °. 3341, en 
verklaart dit besluit nietig; 

Verklaart klaagster niet-ontvankelijk in 
haar bij klaagschrift sub 2 gedane vordering. 

(A. B .) 

z2 januari z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15) . 

Uit het feit , dat appellant toestem
ming heeft verzocht voor een collect<'! 
zoowel op den openbaren weg als aan 
de huizen der ingezetenen, en B . en W. 
slechts vergunning hebben verleend voor 
een straat-collecte volgt, dat dit college 
op de aanvrage, voorzoover deze betrek
king had op een collecte aan de huizen 
der ingezetenen, afwijzend heeft be
schikt. De opvatting van het gemeente
bestuur, dat het hier geen afwijzende 
beschikking, doch slechts een beperking 
van den vorm der collecte zou betreffen, 
waartegen appellant zich niet ingevolge 
art. 15 4e lid in beroep zou kunnen 
voorzien, is niet juist. 

Nu het houden van huiscollecten in 
de onderhavige gemeente niet gebrui
kelijk is, dient niet ten behoeve van een 
bepaalde vereeniging van dien regel te 
worden afgeweken . Van een door appel
lant beweerd recht om op eenigerlei wijze 
te collecteeren kan nimmer sprake zijn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur van de Vereeniging "Zon
nestraal", gevestigd te 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van B. en W. van Schaesberg van 
12 Mei 1939, n °. 1.754.91, waarbij toestem
ming is verleend tot het houden van ecne 
openbare inzameling in die gemeente, bij 
wege van een straatcollecte; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 December 1939, n°. 718; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Januari 1940, 
n °. n2, afd. Armwezen; 

0. dat B. en W. van Schaesberg bij hun 
besluit van x2 Mei x939, n ° . 1.754.x, be
·schikkende op het verzoek van de Vereeni
ging "Zonnestraal" om vergunning voor het 
houden van een collecte, zoowel op den open
baren weg als aan de huizen der ingezetenen 
-in hunne gemeente, waarvan de opbrengst 
zal strekken ten bate van de tuberculose
bestrijding, aan deze Vereeniging onder een 
4-tal voorwaarden vergunning hebben ver
leend voor het houden van een straat
collecte; 

dat het bestuur van de Vereeniging "Zon
nestraal" in beroep aanvoert, dat het, de 
vergunning overigens aanvaardend, zich niet 
kan vereenigen met de beperking dercollecte 
tot uitsluitend straat-collecte en van oordeel 
is aanspraak te mogen maken op het doen 
collecteeren, zoowel langs den openbaren 

~eg als aan de huizen der ingezetenen; dat 
immers de term openbare inzameling van 
artikel 15 der Armenwet beteekent zoowel 
collecte op den openbaren weg ale collecte 
aan de huizen, aangezien anders het se lid 
van het genoemde artikel, voorzoover het 
handelt over het collecteeren aan de huizen 
van lidmaten eener kerkelijke gemeente, 
overbodig zou zijn; 

0. dat, terwijl de appellant toestemming 
heeft verzocht aan B. en W. van Schaesberg 
voor een collecte zoowel op den openbaren 
weg als aan de huizen der ingezetenen, dit 
college slechts vergunning heeft verleend 
voor een straat-collecte; 

dat hieruit niet anders kan volgen, dan 
dat B. en W . op de aanvrage, voorzoover 
deze betrekking had op een collecte aan de 
huizen der ingezetenen, afwijzend hebben 
beschikt; 

dat met name niet juist is de opvatting 
van B. en W ., kenbaar gemaakt in een nader 
te dezer zake uitgebracht ambtsbericht, dat 
het hier geen afwijzende beschikking, doch 
slechts een beperking van den vorm der col
lecte zou betreffen, waartegen de appellant 
zich niet ingevolge art. 15, 4e lid, der Armen
wet in beroep zou kunnen voorzien ; 

0. dat in verband met het vorenstaande 
nog slechts de vraag dient te worden beant
woord, of de toestemming voor wat de col
lecte aan de huizen der ingezetenen betreft, 
al dan niet terecht is geweigerd; 

dat, nu blijkens het bovenvermelde ambts
bericht van B. en W. van Schaesberg het 
houden van huiscollecten in deze gemeente 
niet gebruikelijk is, niet ten behoeve van 
een bepaalde vereeniging van dien regel 
dient te worden afgeweken; 

dat B. en W. van Schaesberg derhalve te
recht de gevraagde toestemming voor een 
collecte aan de huizen hebben geweigerd ; 

dat de appellant weliswaar, in een, tot den 
Raad van State gerichte, nadere memorie 
heeft opgemerkt, dat "Zonnestraal" recht 
heeft om te collecteeren, zoowel op den 
openbaren weg als aan de huizen der inge
zetenen, doch dat dit niet opgaat; 

dat immers ingevolge art. 15 der Armen
wet het houden van openbare inzamelingen 
ten behoeve van instellingen van weldadig
heid afhankelijk is van de toestemming van 
B. en W., zoodat er van een recht van een 
zoodanige instelling om op eenigerlei wijze 
te collecteeren nimmer sprake kan zijn; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

z2 januari 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. rorter). 

Een uitgave voor extra-kosten voor 
onderhoud van de centrale verwarming 
behoort niet uitsluitend ten laste van 
één dienstjaar te komen maar ten laste 
van het vijfjarig tijdvak, bedoeld in het 
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Be lid van art. rox. Daaraan kan niet 
afdoen, dat het hier voorzieningen van 
een buitengewoon karakter betreft, wel
ke niet tot de normale uitgaven mogen 
worden gerekend. Het kan slechts de 
vraag zijn, of een der beide in art. 101ter · 
bedoeide gevallen zich ten aanzien van 
de onderwerpelijke school voordoet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur der Vereeniging tot op
richting en instandhouding van Vrije scho
len op Gereformeerden Grondslag te 's-Gra
venhage, tegen de beschikking van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 19 Juni 1939, n °. 6039, Afd. 
L. 0. houdende afwijzing van het verzoek 
van den appellant om toepassing van art. 
101ter, eerste lid, der Lager Onderwijswet 
1920 t en aanzien van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs , Prinsegracht 
182 te 's-Gravenhage, over het jaar 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 December 1939, n °. 748; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Januari 1940, n °. 95, Afd. L.O.; 

0. dat Onze Minister bij zijne evenvermel
de beschikking heeft overwogen, dat het 
schoolbestuur in zijn adres de uitgaven voor 
het jaar 1939 raamt op f 3895 of bij een aan
tal leerlingen van 266, op ± f 14.64 per leer
ling; dat, wanneer men aanneemt, dat geen 
van de afzonderlijke posten van de exploi-
tatie voor verlaging vatbaar is - welke on
derstelling met name ten aanzien van den 
post: verlichting, verwarming en schoonhou
den, met reden mag worden betwijfeld - de 
vergoeding voor 1939 in verband met het 
ingevolge art. 55bis beschikbaar gesteld be
drag van f 15.67 per leerling, een batig saldo 
zal opleveren van ruim f 1 per leerling; dat 
het schoolbestuur daarnaast wijst op extra 
kosten voor onderhoud van de centrale ver
warming van ± f 1230, in verband waar
mede het een verhooging van de vergoeding 
vraagt tot f 19.50 per leerling; dat art. 101ter 
der wet echter niet de bedoeling heeft om 
dergelijke buitengewone onderhoudskosten 
geheel of gedeeltelijk onder de uitgaven over 
een enkel schooljaar op te nemen, indien de 
bedoelde kosten bij een verdeeling over ver
schillende jaren uit de vergoedingen van het 
loopende 5-jarig tijdvak zullen kunnen wor
den gedekt; dat deze mogelijkheid in dit ge
val niet geacht kan worden te zijn uitgeslo
ten; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat art. 101ter duidelijk het criterium stelt, 
dat de normale vergoeding voor de redelijke 
behoeften der school niet toereikend is; dat 
Onze Minister niet betwist en ook bezwaar
lijk zal kunnen betwisten, dat de noodig ge
bleken voorzieningen aan de installatie der 
cèntrale verwarming, in verband waarmede 
een verzoek om toepassing van art. 101ter 
voor het jaar 1939 werd gedaan, behooren 
tot d e redelijke behoeften der school; dat 
eveneens vaststaat , dat deze voorzieningen 

in het jaar 1939 moesten worden getroffen, 
zoodat de kosten daarvan drukken op de ex
ploitatierekening der school over 1939; dat 
het aan het schoolbestuur ontgaat, waarom 
- naar de overwegingen van Onzen Minis
ter - het in strijd zou zijn met de strekking 
van art. 101ter een eenmaal voorkomende 
buitengewone uitgave geheel op te nemen 
onder de exploitatiekosten over het jaar, 
waarin die uitgave moet worden gemaakt en 
tot dekking van welke kosten de over dat
zelfde jaar te verkrijgen exploitatievergoe
ding moet dienen; dat het trouwens onmo
gelijk is de hier in het geding zijnde voor
zieningen (vernieuwing van twee verwar
mingsketels enz.) te doen uitvoeren in ge
deelten, zoodat de kosten daarvan noodza
kelijkerwijs moeten drukken op de rekening 
van het jaar, waarin zij worden uitgevoerd; 
dat het niet juist is het buitengewoon karak
ter dezer voorzieningen te ontkennen door te 
wijzen op de mogelijkheid, dat het schoolbe
stuur een overschrijding van de vergoeding 
over een bepaald dienstjaar kan dekken met 
een eventueel overschot op die vergoeding 
over een of meer andere tot hetzelfde vijf
jarige tijdvak behoorende dienstjaren; dat 
immers deze mogelijkheid de bedoelde extra
uitgaven niet vermag te stempelen tot nor
male uitgaven ; dat trouwens deze redenee
ring ook hierom niet steekhoudend kan zijn, 
omdat het op die wijze noodig zou worden 
een belangrijk gedeelte van de voor de nor
male exploitatieuitgaven bestemde en ook 
benoodigde vergoeding te besteden voor de 
buitengewone lasten; dat het naar de mee
ning van het schoolbestuur juist de strek
king is van art. ro1ter te voorkomen, dat 
noodzakelijke buitengewone uitgaven als de 
onderhavige gedekt zouden moeten worden 
uit de normale exploitatievergoedingen; 

0. dat Wij met Onzen Minister van oor
deel zijn, dat een uitgave als die, welke door 
het appelleerend schoolbestuur ten behoeve 
van de centrale verwarming zal moeten wor
den gedaan, niet uitsluitend ten laste van het 
jaar 1939 behoort te komen, maar ten laste 
van het vijfjarig tijdv ak, bedoeld in het 
achtste lid van art. 101 der wet; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat, zooals 
het schoolbestuur aanvoert, het in casu voor
zieningen van een buitengewoon karakter 
betreft, welke niet tot de normale uitgaven 
mogen worden gerekend; 

dat immers art. 101ter der Lager Onder
wijswet 1920 de uitgaven, die gekweten die
nen te worden uit de vergoeding van art. 
1:01:, niet verdeelt in gewone en buite nge
wone, voor welke laatste het artikel dan toe
passing zou moeten vinden, doch dat art. 
101ter de bevoegdheid geeft om de vergoe

"ding van art. 101 te verhoogen, voor het ge
val dat een bijzondere school in bijzondere 
omstandigheden verkeert, als in art. 55quater 
bedoeld, of, indien anderszins het gemiddeld 
bedrag van de kosten per leerling, bedoeld 
in het tweede lid van art. 101, voor haar 
redelijke behoefte ontoereikend moet worden 
geacht; 

dat het dan ook slechts de vraag kan zijn, 
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of een van deze beide gevallen zich ten aan
zien van de onderwerpelijke school voordoet; 

dat deze vraag, gelet op de bovenvermelde 
omstandigheid, dat het hier een uitgave be
treft, welke ten laste van het vijfjarig tijd
vak behoort te komen, en in verband met 
hetgeen voorts in de ter zake uitgebrachte 
ambtsberichten met betrekking tot de kosten 
van de hierbedoelde school wordt medege
deeld, naar Ons oordeel ontkennend moet 
worden beantwoord; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

r5 Januari 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Tabakswet artt. 6I en 80). 

Art. 61 der Tabakswet, o. m. bepalen-
de, dat voor de naleving dezer wet door 
n. v.'s degenen, die de vennootschap in 
rechten vertegenwoordigen, aansprake
lijk zijn, beteekent klaarblijkelijk, dat 
alleen deze personen, en dus niet de 
n . v. zelve, deswege aansprakelijk zijn. 
Het artikel luidt voorts geheel algemeen 
en moet dus geacht worden mede de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid te om
vatten, tenzij van elders mocht blijken, 
dat de bepaling een meer beperkte strek
king heeft. Dit laatste kan niet volgen 
uit de plaatsing van het artikel in 
Hoofdstuk VII; de in art. 13 der Wet 
van 4 April 1870, S. 61 vervatte voor 
de accijnzen in het algemeen gegeven 
regeling moet wijken voor die van een 
bijzondere accijnswet a ls de Tabakswet, 
terwijl art. 80 der Tabakswet, waarin 
weliswaar o. m. van "door eene naam
looze vennootschap gepleegde", door de
ze wet strafbaar gestelde feiten sprake 
is, de duidelijke aanwijzing van den aan
sprakelijken persoon, zooals deze bij art. 
61 is geschied, niet vermag te wijzigen. 

Deze opvatting voert wel tot het r e
sultaat, dat wegens door n. v . gepleegde, 
door de Tabakswet strafbaar gestelde 
feiten, meer personen strafrechtelijk ver
volgd kllnnen worden, indie n gevange
nisstraf , dan indien slechts geldboete 
kan worden opgelegd, doch dit kan geen 
reden zijn om de wet anders te lezen 
dan zij luidt. 

Op het beroep van den Rijksadvocaat bin
nen het ressort van - en den Procureur 
Generaal bij - het Gerechtshof te Amster
dam, requiranten van cassatie tegen een ar
rest van dat Gerechtshof van 5 Oct. 1939, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een door den Politierechter bij de Arr.
Rechtbank te Amsterdam op 9 Maart 1939 
in deze zaak gewezen mondeling vonnis, de 
Rijksadvocaat en de Officier van Justitie in 
hunne tegen de naamlooze vennootschap Si
garenmagazijnen en Tabaksfabrieken voor-

heen firma L. J . B ., gevestigd te Amsterdam, 
ingestelde strafvervolging niet-ontvankelijk 
zijn verklaard. (Gepleit voor gereq. door Mr. 
K. Stapel). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Aan de Naamlooze Vennootschap Sigaren
magazijnen en Tabaksfabrieken voorheen L . 
J. Bloemist, gevestigd te Amsterdam, is bij 
inleidende dagvaarding telastegelegd, dat zij, 
verdachte, op of omstreeks 22 October 1938 
in de gemeente Amsterdam, in de bij haar in 
gebruik zijnde sigarenwinkel, gelegen aan de 
Haarlemmerdijk n °. 7 5, althans elders al
daar, in het vrije verkeer ten verkoop in 
voorraad had 9 zakjes inhoudende elk 100 

gram pruimtabak, niet voorzien van onge
schonden zegels, als bedoeld in art. 7 der 
Tabakswet 1921, S. 712. 

Bij mondeling vonnis van 9 Maart 1939 
heeft de Politierechter bij de Arr.-Recht
bank te Amsterdam bewezenverklaard dat 
verdachte het haar telastegelegde begaan 
heeft, met dien verstande dat zij in de ge
meente Amsterdam in de sigarenwinkel ge
legen aan de Haarlemmerdijk 75 ten verkoop 
in voorraad had, en dat daarvoor haar direc
trice F. de B . (door wie zij ter terechtzitting 
vertegenwoordigd werd) aansprakelijk is, en 
deswege verdachte ter zake van "overtre
ding van art. 42 lid 2 der Tabakswet 1921 
S . 712", met toepassing van de artt. 41, 42, 
61, 72 en 76 der Tabakswet 1921 S . 712, de 
artt. 52 en 53 van den Code Pénal, art. 7 der 
lnvoeringswet van 15 April 1886 S. 64 en de 
artt. 23 en 62 Sr., veroordeeld tot eene geld
boete van honderd vijftig gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
hechtenis voor den tijd van vijftien dagen, 
voor welk een en ander voornoemde direc
trice F. de B. aansprakelijk is en de vervan
gende hechtenis zal hebben te ondergaan, 
met niet-ontvankelijkverklaring van den 
Officier van Justitie in zijn verzoek tot dag 
vaarding en met verbeurdverklaring van de 
in beslag genomen goederen. 

In hooger beroep heeft het Gerechtshof 
te Amsterdam bij arrest van 5 Oct. 1939 dat 
vonnis vernietigd en opnieuw rechtdoende 
den Rijksadvocaat en den Officier van Justi
tie niet-ontvankelijk verklaard in hunne 
strafvervolging, zulks op grond van deze 
overwegingen: 

"0. dat, nu verdachte eene N . V. is, ten 
deze toepasselijk is art. 61 der Tabakswet 
1921 S. 712, voorschrijvende dat voor de na
leving dezer wet door Naamlooze vennoot
schappen aansprakelijk zijn zij, die de ven
nootschap in rechten vertegenwoordigen; 

dat deze aansprakelijkheid geheel alge
meen gesteld is en dus ook omvat de straf
rechtelijke aansprakelijkheid, zoodat in dit 
geval niet de N. V. maar hare directrice B. 
de B., die ook ten tijde der overtreding de 
N. V. in rechten vertegenwoordigde, als ver
dachte gedagvaard had moeten worden; 

dat hierin geen verandering wordt gebracht 
door het voorschrift van art. 80 der genoem
de wet, omdat dit slechts een aanvulling van 
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gemeld art. 6I bevat, n.l. dat bij oplegging 
van gevangenisstraf deze ook tegen andere 
bestuurders en commissarissen kan worden 
uitgesproken; 

dat, nu de strafrechtelijk aansprakelijke 
persoon niet als verdachte is gedagvaard 
(zelfs niet in de telastlegging is genoemd), 
de Rijksadvocaat en de Officier van Justitie 
niet ontvankelijk moeten worden verklaard; 

dat hieruit volgt, dat het beroepen vonnis 
niet in stand kan blijven". 

Tegen 's Hofs arrest is door den Rijksad
vocaat in het ressort van dat Hof en den 
Procureur-Generaal bij dat Hof beroep in 
cassatie ingesteld. Requiranten hebben eene 
schriftuur ingediend en in deze schriftuur 
aangevoerd en toegelicht een middel van 
cassatie, n.l. : 

S., althans v. t. van de artt. 6I en 80 der 
Tabakswet 1921 S . 712, art. 13 van de Wet 
van 4 April 1870 S. 61, en art. 538 Sv., door 
den Rijksadvocaat en den Officier van Justi
tie niet-ontvankelijk te verklaren in hunne 
strafvordering tegen de N aamlooze Vennoot
schap Sigarenmagazijnen en Tabaksfabrie
ken voorheen de firma L. I. B., omdat niet 
de Naamlooze Vennootschap zelve, maar 
haar directrice F. B. de B., die ook ten tijde 
van de overtreding de N. V. in rechten ver
tegenwoordigde, als verdachte gedagvaard 
had moeten worden, 

zijnde toch Requiranten van meening dat, 
indien geen gevangenisstraf wordt opgelegd, 
bij overtredingen van de Tabakswet 1921 
S. 712, door een naarnlooze vennootschap 
gepleegd, deze N. V. ook zelve als verdachte 
moet worden gedagvaard en veroordeeld, het
geen is overeenkomstig art. 13 van de Wet 
van 4 April 1870 S. 61 en van art. 80 der 
Tabakswet 1921 S. 712, terwijl art. 61 van 
laatstgenoemde wet, voor zooverre dit wets
artikel een met genoemde artt. 13 en 80 strij
dige aansprakelijkheid vaststelt, niet toepas
selijk is in het geval van een strafrechtelijke 
vervolging. 

Blijkens de toelichting komen de gronden 
van deze meening van requiranten hierop 
neer: 

Ingevolge art. 13 van de Wet van 4 April 
1870 S. 61, houdende wijziging en aanvulling 
der wetten omtrent de heffing en de verzeke
ring der invoerrechten en accijnzen, is bij 
overtreding van de accijnswetten de naam
looze vennootschap zelve aansprakelijk en 
moet zijzelve als verdachte worden gedag
vaard. De Tabakswet 1921 S. 712, een ac
cijnswet, waarbij de bepalingen van de Alge
mee ne Wet van 26 Augustus x822 S. 38 en 
van de Wet van 1870 S . 61 toepassing vin
den, bevat echter zelve ook voorschriften be
treffende de aansprakelijkheid der N. V. en 
wel de artt. 61 en 80. Het Hof heeft zijne be
slissing gebaseerd op dit art. 61 en ziet ge
noemd art. 80 slechts als een aanvulling van 
dat art. 61 en wel in dezen zin, dat, bij op
legging van gevangenisstraf, deze ook tegen 
andere bestuurders en commissarissen kan 
worden uitgesproken. Met deze beslissing, 
welke lijnrecht in tegenspraak is met het be
paalde in art. 13 van de Wet van 1870 S. 61, 

wordt de strekking van genoemde artt. 61 en 
80 van de Tabakswet miskend. Dit art. 80 is 
op zichzelve niet in strijd met art. r:i van de 
Wet van 1870; het erkent uitdrukkelijk de 
mogelijkheid, dat de N. V. zelf de strafbare 
daad pleegt, en geeft dan verder slechts een 
nadere bepaling voor het geval er een straf
baar feit is gepleegd, waarvoor gevangenis
straf wordt opgelegd; wordt veroordeeld tot 
geldboete, dan is de N.V. dus zelve aanspra
kelijk overeenkomstig de bepalingen van art. 
13 van de Wet van 1870 en van art. 80 der 
Tabakswet, staande in hoofdzaak VIII, ge
titeld "Bepalingen van Strafrechtelijken 
aard". Art. 61 van laatstgenoemde Wet is ge
plaatst in hoofdstuk VII, getiteld "Alge
meene bepalingen"; deze plaatsing heeft ten
gevolge, dat de in art. 61 bedoelde aanspra
kelijkheid, waar zij in strijd is met de "bepa
lingen van strafrechtelijken aard", niet om
vat de strafrechtelijke aansprakelijkheid -
tenzij de bepalingen van strafrechtelijken 
aard uitdrukkelijk naar art. 61 verwijzen, 
hetgeen slechts geschiedt in art. 80 in geval 
van op te leggen gevangenisstraf - , doch de 
administratieve aansprakelijkheid. Tenslotte 
geven Requiranten - zij het in vragenden 
vorm - te kennen, dat, indien de opvatting 
van het Hof juist zou zijn en het dus de be
doeling van den wetgever moet worden ge
acht, dat bij alle overtredingen van de Ta
bakswet de strafvervolging moet worden in
gesteld tegen de aansprakelijke bestuurders 
en de straf tegen hen moet worden uitge
sproken, het dan onlogisch is dat bij veroor
deeling tot gevangenisstraf de straf wordt 
uitgesproken tegen meer personen, dan bij 
veroordeeling tot geldboete, zoodat het veel
eer de bedoeling van den wetgever moet wor
den geacht, om bij door de naamlooze ven
nootschap gepleegde strafbare daden de 
naamlooze vennootschap zelve ook te tref
fen, terwijl, tengevolge van de onmogelijk
heid van bestraffing van een naamlooze ven
nootschap met gevangenisstraf, deze straf bij 
uitzondering wordt uitgesproken tegen de in 
art. 80 Tabakswet genoemde personen. 

Namens gerequireerde is bij pleidooi be
toogd, dat art. 80 der Tabakswet 1921 S. 
712 aldus moet worden uitgelegd, dat bij het 
opleggen van een gevangenisstraf (cf. sub
sidiaire hechtenisstraf) aan een bestuurder 
deze persoonlijk gedagvaard moet zijn, mo
gelijk naast de N . V. zelf, en dat het vonnis 
van den Poltierechter terecht vernietigd is 
maar de vernietiging niet te baseeren is op 
art. 61 doch op art. 80 dier Wet. 

Naar mijne meening is, al moet ingevolge 
art. 13 van de Wet van 4 April 1870 S. 61 
als regel gelden, dat bij overtredingen van de 
accijnswetten de naamlooze vennootschap 
zelve aansprakelijk is en zijzelve als ver
dachte moet worden gedagvaard, deze regel 
in casu niet van toepassing, omdat de Ta
bakswet 1921 S. 712 zelf een volkomen rege
ling van de aansprakelijkheid geeft voor het 
geval een volgens deze wet strafbaar feit 
door eene naamlooze vennootschap of eene 
vereeniging, die rechtspersoonlijkheid bezit, 
is gepleegd. In art. 61 dezer wet, welk artikel 
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luidt: ,,Voor de naleving van deze wet en 
van de krachtens deze wet uitgevaardi~de 
algemeene maatregelen van bestuur do0t 
naamlooze vennootschappen en vereenigin
gen die rechtspersoonlijkheid bezitten, zijn 
aansprakelijk zij die de vennootschap of ver
eeniging in rechten vertegenwoordigen", zie 
ik, gelet op de plaatsing van het artikel in 
hoofdstuk VII, getiteld "Algemeene bepa
lingen", en vooral op de redactie van het 
artikel, een regeling ten aanzien van naam
looze v ennootschappen en rechtspersoonlijk
heid bezittende vereenigingen zoowel wat de 
administratieve aansprakelijkheid als wat de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft, 
terwijl aangaande laatstgenoemde aanspra
kelijkheid deze regeling door het in hoofdzaak 
VIII, getiteld "Bepalingen van strafrechte
lijken aard", geplaatste art. 80 der wet, welk 
artikel luidt : ,,Indien door eene naamlooze 
vennootschap of eene rechtspersoonlijkheid 
bezittende vereeniging een strafbaar feit is 
gepleegd en deswege gevangenisstraf wordt 
opgelegd, wordt die gevangenisstraf uitge
sproken tegen dengene, die volgens art. 61 
aansprakelijk is, en tegen andere bestuurders 
of tegen commissarissen van wie blijkt, dat 
het misdrijf met hun medeweten is gepleegd'', 
zoodanig wordt aangevuld dat, indien gevan
genisstraf wordt opgelegd, dus is bedreigd, 
de strafvervolging moet zijn ingesteld niet 
alleen tegen dengene die volgens art. 61 aan
sprakelijk is, maar ook tegen andere bestuur
ders of tegen commissarissen van wie blijkt, 
dat het misdrijf met hun medeweten is ge• 
pleegd. Dat aldus bij veroordeeling tot ge
vangenisstraf de straf wordt uitgesproken te
gen meer personen dan bij veroordeeling tot 
geldboete acht ik niet onlogisch, waar die 
veroordeeling tot gevangenisstraf zal betrek
king hebben op een strafbaar feit, dat ern
stiger is en voorzoover de andere bestuurders 
of de commissarissen betreft "met hun mede
weten" is gepleegd. Het wil mij voorkomen 
dat voor de opvatting, dat art. 61 tevens de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid betreft, 
nog steun te vinden is in de omstandigheid 
dat hoofdstuk VII "Algemeene bepalingen" 
andere artikelen bevat, die ongetwijfeld te
vens van strafrechtelijken aard zijn, zooals 
de artt. 48 en 49, in verband met de in 
hoofdstuk VIII "Bepalingen van Strafrech
telijken aard" staande artt. 77 en 79, terwijl 
ik.tenslotte nog wijs op art. VII der Wet van 
15 Mei 1931 S. 189 tot heffing van opcenten 
op den tabaksaccijns op sigaretten (Schuur
man en Jordens-editie n°. 81, Tabakswet, 
derde druk, blz. 180/182) en art. u, vijfde 
lid, der Wet van 19 Maart 1932 S. no, o.a. 
tot verhooging van de opcenten op den ta
baksaccijns voor sigaretten (voormelde edi
tie, blz. 185/186), welke wetsartikelen art. 61 
der Tabakswet van kracht doen ziin of doen 
gelden ten aanzien van, met geldboete ge
straft wordende strafbare feiten, zulks -
naar m. i. mag worden aangenomen - over
eenkomstig de Tabakswet zelf. 

Derhalve het voorgestelde middel ondeug
delijk oordeelende en mij vereenigende met 
's Hofs beslissing en gronden ervan, conclu-

deer ik tot verwerping van het door ieder der 
requiranten ingestelde beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink ; 
Gelet op het middel van cassatie, door de 

requiranten voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur en luidende: (zie Conclusie); 

0. dat aan gerequireerde is telastegelegd, 
dat zij op of omstreeks enz. (zie Conclusie); 

0. dat het Hof zijn voormelde uitspraak 
heeft doen steunen op de navolgende over
wegingen: ,,dat, nu verdachte eene N.V. is, 
ten deze enz. (zie Conclusie); 

0. dat hiertegenover in de toelichting tot 
het middel is betoogd, dat volgens art. 13 der 
Wet van 4 April 1870, S. 61, een N. V. voor 
de daden van hare bestuurders en andere in 
haar dienst zijnde personen op den voet van 
art. 231 der wet van 26 Augustus 1822, S. 38, 
met betrekking tot alle overtredingen van de 
wettelijke bepalingen omtrent de accijnzen 
aansprakelijk is en de artt. 6t en Bo der Ta
bakswet niet een daarvan afwijkende rege
ling bevatten; dat immers art. Bo niet alleen 
de aansprakelijkheid van de N . V. voor da
den van haar ondergeschikten niet opheft, 
doch zelfs uitdrukkelijk de mogelijkheid dat 
de N. V. zelf de strafbare daad pleegt, erkent, 
terwijl het voorts slechts een nadere bepaling 
geeft voor het geval op het strafbare feit ge
vangenisstraf is gesteld, zoodat, indien tot 
geldboete wordt veroordeeld, de N. V. zelve 
aansprakelijk is overeenkomstig art. 13 der 
wet van 1870 en art. Bo der Tabakswet; dat 
art. 61 is geplaatst in hoofdstuk VII, getiteld 
"algemeene bepalingen", waaruit volgt, dat 
de in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid 
waar zij in strijd is met de "bepalingen van 
strafrechtelijken aard", niet de strafrechte
lijke aansprakelijkheid, doch alleen de ad
ministratieve aansprakelijkheid, b .v. voor 
het krachtens art. 15 te betalen vergun
ningsrecht, omvat; dat de woordenkeus van 
art. 6t dan ook afwijkt van die van bepa
lingen als art. 22 der wet van 19 Mei 1922, 
S. 329, en andere wetsartikelen, welke uit
drukkelijk de strafrechtelijke aansprakelijk
heid regelen; dat het ook onlogisch zou zijn, 
indien ter zake van overtredingen der Ta
bakswet de straf van geldboete alleen zou 
kunnen worde n uitgesproken tegen de in ar
tikel 61 genoemde personen, terwijl gevan
genisstraf volgens art. Bo aan meerdere per
sonen kan worden opgelegd; dat het veeleer 
de bedoeling van den wetgever moet zijn 
geweest, dat wegens overtredingen der Ta
bakswet, gepleegd door een naamlooze ven
nootschap, deze zelf gestraft zou worden, be
houdens deze uitzondering, dat, waar het op
leggen van gevangenisstraf aan een naam
looze vennootschap onmogelijk is, deze straf 
zou worden opgelegd aan de in art. Bo be
doelde personen; 

0. hieromtrent: 
dat art. 61 der Tabakswet, onder meer be

palende, dat voor de naleving dezer wet door 
naamlooze vennootschappen degenen, die de 
vennootschap in rechten vertegenwoordigen, 
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aansprakelijk zijn, klaarblijkelijk beteekent, 
dat alleen deze personen, en dus niet de 
naamlooze vennootschap zelve, deswege aan
sprakelijk zijn; 

dat voorts het artikel geheel algemeen 
luidt en dus geacht moet worden mede de 
strafrechtelijke aansprakelijkheid te omvat
ten, tenzij van elders mocht blijken , dat de 
bepaling een meer beperkte strekking heeft; 

dat dit laatste niet kan volgen uit de plaat
sing van het artikel in hoofdstuk VII, omdat 
een bepaling, welke op alle aansprakelijk
heid, dus ook op de strafrechtelijke, betrek
king heeft, in zoover is van algemeene strek
k ing; 

dat art. ~3 der Wet van 4 April 1870, S. 6I, 
een regeling bevat van de strafrechtelijke 
aansprakelijkheid van een naamlooze ven
nootschap voor door haar bestuurders of an
dere in haar dienst zijnde personen gepleegde 
overtredingen van accijnswetten, doch deze 
voor de accijnzen in het algemeen gegeven 
regeling moet wijken voor die van een bij 
zondere accijnswet als de Tabakswet; 

dat in art. Bo der Tabakswet weliswaar 
onder meer van "door eene naamlooze ven 
nootschap gepleegde", door deze wet straf
baar gestelde feiten sprake is, doch dit arti
kel, al schijnt in de aangehaalde woorden 
een andere gedachte door te stralen, de dui
d elijke aanwijzing van den aansprakelijken 
persoon, zooals deze bij art. 61 is geschied, 
niet vermag te wijzigen; 

dat trouwens art. 80, waar het bepaalt, dat 
de daarin bedoelde gevangenisstraf o .a . kan 
worden uitgesproken tegen " dengene, die vol
gens art. 61 aansprakelijk is", blijkbaar tus
schen de aansprakelijkheid van art. 61 en die 
van art. Bo verband legt, hetgeen de juistheid 
van 's Hofs opvatting veeleer bevestigt; 

dat nu wel deze opvatting tot het resultaat 
voert, dat wegens door een N. V. gepleegde, 
door de Tabakswet strafbaar gestelde feiten, 
meer personen strafrechtelijk vervolgd kun
nen worden, indien gevangenisstraf, dan in
dien slechts geldboete kan worden opgelegd, 
doch dit niet een reden kan zijn om de wet 
anders te lezen dan zij luidt ; 

dat derhalve het Hof terecht heeft geoor
deeld, dat niet gerequireerde, doch d egene 
die haar in rechten vertegenwoordigde, ver
volgd had moeten worden, en het middel is 
ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

z5 Januari z 940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Arbeidswet art. 1). 

Voor een "onderneming" in den zin 
van art. 1, lid 1 der Arbeidswet is ver
eischt, dat zij opgezet is of gedreven 
wordt om geldelijk voordeel te behalen . 

Zoowel uit de bewoordingen als uit de 
geschiedenis van art. 1, lid 3 aanhef en 
onder b blijkt, dat onder de daar ge
noem de inrichtingen of takken van 
dienst van publiekrechtelijke lichamen 
niet vallen dezulke, welke een onderne
ming zijn in den zin van lid 1. 

Waar de Rechtbank feitelijk heeft 
vastgesteld, dat de gemeentelijke gas- en 
waterbedrijven te Maastricht niet zijn 
opgezet of worden gedreven ten einde 
daarmede geldelijk voordeel te behalen, 
doch in het leven zijn geroepen om de 
taak der gemeente, te zorgen voor de 
openbare veiligheid en gezondheid in 
haar ressort, naa r behooren te vervullen, 
zijn die bedrijven dus n iet ondernemin
gen in den zin van art. 1 , lid 1 der Ar
beidswet, doch vallen onder de inrich
tingen of takken van dienst der gemeente 
als bedoeld in lid 3, onder b. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Maastricht, requirant van cas
satie tegen een vonnis van die Arr.-Recht
bank van 18 Sept. 1939, in hooger beroep 
bevestigende een schriftelijk vonnis van het 
Kantongerecht te Maastricht van 3 Juni 
1939, waarbij de gerequireerde Ir. C . G . D ., 
directeur der Gemeentelijke Gas- en Water
bedrijven, wonende te Maastricht, is ontsla
gen van alle rechtsvervolging ter zake van 
het hem telastegelegde. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Aan den verdachte is bij de oorspronkelijke 
dagvaarding telastegelegd: 

dat hij den 24 April 1939 des namiddags 
circa 4 uur te Maastricht als hoofd, althans 
bestuurder, van den dienst der Gemeente 
Gas- en Waterbedrijven , gevestigd aan den 
Maagdendries aldaar, niet heeft gezorgd, dat 
alstoen in het kantoorgebouw, zijnde een be
sloten ruimte, waar administratieve werk
zaamheden voor dien dienst plegen te wor
den verricht, 1 . op een plaats, die vrij toe
gankelijk is voor alle arbeiders in die inrich
ting werkzaam, een gedagteekende en door 
hem, verdachte, onderteekende arbeidslijst, 
voldoende aan de in en krachtens art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften, zoo
danig opgehangen was, dat daarvan gemak
kelijk kon worden kennis genomen, zijnde 
immers alstoen aldaar in het geheel geen ar
beidslijst opgehangen geweest ; 2. een ar
beidsregister voldoende aan de in art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften, aan
wezig was, zijnde immers alstoen aldaar in 
het geheel geen arbeidsregister aanwezig ge
weest; het een en ander terwijl alstoen aldaar 
voor dien dienst de arbeidster A. J. E. v. d. 
B ., geboren 7 Juni 1905, als steno-typiste 
arbeid verrichtte. 

D e Kantonrechter te Maastricht heeft bij 
schriftelijk vonnis, op 3 Juni ,939 bij verstek 
gewezen, bewezenverklaard, dat de ver
dachte als hoofd van den dienst der Ge
meente Gas- en Waterbedrijven te Maas
tricht het hem telastegelegde heeft begaan, 
maar met uitvoerige motiveering het bewe
zenverklaarde niet strafbaar verklaard en 
den verdachte ter zake van het bewezen
verklaarde van alle rechtsvervolging ontsla
gen. In hooger beroep heeft de Arr.-Recht
bank te Maastricht bij, op tegenspraak ge
wezen, vonnis van ,8 September ,939 het 
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vonnis van den Kantonrechter, met wijziging 
van de gebezigde bewijsmiddelen, bevestigd, 
na ten aanzien van het niet strafbaar zijn 
van het bewezenverklaarde en het dient en
gevolge gegeven ontslag van rechtsvervolging 
te hebben overwogen: 

0 . dat ook naar het oordeel der Rechtbank 
de dienst der Gemeente Gas- en Waterbe
drijven· te Maastricht niet als eene onderne
ming in den zin van art. 1 onder 1 der Ar
beidswet 1919 is aan te merken, waar toch 
geenszins kan worden gezegd, dat die be
drijven zijn opgezet of worden gedreven ten
einde geldelijk voordeel te behalen en de 
omstandigheid dat het voorkomt, dat de ex
ploitatie daarvan een batig saldo oplevert in 
den opzet dier bedrijven en derzelver doel 
- van welk een en ander de beteekenis in 
het vonnis waarvan beroep uitvoerig en naar 
het oordeel der Rechtbank terecht is uiteen
gezet - geen wijziging vermag te brengen en 
allerminst die bedrijven als een commer
ciëele onderneming vermag te doen aanmer
ken· 

o'. dat, waar de gelijkstelling met eene on
derneming als vermeld bij art. 1 onder 3 der 
Arbeidswet 1919 voor wat de aldaar onder b 
vermelde inrichtingen of takken van dienst 
aangaat - waartoe ook de bij dagvaarding 
gestelde dienst der Gemeente Gas- en W a
terbedrijven moet worden gerekend te be
hooren - niet kan geacht worden van toe
passing te zijn op die takken van dienst voor
zoover betreft de werkzaamheden op kanto
ren, waar toch zoodanige werkzaamheden 
onder 3 sub b van gemeld artikel niet zijn 
vermeld, de bepalingen der Arbeidswet 1919 
voor wat die kantoren aangaat niet toepasse
lijk zijn en het aldaar niet opgehangen zijn 
van een arbeidslijst en niet aanwezig zijn van 
een arbeidsregister ingevolge voormelde wet 
niet strafbaar is en de eerste Rechter mits
dien terecht den verdachte te dier zake van 
alle rechtsvervolging heeft ontslagen." 

De Officier van Justitie bij genoemde 
Rechtbank heeft tegen het vonnis der R echt
bank beroep in cassatie ingesteld en bij 
schriftuur voorgesteld als middel van cas
satie: 

.,Verkeerde toepassing van art. 1 Arbeids
wet. 

Hoewel er veel te zeggen is voor de rede
neering van den Kantonrechter, is het stand
punt van den Minister van Sociale Zaken 
het juiste. I mmers zooals vermeld in produc
tie 4 blijkt dat de Wet bedoelt de overheids
bedrijven te laten vallen onder art. I eerste 
lid, aanhef en niet onder art. 1 derde lid on
der b blijkens de Memorie van Antwoord 
Zitting 1918/1919 stuk 408, 5, pag. 28." 

Het in het middel bedoelde standpunt van 
den Minister van Sociale Zaken is, dat de 
wetgever in art. 1, derde lid, onder b der Ar
beidswet 1919 ni!'!t overheidsbedrijven be
doeld heeft, daar deze toch krachtens hun 
commercieelen opzet reeds onder de werking 
van art. 1, eerste lid, aanhef dier wet vallen, 
ter ondersteuning van welk standpunt twee 
citaten uit de Memorie van Antwoord kun
nen dienen; deze citaten luiden: 

"Het woord "bedrijven", dat hier naast 
"inrichtingen" en "takken van dienst" wordt 
gebezigd, heeft tot misverstand aanleiding 
gegeven. Daaruit toch werd afgeleid, dat een 
staatsbedrijf, tevens onderneming, eerst door 
art. 1, derde lid, onder b, onder de werking 
der wet zal worden gebracht, m. a . w., dat 
art. 1, eerste lid, aanhef, voor staatsbedrij
ven, die ondernemingen zijn, niet zal ·gelden. 
D aarom is het woord "bedrijven" thans 
weggelaten." 

en "De Post- en Telegraafdienst is blijkens 
den Commercieelen opzet van dat die nstvak 
en den aard harer werkzaamheden, brieven
en goederenvervoer, het uitoefenen van het 
telefoon-, telegraaf- en bankbedrijf, naar de 
meening v an den ondergeteekende, evenzeer 
een onderneming als een particuliere trans
port- , telegraaf-, telefoon- of bankonderne
ming en als de gemeentelijke gasfabrieken, 
waterleidingen, tramwegondernemingen en 
electrici tei tswerken". 

Met beide vooraangehaalde overwegingen 
van de Rechtbank kan ik mij geheel vereeni
gen. Het komt in deze zaak aan op de vraag, 
of de dienst der Gemeente Gas- en Water
bedrijven te Maastricht als een onderneming 
in den zin van art. 1, eerste lid, aanhef, der 
Arbeidswet 1919 is te beschouwen. Deze 
vraag is naar mijne meening in de eerste dier 
overwegingen terecht ontkennend beant
woord, daar in die overweging de Rechtbank 
heeft geoordeeld, dat niet gezegd kan worden 
dat die bedrijven zijn opgezet of worden ge
dreven t eneinde geldelijk voordeel te beha
len, zoodat die bedrijven, ook al komt het 
voor dat de exploitatie ervan een batig saldo 
oplevert, niet als een commercieele onder
neming zijn aan te merken. Mijns inziens is 
dit oordeel als juist te aanvaarden, daar het 
wordt gedragen door de, door de Rechtbank 
onderschreven, uiteenzetting van den Kan
tonrechter betreffende de beteekenis van den 
opzet en het doel dier bedrijven, en de Recht
bank zich bij die uiteenzetting, neerkomende 
hierop dat dergelijke bedrijven behooren tot 
de huishouding der gemeente en in het leven 
zijn geroepen en worden voortgezet in het 
algemeen belang der gemeentenaren in ver
band onder andere met de openbare gezond
heid en veiligheid, zoodat bij die bedrijven 
dat algemeen belang voorzit, heeft mogen 
aansluiten. Derhalve het voorgestelde middel 
niet d eugdelijk oordeelende, concludeer ik 
tot verwerping van het beroep. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,Verkeerde toepassing van art. 1 der Ar

beidswet. Hoewel er veel te zeggen is voor 
de redeneering van den Kantonrechter, is het 
standpunt van den Minister van Sociale Za
ken het juiste. 

Immers zooals vermeld in productie 4 
blijkt dat de Wet bedoelt de overheidsbedrij
ven te laten vallen onder art. 1 eerste lid, 
aanhef en niet onder art. 1 derde lid onder b 
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blijkens de Memorie van Antwoord Zitting 
1918/1919 stuk 408, 5, pag. 28 ;" 

0 . dat bij het in het bestreden vonnis be
vestigde vonnis van het Kantongerecht over
eenkomstig het telastegelegde is bewezen 
verklaard, dat enz. (zie de dagv._ in de con
clusie); 

0. dat de Kantonrechter daarbij onder 
meer heeft overwogen: 

"dat de ten deze beslissende vraag, of het 
kantoorgebouw der Gemeente Gas- en Wa
terbedrijven te Maastricht valt onder de be
palingen der Arbeidswet 1919, in ontkennen
den zin moet worden beantwoord; 

,,dat immers genoemde bedrijven niet kun
nen worden beschouwd als "ondernemingen" 
noch naar algemeen spraakgebruik, noch 
naar den geest der Arbeidswet; 

,,dat vooreerst het algemeen spraakge
bruik onder eene "onderneming" verstaat 
een inrichting of bedrijf, in het leven geroe
pen met de bedoeling om winst te maken, 
hetgeen van de bedrijven in kwestie niet kan 
worden gezegd; 

"dat toch dergelijke bedrijven behooren 
tot de huishouding der gemeente en in het 
leven zijn geroepen en worden voortgezet in 
het algemeen belang der gemeentenaren in 
verband onder andere met de openbare ge
zondheid en veiligheid, zooals ook duidelijk 
blijkt uit de geschiedenis van het ontstaan 
dier bedrijven; 

"dat het van gemeentewege verschaffen 
van behoorlijk en onschadelijk drinkwater 
ontegenzeggelijk ten nauwste in verband 
staat met de zorg voor het voorkomen van 
ziekten tengevolge van het gebruik van be
smet water, terwijl, wat het verstrekken van 
lichtgas betreft, de geschiedenis deze is, dat 
allereerst de gemeente zich heeft toegelegd 
op het produceeren van lichtgas ter verlich
ting van hare eigen straten en pleinen met 
het oog op de openbare veiligheid en eerst 
veel later is overgegaan tot het beschikbaar 
stellen van lichtgas aan particulieren, het
geen dus in beginsel als een bijkomstigheid 
van het gemeentelijk gasbedrijf moet worden 
beschouwd; 

"dat bovendien de wetgever, juist door in 
art. 1 lid 3b de hier bedoelde bedrijven voor 
de toepassing der Arbeidswet met onderne
mingen gelijk te stellen, implicite erkent, dat 
zij geene ondernemingen zijn als bedoeld in 
art. 1 sub 1 dier wet, terwijl de kantoren dier 
bedrijven in het lid 3 onder b niet worden ge
noemd; 

"dat het voor de beoordeeling dezer zaak 
niet afdoet, of andere bedrijven onder het be
heer van openbare lichamen wel als onder
nemingen in den zin der wet moeten worden 
beschouwd, zooals het bedrijf der Staats
mijnen of het Staatsbedrijf der Posterijen en 
Telegrafie, daar ieder geval op zich zelf moet 
worden onderzocht en beoordeeld; 

"dat er in deze niet genoeg de nadruk op 
kan worden gelegd, dat de gemeente door het 
in werking stellen en houden eener inrichting 
ter voorziening van gezond drinkwater en tot 
het vormen van watervoorraden ingeval van 
brand alsmede eener inrichting ter verlich-

ting van openbare straten, wegen en pleinen 
niet zoozeer uit eigen beweging de zorg op 
zich neemt voor de openbare gezondheid en 
veiligheid, doch slechts voldoet aan een taak, 
een plicht, haar door de Gemeentewet opge
legd, aan de uitoefening waarvan zij zich niet 
vermag te onttrekken; 

,,dat het dan ook voor de juiste beoordee
ling van de wijze, waarop de gemeente zich 
van dien plicht kwijt, volmaakt onverschillig 
is, of men daarop het etiket "bedrijf", ,,on
derneming", ,,inrichting" of "tak van 
dienst" gelieft te plakken, daar geen dezer 
benamingen wijziging kan brengen in de 
strekking van de desbetreffende voorschrif
ten der Gemeentewet en in de bedoeling, 
waarmede die voorschriften worden uitge
voerd;'' 

0. dat in het bestreden vonnis ten aanzien 
van het uitgesproken ontslag van rechtsver
volging is overwogen, ,,dat ook naar het oor
deel der Rechtbank enz. (zie conclusie); 

Wat het middel betreft: 
0. dat dit uitgaat van de opvatting, dat 

gemeentelijke gas- en waterbedrijven zijn 
"ondernemingen" in den zin van art. 1, eerste 
lid aanhef der Arbeidswet 1919 en niet be
hoeren tot de "inrichtingen of takken van 
dienst'' bedoeld in het derde lid onder b van 
dit artikel; 

0. dat voor een "onderneming" in den zin 
van art. 1, eerste lid dier wet vereischt is, dat 
zij opgezet is of gedreven wordt om geldelijk 
voordeel te behalen; 

0. dat zoowel uit de bewoordingen als uit 
de geschiedenis van art. 1, derde lid aanhef 
en onder b van meergenoemde wet blijkt, dat 
onder de daar genoemde inrichtingen of tak
ken van dienst van publiekrechtelijke licha
men niet vallen dezulke, welke een onder
neming zijn in den zin van het eerste lid van 
dit artikel; 

0. dat de Rechtbank blijkens het boven
staande feitelijk vastgesteld heeft, dat de 
gemeentelijke gas- en waterbedrijven te 
Maastricht niet zijn opgezet of worden ge
dreven teneinde geldelijk voordeel daarmee 
te behalen, doch in het leven zijn geroepen 
om de taak der gemeente, te zorgen voor de 
openbare veiligheid en gezondheid in haar 
ressort, naar behooren te kunnen vervullen; 

0 . dat die bedrijven dus niet zijn onder
nemingen in den zin van art. 1, eerste lid der 
Arbeidswet 1919, maar vallen onder de in
richtingen of takken van dienst der gemeente 
als bedoeld bij het derde lid onder b van dit 
artikel; 

0 . dat het middel derhalve uitgaat van een 
onjuiste opvatting van het karakter der ge
meentelijke gas- en waterbedrijven te Maas
tricht, zoodat het niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

15 januari 1940. ARREST van den Hoc
gen Raad. (Sv. art. 450; Wet Spoorwe
gen beperkte snelheid art. 5) . 

Op de door Mr. J. , advocaat te E ., als 
raadsman van req. daartoe door dezen 
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bepaaldelijk gevolmachtigd, ingediende 
schriftuur kan niet worden gelet, daar 
Mr. J. zoowel in prima als in h. b. niet 
als raadsman doch als gemachtigde van 
req. is opgetreden en een schriftelijke 
volmacht als bedoeld in art. 450, lid I 
Sv. niet aanwezig is. 

Ambtshalve: Onder "verkeer" in art. 
5 Lokaalspoor- en Tramwegwet is niet 
alleen te verstaan het verkeer over den 
spoorweg, doch ook het verkeer door 
het publiek op en bij den spoorweg. De 
strekking van art. 5 kan geen andere 
zijn dan deze, dat al die, den bestuurder 
van een tramweg in het belang van de 
veiligheid van alle verkeer te geven 
voorschriften, hem van Rijkswege zul
len worden gegeven, behalve dan de bij 
art. 7, lid 2 der wet aan den gemeente
raad toegekende bevoegdheid om in bij
zondere gevallen onder Koninklijke 
Goedkeuring voorschriften vast te stel
len. Het Tramwegreglement geeft in de 
artt. 59 en 8, 4e lid voorschriften voor 
de veiligheid van het verkeer, van het 
publiek en voor beweegbare bruggen in 
trambanen. 

Art. I4bis der Alg. Pol.verord. van 
Emmen, dat niet is een voorschrift vast
gesteld overeenkomstig art. 7, lid 2 der 
Lokaalspoor- en Tramwegwet heeft dan 
ook geen rechtskracht t. a. v . de in de 
bewezenverklaring bedoelde ophaalbrug. 

Op het beroep van G. J. G. 0., Directeur 
der Eerste Drentsche Stoomtramwegmaat
schappij, te Hoogeveen, requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. 
te Assen van 29 Sept. I939, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Emmen van 30 
Maart I939, requirant ter zake "niet-nako
ming van de bepaling van art. 14bis der Alg. 
Pol.verordening voor de gemeente Emmen", 
met aanhaling van de artt. I4bis en 134 van 
die verordening en 23 en 91 Sr. , is veroor
deeld tot een geldboete van één gulden en 
één dag vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De Arr.-Rechtbank te Assen heeft'bij von
nis van 29 Sept. I939 in hooger beroep een 
door den Kantonrechter te Emmen op 30 
Maart I939 schriftelijk gewezen vonnis. 
waarbij het bewezenverklaarde niet straf
baar verklaard en de verdachte te dier zake 
van alle rechtsvervolging ontslagen is, ver
nietigd en den verd. ter zake van het bewe
zenverklaarde als opleverende "niet-nako
ming van de bepaling van art. I4bis der Al
gemeene Politieverordening voor de gemeen
te Emmen", met toepassing van de artt. I4bis . 
en 134 van genoemde verordening en 23 en 
9I Sr., veroordeeld tot eene geldboete van 
één gulden, bij gebreke van betaling en ver
haal te vervangen door hechtenis voor den 
tijd van één dag. 

Tegen het vonnis van de Rechtbank is 
namens den verdachte beroep in cassatie in-

gesteld. Een grond voor het beroep is echter 
niet aangevoerd; wel is bij den Hoogen Raad 
ingediend eene schriftuur, onderteekend voor 
den requirant door een advocaat, in welke 
schriftuur deze advocaat, door den requirant 
daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd, als 
raadsman van den requirant namens dezen 
een cassatiemiddel voorstelt, maar op die 
schriftuur kan niet worden gelet, daar b lij
kens het proces-verbaal der terechtzitting 
van de Rechtbank die advocaat in hooger be
roep niet als raadsman maar als gemachtigde 
van den requirant is opgetreden, terwijl niet 
blijkt dat hij overeenkomstig het bepaalde 
bij art. 450 Sv. tot het indienen der schrif
tuur bij bijzondere volmacht schriftelijk door 
den requirant gemachtigd is. 

Ambtshalve meen ik te moeten opmerken 
het volgende: 

Blijkens haar vonnis heeft de Rechtbank 
bewezenverklaard: ,,dat de verdachte den I2 
Januari "I939 te 3¼ uur ongeveer in den na
middag te Nieuw-Amsterdam als directeur 
van de N. V. Eerste Drentsche Stoomtram
weg Maatschappij, welke Maatschappij eige
naresse van de ophaalbrug in den openbaren 
weg aan de zuidzijde van de Hoogeveensche
vaart is, geen zorg heeft gedragen, toen die 
brug was opgehaald, dat daarbij de door 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Emmen bepaalde afsluiting, bestaande uit 
een afsluitboom met reflector was aange
bracht"; en voorts dit bewezene strafbaar 
verklaard als opleverende "niet-nakoming 
van de bepaling van art. I4bis der Algemeene 
Politieverordening voor de gemeente Em
m en", strafbaar gesteld bij art. I34 dier ver
ordening. 

Art. I4bis dier verordening luidt voor
zoover in casu van belang: 

"Vonders en bruggen, gelegen in openbare 
wegen, moeten, wanneer zij niet voor het 
rijverkeer openstaan, derhalve opgehaald of 
afgedraaid zijnde, van ~/, uur na zonsonder
gang tot ½ uur vóór zonsopgang, ter hoogte 
van minstens 1½ meter boven den grond 
voorzien zijn van een voor het verkeer goed 
zichtbare lantaarn, welke naar twee zijden in 
de richting van den weg een helder rood licht 
uitstraalt en gedurende den overigen tijd ter
zelfder hoogte van een voor het verkeer goed 
zichtbare roode vlag ter grootte van minstens 
50 bij 50 cM. terwijl voor zoover vorenver
melde bruggen daarvoor door Burgemeester 
en Wethouders worden aangewezen, wanneer 
zij niet voor het rijverkeer openstaan, daar
bij tevens door hen te bepalen afsluitingen 
moeten worden aangebracht, zoodat naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders vol
doende in de veiligheid van het verkeer is 
voorzien. 

Voor .het niet nakomen van de bepalingen 
van dit artikel zijn aansprakelijk de eigena
ren of onderhoudsplichtigen van de in de 
beide V')orgaande leden bedoelde werken." 

De gemachtigde van den verdachte heeft, 
blijkens het procesverbaal der terechtzitting 
van de Rechtbank, in hooger beroep onder 
meer aangevoerd, dat het telastegelegde niet 
strafbaar is, omdat Burgemeester en Wet-
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houders der gemeente Emmen onbevoegd 
waren eene afsluiting als ter dagvaarding 
vermeld, voor te schrijven, op grond dat de 
artt. s sub s (aanhef en a) en 7 der Lokaal
spoor- en Tramwegwet zich daartegen zou
den verzetten. 

Dit verweer heeft de Rechtbank blijkens 
haar vonnis verworpen; . 

0 . dat art. s sub s (aanhef en sub a) der 
Lokaalspoor- en Tramwegwet kennelijk bui
ten het telastegelegde staat; 

0 . dat de bedoelde bepaling slechts be
strijkt het verkeer "over" de in die bepaling 
bedoelde "spoorwegen" (n.l. tramwegen), 
waarmede, gezien het systeem dier wet, niet 
anders bedoeld kan zijn dan het verkeer van 
diegenen en datgene, die en dat door middel 
van die spoorwegen moet(en) worden ver
voerd of met dat vervoer annex zijn of is; 

0 . dat ook art. 7 der genoemde wet B . en 
W. niet verhindert, voorschriften als het niet
nagekomene te geven, daar dat niet-nageko
m en voorschrift er niet is een, dat den dienst 
en het gebruik van den tramweg zelf betreft. 

Naar mijne meening zijn deze overwegin
gen niet deugdelijk en heeft de Rechtbank 
het bedoelde verweer ten onrechte verwor
pen. Voor deze meening is naar mij voorkomt 
steun te vinden in het arrest van den H oogen 
Raad van 20 Februari 1914 W. 9772, N. J. 
1914 blz. 548. De "Locaalspoor- en Tram
wegwet" heeft blijkens haar titel en consi
derans de regeling van den dienst en het ge
bruik van spoorwegen, waarop uitsluitend 
met beperkte snelheid wordt vervoerd, tot 
onderwerp der rijkswetgeving gemaakt, be
houdens de beperkte bevoegdheid in art. 7 
dier wet aan de Staten der provinciën en de 
gemeenteraden gegeven; art. s sub 5, aanhef 
en sub a, bestrijkt dan ook niet slechts het 
verkeer "over" de in deze bepaling bedoelde 
spoorwegen (n.l. tramwagen) in de beperkte 
beteekenis daaraan door de Rechtbank toe
gekend, maar bestrijkt als beoogende nadere 
regeling van den dienst en het gebruik der 
tramwegen bij algemeenen maatregel van 
bestuur, behalve het "exploitatie-verkeer" 
ook het "gewone verkeer", n .l. het verkeer 
door het publiek op en bij de tramwegen, 
zooals reeds volgt uit genoemd art. 7 en 
voorts duidelijk blijkt uit het ter uitvoering 
van genoemd art. s sub 5, aanhef en sub a, 
uitgevaardigde " Tramwegreglement", o.a. 
uit het vijfde lid van art. 8, uit art. II en 
vooral uit art. 59 van dit reglement. Blijkens 
genoemd art. 8 (vierde, vijfde en zesde lid) 
geeft dat regelement bepalingen ten aanzien 
van de beweegbare bruggen in den tram·weg. 
D it een en ander brengt mijns inziens mede, 
dat, waar de in het bewezenverklaarde telas
tegelegde, bedoelde ophaalbrug, zooals op 
grond van den in het vonnis opgenomen in
houd der gebezigde bewijsmiddelen is aan 
te nemen, is een trambrug van de N . V. Eer
ste Drentsche Stoomtramweg Maatschappij , 
het voormelde art. 14bis der Algemeene Po
litieverordening voor de gemeente Emmen, 
dat niet is een volgens art. 7 van de Locaal
spoor- en Tramwegwet vastgesteld voor
schrift, niet mag gelden ten aanzien van die 

ophaalbrug en dus art. 14bis alsmede de 
strafbepaling (art. 134) der genoemde ge
meenteverordening in casu niet hadden mo
gen worden toegepast. 

Mitsdien concludeer ik, daar mij niet ge
bleken is, dat het bewezenverklaarde inge
volge eenige andere wettelijke bepaling straf
baar is, dat het vonnis van de Rechtbank zal 
worden vernietigd voorzoover daarbij het be
wezene is gequalificeerd en strafbaar ver
klaard, te dezer zake requirant is strafbaar 
verklaard en hem straf is opgelegd, en dat 
de Hooge Raad, rechtdoende krachtens art. 
105 der Wet R. 0., requirant zal ontslaan 
van alle rechtsvervolging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

van der Flier; 
0. dat namens requirant een schrifttuur is 

ingediend door Mr. A. Jonker, advocaat te 
Emmen, als raadsman van den requirant, 
daartoe door dezen bepaaldelijk gevolmach
tigd, maar Mr. A. Jonker, zoowel in eersten 
aanleg als in hooger beroep niet als raads
man, doch als gemachtigde van requirant is 
opgetreden, zoodat nu een schriftelijke vol
macht als bedoeld in het eerste lid van art. 
450 Sv. niet aanwezig is, op gemelde schrif
tuur geen acht kan worden geslagen; 

0. dat ook overigens door of namens den 
requirant geenerlei middel van cassatie is 
aangevoerd; 

0. ambtshalve : 
dat bij het b estreden vonnis, met qualifi

catie en strafoplegging als voormeld, over
eenkomstig de dagvaarding is bewezen ver
klaard, dat requirant den 12en Januari 1939 
te 3¼ uur ongeveer in den namiddag te 
Nieuw-Amsterdam als directeur van de N. V. 
Eerste Drentsche S toomtramwegmaatschap
pij, welke maatschappij eigenaresse van de 
ophaalbrug in den openbaren weg aan de 
zuidzijde van de Hoogeveensche vaart is, 
geen zorg heeft gedragen, toen die brug was 
opgehaald, dat daarbij de door Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente bepaalde af
sluiting, bestaande uit eene afsluitboom met 
reflector was aangebracht; 

dat art. 14bis der Algemeene Politiever
ordening voor de gemeente Emmen luidt : 

Vonders en bruggen, gelegen over wijken 
en kanalen, moeten naar het oordeel van 
Burgemeester en Wethouders van één of 
twee voldoende leuningen voorzien zijn. 
Vonders en bruggen, door Burgemeester en 
Wethouders aangewezen, gelegen in openbare 
wegen, moeten ter weerszijden, aan de uit
einden der leuningen voorzien zijn van zij 
hekken, waarvan de juiste plaats, alsmede 
de vorm, inrichting en kleuren door Burge
meester en Wethouders worden bepaald. 

Vonders en bruggen, gelegen in openbare 
wegen, moeten, wanneer zij niet voor het 
rijverkeer openstaan, derhalve opgehaald of 
afgedraaid zijnde, van ½ uur na zonsonder
gang tot ½ uur vóór zonsopgang, ter hoogte 
van minstens r½ meter boven den grond 
voorzien zijn van een voor het verkeer goed 
zichtbare lantaarn, welke naar twee zijden 
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in de richting van den weg een helder rood 
licht uitstraalt en gedurende den overigen 
tijd terzelfder hoogte van een voor het ver
keer goed zichtbare roode vlag ter grootte 
van minstens 50 bij 50 c.M., terwijl voor zoo
ver vorenvermelde bruggen daarvoor door 
Burgemeester en Wethouders worden aange
wezen, wanneer zij niet voor het rijverkeer 
openstaan, daarbij tevens door hen te bepalen 
afsluitingen moeten ~en aangebracht, 
zoodat naar het oordeel van burgemeester 
en wethouders voldoende in de veiligheid van 
het verkeer is voorzien. 

Voor het niet nakomen dei· bepalingen van 
dit artikel zijn aansprakelijk de eigenaren of 
onderhoudsplichtigen van de in de beide 
voorgaande leden bedoelde werken; 

dat art. 134 van diezelfde verordening 
straf bedreigt tegen overtreding of niet-na
koming van de bepalingen van die verorde
ning of van uit krachte daarvan gegeven 
voorschriften, zoover daartegen bij geene wet 
of ander wettelijk voorschrift is voorzien ; 

dat de Rechtbank door het bewezen ver
klaarde kennelijk acht niet te zijn nageko
men het bepaalde in het slot van het 2e lid 
van genoemd art. 14bis betreffende het aan
brengen van afsluitingen bij bruggen in open
bare wegen; 

dat de Rechtbank kennelijk ervan uitgaat, 
dat de in de bewezenverklaring genoemde 
ophaalbrug is een brug in een openbaren 
weg, over welken weg en brug een trambaan 
van de Eerste Drentsche Stoomtramweg
maatschappij loopt, terwijl die weg, eigen
dom van die maatschappij , geacht mag wor
den te behooren tot de werken van die tram
baan ; 

dat in verband hiermede namens requi
rant voor de Rechtbank is aangevoerd, dat 
het ten laste gelegde niet strafbaar zou zijn, 
omdat Burgemeester en Wethouders der ge
meente Emmen onbevoegd waren een afslui
t ing als ter dagvaarding vermeld, voor te 
schrijven, op grond dat de artt. 5 lid 5 (aan
hef en sub a en 7 der Lokaalspoor- en Tram
wegwet zich daartegen zouden verzetten; 

dat bij het bestreden vonnis dit betoog is 
verworpen, op grond dat het eerstgenoemde 
voorschrift kennelijk buiten het te laste ge
legde staat en slechts bestrijkt het verkeer 
,,over" de in die bepaling bedoelde "spoor
wegen" (namelijk t ramwegen), waarmede, 
gezien het systeem dier wet, n iet anders be
doeld kan zijn dan het verkeer van diegenen 
en datgene, die en dat door middel van die 
spoorwegen moet (en) worden vervoerd of 
met dat vervoer annex zijn of is, en dat ook 
genoemd art. 7 Burgemeester en Wethouders 
niet verhindert, voorschriften als het niet na
gekomene te geven, daar dat niet-nagekomen 
voorschrift er niet een is, dat den dienst en 
het gebruik van den tramweg zelf betreft; 

dat de Lokaalspoor- en Tramwegwet blij
kens haar titel en considerans beoogde een 
algemeene regeling te geven voor den dienst 
en het gebruik van spoorwegen, waarop uit
sluitend met beperkte snelheid wordt ver
voerd en daarmede deze geheele zaak tot het 
onderwerp der Rijkswetgeving te maken en 

aan dit denkbeeld uitvoering is gegeven voor 
spoorwegen als de onderhavigen in art. 5 (on
der 2) dier wet, welks laatste lid, voor zoo
ver thans van belang luidt: Bij algemeenen 
maatregel van bestuur wordt geregeld, het
geen ter verzekering van het veilig en orde
lijk verkeer over deze spoorwegen ... is voor 
te schrijven, ter uitvoering van welk wets
voorschrift in het leven is geroepen het 
Tramwegreglement; 

dat met het in voormeld art. 5 bedoelde 
verkeer niet uitsluitend kan zijn bedoeld dat 
over den spoorweg - het verkeer van ver
voerde personen en goederen en van het 
daarbij dienstdoend personeel en gebruikte 
materiaal - maar zeker, en in niet mindere 
mate, het verkeer door het publiek op en bij 
die spoorwegen, die in den regel niet zijn af
gesloten, dikwij ls niet op eigen banen loopen 
maar op openbare wegen, zoodat op vele 
plaatsen beiderlei verkeer gelijkelijk bescher
ming behoeft en de strekking van genoemd 
art. 5, gezien ook de overige voorschriften 
der wet, geen andere kan zijn dan deze, dat 
al de, den bestuurder van een tramweg in het 
belang van de veiligheid van alle verkeer, te 
geven voorschriften, hem van rijkswege zul
len worden gegeven behoudens dan de bij 
art. 7, lid 2 der wet aan den gemeenteraad 
toegekende bevoegdheid, om in bijzondre ge
vallen onder Koninklijke goedkeuring voor
schriften vast te stellen; 

dat dan ook het voormelde Tramreglement 
voorschriften bevat, zooals b .v. art. 59, on
getwijfeld mede gegeven ter bescherming van 
het verkeer van het publiek op en bij den 
spoorweg en in art. 8, 4e lid een voorschrift 
geeft voor beweegbare bruggen in tramba
nen, kennelijk strekkende ter bescherming 
van het scheepvaartverkeer in een, een tram
baan kruisend, vaarwater; 

dat derhalve voormeld art. 14bis der Al
gemeene Politieverordening der gemeente 
Emmen, dat niet is een voorschrift vastge
steld overeenkomstig art. 7, lid 2, der Lokaal
spoor- en Tramwegwet, geen rechtskracht 
heeft' ten aanzien van de in de bewezenver
klaring genoemde ophaalbrug en requirant 
door als d irecteur van de genoemde tramweg
maatschappij te handelen als bewezen is ver
klaard, niet een feit, strafbaar ingevolge ge
noemd art. 14bis juncto 134 derzelfde veror
dening heeft gepleegd: 

dat het bestreden vonnis mitsdien voor 
wat betreft de aan het bewezenverklaarde 
gegeven qualificatie, de strafbaarverklaring 
van den requirant en de opgelegde straf niet 
kan worden gehandhaafd; 

Vernietigt het bestreden vonnis, voor wat 
deze punten betreft; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.; 
0. dat het bewezenverklaarde ook niet 

krachtens eenig ander wetsvoorschrift straf
baar is; 

Ontslaat den requirant van alle rechtsver
volging te dier zake; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 
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z8 Januari z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 1401; Woningwet 
art. 25.) 

Het middel zoekt de onrechtmatigheid 
van de aan de gemeente verweten han
delingen niet in een inbreuk op een aan 
eischeres toekomend recht, doch in 
schending van een rechtsplicht door de 
gemeente. 

Bij het eerste lid van art. 25 der Wo
ningwet wordt aan de gemeente de ver
plichting opgelegd woningen, die aan 
eene bepaalde omschrijving voldoen bij 
raadsbesluit, den Inspecteur gehoord, 
onbewoonbaar te verklaren. Echter is in 
die bepaling aan de gemeente niet opge
legd de rechtsplicht zich te onthouden 
van onbewoonbaarverklaring van wo
ningen, welke niet onder de daarin ge
geven omschrijving vallen. 

De N. V. Bouw-, Handel-, Exploitatie- en 
Administratie-Mij. ,,Indiana", gevestigd te 
Amsterdam, eischeres tot cassatie van een 
door het Hof te Amsterdam, den 26 Jan. 
1939 (1939, N°. 704), tusschen partijen ge
wezen arrest, adv. Mr. A. E. J. Nysingh, 

tegen: 
de Gemeente Hilversum, van welke gemeente 
het Bestuur zitting houdt ten Raadhuize te 
Hilversum, verweerster in cassatie, adv. Jhr. 
Mr. J. H. de Brauw; gepleit door Mr. 
Wyckerheld Bisdom. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
1. dat de gemeenteraad van Hilversum bij 

besluit van 1 April 1930 52 woningen, eigen
dom van eischeres, hierna te noemen "Indi
ana", overeenkomstig een desbetreffend 
voorstel van Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente en het advies der Gezond
heidscommissie, zonder hoofdelijke stem
ming heeft onbewoonbaar verklaard op 
grond, dat die woningen ongeschikt waren 
ter bewoning en niet door het aanbrengen 
van verbeteringen in bewoonbaren staat wa
ren te brengen; 

2. dat Ged. Staten bij besluit van 28 Mei 
1930 voormeld gemeenteraadsbesluit ten 
aanzien van 9 woningen, wegens strijd met 
de wet hebben vernietigd, daar deze 9 wo
ningen niet ongeschikt waren ter bewoning, 
althans daarvoor geschikt waren te maken, 
terwijl zij de onbewoonbaarverklaring der 
43 overige woningen handhaafden; 

3. dat de Kroon bij K. B. van 7 Nov. 1930 
het besluit van Ged. Staten ten aanzien van 
31 dier 43 woningen, op grond van strijd me: 
de wet heeft vernietigd, daar deze 31 wonin
gen, voorzoover ongeschikt tot bewoning, 
daarvoor wel geschikt waren te maken; 

4. dat Ged. Staten bij besluit van 3 Dec. 
1930, overeenkomstig voormeld K. B., daar
op alsnog eerstgenoemd raadsbesluit ten aan
zien van de sub 3 bedoelde 31 woningen heb
ben vernietigd; 

dat Indiana, stellende : dat blijkens het 
vorenstaande, ten aanzien van veertig wo-

ningen, de onbewoonbaarverklaring door de 
gemeente Hilversum - hierna te noemen 
"de Gemeente" - is geschied in strijd met 
de wet, dat in zoover de onbewoonbaarver
klaring derhalve is geweest een onrecht
matige daad van de Gemeente tegenover In
diana, dat deze door die onrechtmatige daad 
nader omschreven schade heeft geleden en 
zal lijden, voor de Arr.-Rechtb. te Amster
dam heeft gevorderd: verklaring, dat de bo
venbedoelde handeling der Gemeente tegen
over Indiana een onrechtmatige daad op-

. levert, en veroordeeling van de Gemeente, 
haar evengemelde schade, op te maken bij 
staat en te vereffenen volgens de wet, te ver
goeden; 

dat, nadat de Rechtbank, bij vonnis van 
4 Juni 1937, Indiana in die vordering niet 
ontvankelijk had verklaard, deze van dat 
vonnis in hooger beroep is gekomen; 

0. dat bij het bestreden arrest door het 
Hof is overwogen : 

"dat door de hierboven vermelde besluiten 
van de door de wet aangewezen beroeps
instantie voor den burgerlijken Rechter op 
bindende wijze is vastgesteld, dat de inhoud 
van het Raadsbesluit, voor wat betreft be
doelde 9 en 31 woningen, was in strijd met 
de wet; 

dat elke daad ter uitvoering van dat be
sluit, voor zoover die woningen betreft, daar
door het karakter zou hebben gekregen van 
een onrechtmatige daad van de gemeente, 
maar eenige daad van het gemeentebestuur 
tot uitvoering van het besluit door "lndiana" 
niet is gesteld; 

dat het nemen van het besluit door het 
gemeentelijk orgaan, den Raad, door de om
standigheid, dat deszelfs inhoud was in strijd 
met de wet, nog niet tot een onrechtmatige 
daad wordt gestempeld, waarbij zij opge
merkt, dat het nemen door den Raad van 
een besluit, dat, naar zijn inhoud, in strijd is 
met de wet, geenszins een zeldzaamheid is, 
getuige de vele gevallen, waarin een bepa
ling in een gemeentelijke verordening door 
den Rechter onverbindend wordt verklaard; 

dat het feit, dat de wet, in art. 26, beroep 
op Ged. Staten tegen een Raadsbesluit tot 
onbewoonbaarverklaring van een woning 
openstelt, en daarmede het beslissend ant
woord op de vraag, of een woning behoort 
tot de, in art. 25, re lid beschreven categorie 
van woningen, legt in handen van Ged. Sta
ten, belet in het nemen door den Raad van 
zulk een besluit een onrechtmatige daad te 
zien, wàt ook omtrent de strijdigheid van 
den inhoud van het besluit met bepalingen 
der wet, moge komen vast te staan; 

dat noch schending van een rechtsplicht 
door de gemeente noch aantasting van een 
subjectief recht van een burger kan zijn ge
legen in het nemen van een besluit door den 
Raad, waaromtrent de wet zelve bepaalt, 
dat, ingeval van beroep, een hoogere admi
nistratieve instantie zal beslissen, of het al 
dan niet in stand zal blijven;" 

dat het Hof voorts nog heeft overwogen: 
,,dat, wat betreft de 9 woningen, ten aan-

4 
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zien van welke het Raadsbesluit bij het be
sluit van Ged. Staten van 28 Mei 1930 is 
vernietigd, nog zij opgemerkt, dat het Raads
besluit geen ander rechtsgevolg heeft gehad 
dan dit, dat (art. 26, se lid), wanneer de ter
mijnen tot voorziening en de behandeling 
van een eventueel ingesteld verzoek om 
voorziening zouden zijn afgeloopen, de rechts
toestand eigen aan onbewoonbaarverklaarde 
woningen, zoude intreden, maar in werkelijk
heid, door de vernietiging van het besluit op 
28 Mei 1930, die toestand niet is ingetreden;" 
en dat, zooals nader wordt gemotiveerd, ten 
aanzien van de 3 1 woningen, voor welke 
Ged. Staten bij hun, later door de Kroon 
vernietigd, besluit van 28 Mei 1930 het be
roep hebben verworpen, hetzelfde moet wor
den aangenomen; 

dat het Hof ten slotte op voormelde, als
mede op andere, thans niet meer van belang 
zijnde, gronden, het vonnis der Rechtbank 
heeft bekrachtigd; 

0 . dat Indiana tegen 's Hofs arrest op
komt met het navolgende middel van cas
satie: 

S . of v. t . van de artt. 1401, 1402, 1403 
B. W., 48 Rv., 1, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24a, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 32a Woning
wet; 166, 167, 168, 169 tot en met 174 Pro
vinciale Wet en 167 (vroeger 134) Gem.wet; 
door in dit geding waarin eischeres heeft ge
vorderd de vaststelling dat het besluit van 
den Raad der Gemeente Hilversum dd. t 
April 1930 waarbij een aantal woningen, te 
dien tijde aan eischeres in eigendom toebe
hoorende, onbewoonbaar zijn verklaard, op
levert een onrechtmatige daad van die Ge
meente tegenover eischeres, en de veroordee
ling van die Gemeente om aan eischeres de 
daardoor aan haar veroorzaakte schade te 
vergoeden, het vonnis van de Arr.-Rechtb. 
te Amsterdam, in eersten aanleg gewezen, 
waarbij eischeres in deze vordering niet-ont
vankelijk werd verklaard, te bekrachtigen, 
zulks op de gronden in het arrest weerge
geven welke het Hof tot de slotsom brachten 
dat het Hof de stelling van eischeres, dat de 
Gemeente zich tegenover haar aan een on
rechtmatige daad heeft schuldig gemaakt, 
onjuist oordeelt, zoodat het Hof de vraag, of 
de beweerde schade, waarvan eischeres ver
goeding vordert, het gevolg is geweest van 
het nemen door den Raad van het besluit tot 
onbewoonbaarverklaring van de ten processe 
bedoelde 40 woningen, ononderzocht heeft 
gelaten, 

t en onrechte, omdat, waar ten deze vast
staat dat de inhoud van het bedoelde Raads
besluit was in strijd met de Wet, ook het 
nemen van dat besluit door den Gemeente
raad een daad van de Gemeente oplevert in 
strijd met de Wet en met den rechtsplicht 
van de Gemeente en mitsdien een onrecht
matige daad van de Gemeente is, welke tot 
vergoeding van schade, welke van het nemen 
van dat besluit het gevolg is geweest, ver
plicht, althans tegenover eischeres als toen
malig eigenares der ten processe bedoelde 
woningen waarop het besluit van den Ge
meenteraad betrekking had, hetgeen niet 

anders wordt doordat volgens 's Hofs vast
stellingen het nemen door den Raad van een 
besluit, dat, naar zijn inhoud, in strijd is 
met de Wet, geenszins een zeldzaamheid is, 
- terwijl 

a. het feit, dat de Wet beroep van derge
lijke besluiten op Ged. Staten heeft open
gesteld en een beslissing van de Kroon heeft 
mogelijk gemaakt, slechts medebrengt, dat 
de toetsing van de vraag of het besluit in 
strijd met de Wet is, aan den burgerlijken 
rechter is onttrokken, doch geenszins tot ge
volg heeft, dat het nemen van een onwettig 
besluit niet tegenover den eigenaar der wo
ningen een onrechtmatige daad oplevert, 

b. het feit, dat de rechtstoestand eigen 
aan onbewoonbaar verklaarde woningen, niet 
is ingetreden, voor dit geding niet van belang 
is, omdat de door eischeres geleden schade 
volgens hare stellingen niet het gevolg is ge
weest van het ingetreden zijn van dien toe
stand, doch gevolg is geweest van het enkele 
nemen van het besluit door den Gemeente
raad. 

0. dienaangaande: 
dat het middel, gelijk ook bleek uit de 

toelichting daarvan, de onrechtmatigheid 
van de aan de Gemeente verweten handelin
gen niet zoekt in een inbreuk op een aan 
Indiana toekomend recht, doch in schending 
van een rechtsplicht door Hilversum; 

dat bij het eerste lid van art. 25 der Wo
ningwet aan de Gemeente de verplichting 
wordt opgelegd, woningen, die aan een be
paalde omschrijving voldoen bij raadsbesluit, 
den Inspecteur gehoord, onbewoonbaar te 
verklaren; 

dat echter in die bepaling aan de Ge
meente niet is opgelegd de rechtsplicht, zich 
te onthouden van onbewoonbaarverklaring 
van woningen, welke niet onder de daarin 
gegeven omschrijving vallen; 

dat reeds om die reden het middel niet kan 
slagen; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eischer in de kosten van het 

geding in cassatie. (Salaris f 400, Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Alvorens het middel te bespreken vermeld 

ik volledigheidshalve, dat het Hof in zijn 
arrest na de rechtsovervvegingen zooals die 
afgedrukt zijn in bovenvermelde bronnen nog 
zegt, dat dus de vraag of de beweerde schade, 
waarvan Indiana vergoeding vordert, het ge
volg is geweest van het nemen door den Raad 
van het besluit tot onbewoonbaarverklaring 
van bedoelde woningen niet onderzocht be
hoeft te worden. 

Voorts zegt het Hof, dat op grond van 
hare (thans in cassatie bestreden) overwe
gingen de grieven van Indiana niet op zich 
zelve behoeven te worden onderzocht, omdat 
zij niet tot vernietiging van het vonnis kun
nen leiden. 

D eze grieven, welke ik toch vermeld, om
dat zij ten deele bij de bespreking van het 
middel aan de orde komen, waren: 
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1 °. dat de Rechtbank ten onrechte is ge
treden in de vraag, of de onbewoonbaarver
klaring der 40 woningen in strijd met de wet 
is geschied, nu zulks is uitgemaakt door de 
Kroon, 

2 °. dat onjuist is de overweging van de 
Rechtbank dat niet is gebleken, dat de ge
meente de desbetreffende voorschriften op
zettelijk of culpoos onjuist heeft gehanteerd, 

3 °. dat onjuist is de overweging der Recht
bank, dat ten deze hoogstens zou kunnen 
worden gesproken van strijd over de toepas
sing van wetsbepalingen tusschen verschil
lende administratieve colleges, doch dit 
zoude betreffen een vraag van beleid der ad
ministratie, waarin de burgerlijke rechter 
niet kan treden. 

Deze procedure stelt de vraag, of het ne
men van het besluit van den gemeenteraad 
van Hilversum tot onbewoonbaarverklaring 
van een aantal woningen, nu dit besluit (ten 
deele na beroep op de Kroon) door Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland vernietigd 
is, een onrechtmatige daad der Gemeente 
oplevert jegens de eigenares, eischeres tot 
cassatie, waardoor die gemeente gehouden is 
tot schadevergoeding krachtens art. 1401 
B . W. 

Rechtbank en Hof zijn er niet toe gekomen 
te onderzoeken of werkelijk schade gele
den is, daar zij op verschillende gronden van 
oordeel waren, dat de vordering zooals deze 
was ingesteld, niet ontvankelijk verklaard 
moest worden. 

Terwijl, zooals ik hierboven uitvoeriger 
vermeldde, de R echtbank meent, dat Hil
versum niet in strijd met de wet gehandeld 
had in dien zin, dat een vordering op grond 
van art. 1401 B. W . gerechtvaardigd zou zijn, 
zegt het Hof, dat Hilversum geen enkele 
daad verricht heeft ter uitvoering van het 
besluit, en dat het nemen van het besluit 
door den Raad niet tot een onrechtmatige 
daad wordt gestempeld door de omstandig
heid, dat de inhoud ervan in strijd met de 
wet was. Het openstellen van beroep op Ge
deputeerde Staten tegen een raadsbesluit tot 
onbewoonbaarverklaring in art. 26 der Wo
ningwet legt, naar 's Hofs meening het be
slissend antwoord op de vraag of een woning 
behoort tot de in art. 25 lid 1 beschreven 
categorie in handen van Gedeputeerde Sta
ten en dàt feit belet in het nemen van het 
besluit door den Raad een onrechtmatige 
daad te zien, wá t ook moge komen vast te 
staan omtrent de strijdigheid van den inhoud 
van het besluit met de bepalingen der wet. 

Het Hof zegt dan, dat noch de schending 
van een rechtsplicht door de gemeente noch 
aantasting van een subjectief recht van een 
burger kan zijn gelegen in het nemen van een 
besluit door den Raad, waaromtrent de wet 
zelve bepaalt, dat ingeval van . beroep, ~n 
hoogere administratieve instantle zal beslis
sen of het al dan niet in stand zal blijven. 

I~ het bovenstaande ligt de kern van 
's Hofs beslissing welke in het arrest dan 
verder wordt uitgewerkt. 

Hiertegenover stelt eischeres in haar mid
del (onderdeel a), dat de regeling der Wo-

ningwet wel medebrengt, dat de beslissing 
of een raadsbesluit tot onbewoonbaarverkla
ring al of niet in strijd met de wet is, aan den 
burgerlijken rechter is onttrokken, doch dat 
daar geenszins uit voortvloeit, dat het nemen 
van een dergelijk besluit niet een onrecht
matige daad tegenover den eigenaar zou op
leveren. Het tegendeel is het geval, zegt 
eischeres. Immers gewoonlijk geeft het bij 
vorderingen uit art. 1401 B . W . veel moeite 
te bewijzen dat de Overheid of een harer 
organen in strijd met de wet gehandeld heeft, 
terwijl dit feit in deze zaak vaststaat. Voor 
deze stelling is ongetwijfeld een grond te ont
leenen aan het z.g. Ostermann-arrest van 20 
November 1924, (W. n293, N. J. 1925, 89) 
waarbij de H ooge Raad besliste, dat ook het 
publiekrechtelijk zedelijk lichaam handelend 
door zijn organen, wanneer het een wettelijk 
voorschrift overtreedt, een onrechtmatige 
daad pleegt, waarbij het er niet toe doet, of 
dat voorschrift een publiek- dan wel een pri
vaatrechtelijk karakter draagt en of eenig 
subjectief recht van burgerlijken of publie
ken aard is geschonden. 

Ik betwijfel echter of aan dit arrest een 
dergelijke algemeene strekking moet worden 
toegekend, daar toch de Algemeene Wet van 
1822, welke in die zaak in het geding was, 
overtreden werd, doordien de ambtenaren 
weigerden mede te werken tot het verrichten 
van uitvoerformaliteiten, en zooals in dat 
arrest werd vastgesteld een op hen rustenden 
rechtsplicht niet nakwamen. Een eenigszins 
analoog geval doet zich voor in het z.g. keur
meester-arrest van 24 Mei 1935 (W. 12962; 
N. J. 1935, 1497). 

Het arrest van 20 November 1924 heeft 
destijds vele bekende schrijvers in het ge
weer geroepen en er werd gesproken van 
een November- revolutie. 

Ik noem van hen, die hun licht over dit 
arrest hebben doen schijnen slechts Dr. J. P. 
Fockema Andreae in het Weekblad voor Ge
meente-belangen 1925, n °. 5, Mr. Dr. H . Vos, 
ib. n °. 6, en in Gem. Bestuur 1925, 237, Prof. 
Scheltema in W. 11307, Prof van der Grin
ten in Gem. Bestuur 1925, blz. 149, Prof. 
Kranenburg in Gem. Bestuur 1925, blz. 164, 
Prof. Ribbius in de Gids van Aug. 1925, een 
opsomming welke ik besluit met vermelding 
der artikelen van Prof. Meijers in W.P.N .R. 
2883 en 2884. 

Deze het arrest samenvattend, zegt dat dit 
hierop neerkomt: ,,Art. 1401, een aansprake
lijkheid vaststellend voor een onrechtmatige 
daad, bevat geen enkele beperking t. a . v. 
den aard der onrechtmatigheid", en merkt 
dan op, dat blijkens deze beslissing ook pu
bliekrechtelijk onrecht, hetzij door een bur
ger, hetzij door de overheid bedreven, grond 
geeft tot een vordering uit art. 1401 B . W. , al 
is het overdreven van een revolutie te spre
ken. Prof. Meijers geeft dan een overzicht 
van de consequenties uit het arrest voort
vloeiend, waarbij in het bijzonder voor deze 
zaak van belang is, hetgeen hij opmerkt on
der b (blz. 242), ten aanzien van de aanspra
kelijkheid voor overtreding der normen, die 
men tot het publiekrecht rekent. 
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Art. 2 5 lid 1 der Woningwet verplicht de 
gemeenteraad woningen, ongeschikt ter be
woning en niet door het aanbrengen van ver
beteringen in bewoonbaren staat te brengen, 
onbewoonbaar te verklaren. Van een derge
lijk besluit staat beroep open op Gedepu
teerde Staten en Kroon, waarvan i. c. gebruik 
is gemaakt, en dat geleid heeft tot vernieti
ging van het desbetreffende raadsbesluit we
gens strijd met de wet. 

Eischeres trekt uit deze bepalingen de 
slotsom, dat de gemeenteraad verplicht is 
zich van onbewoonbaarverklaring te onthou
den indien de woning niet onbewoonbaar is. 
Doet zij dit niet, dan handelt zij in strijd met 
de wet en dus onrechtmatig. 

M. i. zou het systeem van eischeres in om
gekeerden zin er dan ook toe moeten leiden, 
dat, wanneer een woning de facto onbewoon
baar is, en de raad niet een besluit neemt als 
art. 25 der wet vordert, de gemeente langs 
civielrechtelijken weg tot schadevergoeding 
zou kunnen worden aangesproken wegens na
latigheid. Gevallen waarin door een dergelijk 
nalaten voor den eigenaar schade kan ont
staan zijn zeer wel denkbaar. 

Ik ben van meening, dat eischeresse's op
vatting niet juist is. De wet geeft hier een 
norm, en zooals Prof. Meijers uitdrukt, ,,men 
moge het wenschelijk achten, dat de bena
deelden de bevoegdheid hebben de vernie
tiging van den maatregel uit te lokken (be
voegdheid welke eischeres i. c. had en met 
succes heeft gebruikt), nochtans een recht 
op schadevergoeding, eenvoudig gegrond op 
de onrechtmatigheid der handeling en de 
voorzienbaarheid van de schade gaat in het 
publiekrecht te ver. Zeker zal een schade
vergoeding billijk zijn en bij een regeling van 
een administratieve rechtspraak zal dan ook 
waarschijnlijk wel den administratieven 
rechter de bevoegdheid gegeven worden naar 
omstandigheden schadevergoeding toe te 
kennen: echter dat publiek onrecht geheel 
gelijk als privaatrecht behandeld kan worden, 
moet ontkend worden". 

Ik sluit mij hier geheel bij aan. De op
vatting van eischeres zou ertoe leiden, dat 
de Overheid haar taak niet kon uitvoeren, 
zonder de kans te loepen bij elk harer han
delingen met een vordering uit art. 1401 B. 
W. besprongen te worden. De vrees daartoe 
is door het arrest van Nov. 1924 gewekt, ge
tuige de circulaire van B. en W. van Utrecht 
aan de hoofden van takken van dienst enz. 
(opgenomen in het Weekblad voor Gemeen
tebelangen 1925, N °. 5). Deze bepaling blijft 
echter burgerlijk recht; zoolang een soortge
lijk publiekrechtelijk voorschrift ontbreekt, 
en er nog geen administratief recht is, dat 
voor dergelijke gevallen regelen geeft, zullen 
vorderingen als thans ingesteld bij den bur
gerlijken rechter niet kunnen opgaan. 

De Hooge Raad gaat m. i. in zijn recht
spraak tot heden ook niet zoover als eische
res wenscht, en na het besproken arrest is er 
dan ook geen revolutie ontstaan. 

Ik meen, dat art. 25 lid 1 der Woningwet 
een voorschrift van beleid aan den gemeente-

raad stelt, waarmede de burgerlijke rechter 
niet te maken heeft, evenmin met de gevol
gen daarvan. Voor zoover die gevolgen kun
nen worden tegengegaan of gewijzigd staat 
dit ter beoordeeling van Gedeputeerde Sta
ten of de Kroon. 

Indiana neemt alleen het besluit van den 
raad tot grondslag van hare vordering, en 
de vraag kan nu worden opgeworpen, zooals 
de geachte pleiter voor Hilversum deed, of 
dit besluit wel als een daad, een handeling 
kan worden gezien, in den zin van art. 1401 

B. W., nu aan het besluit geen gevolg is ge
geven, en zooals het Hof zegt, de toestand, 
eigen aan onbewoonbaar verklaarde wonin
gen niet is ingetreden. Mij dunkt, dat ge
schiedenis en rechtspraak dit onderscheid 
niet toelaten. Het nemen van het besluit is 
ongetwijfeld een daad, een handeling van het 
gemeentebestuur. Men moge een onderscheid 
kunnen maken tusschen besluit tot handelen 
en de handeling, de uitvoering als gevolg van 
het besluit, zooals b .v. Prof. van der Heijden 
doet (in W.P.N.R. 3456), maar ik kan niet 
aannemen, dat dit onderscheid bij art. 1401 

B . W. op zijn plaats is. Een besluit kan ge
volgen hebben, zonder dat het is uitgevoerd, 
en eischeres beroept er zich op, dat de han
deling van den gemeenteraad, bestaande in 
het nemen van het besluit tot onbewoonbaar
verklaring, ook zonder dat het ten uitvoer is 
gelegd, waardevermindering van haar eigen
dommen heeft medegebracht. De juistheid 
daarvan heeft het Hof nog niet onderzocht, 
omdat het er niet aan toe kwam. 

Naar mijne meening geeft de Woningwet 
een stel van regelen volgens hetwelk beslui
ten van den raad kunnen worden bestreden, 
en is daarnaast niet plaats voor de vordering 
van art. 1401 B. W. 

Het staat wel vast, dat het besluit van 
Hilversum vernietigd is wegens strijd met 
de wet, maar dit sluit niet in, dat de wet, in 
dien zin zou geschonden zijn, dat de raad 
zijn rechtsplicht niet heeft nageleefd. Gede
puteerde Staten en Kroon hebben de feiten 
anders gewaardeerd dan de Raad. Ook die 
opvatting brengt mede vernietiging wegens 
strijd met de wet, maar een wettelijke norm 
is er niet mee overtreden, in _den zin als bij 
de ingestelde vordering bedoeld. 

De norm in art. 2 5 lid 1 der Wet gegeven 
draagt een ander karakter dan die van art. 
1401 B. W., welk laatste artikel niet be
heerscht die gevallen waarin aan de Over
heid niet anders of meer verweten wordt, dan 
dat zij door te kort te schieten in hare ver
plichting om de taak, welke op haar rust, 
naar behooren te vervullen, belangen heeft 
gekrenkt, zooals het "Strooppot"-arrest (29 
Juni 1928, W. u864; N. J . 1928, u38) het 
uitdrukt. 

In deze zaak wordt aan Hilversum ver
weten, dat de raad zijn taak niet naar behoo
ren vervuld heeft, en daarbij belangen van 
eischeres krenkte. Het systeem van eischeres 
brengt mede, dat een raad, besluiten nemend 
1<:rachtens den in art. 25 lid 1 genoemden 
plicht altijd civielrechtelijk aansprakelijk is 
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voor zijn beleid in dezen, wanneer de daartoe 
aangewezen hoogere administratieve auto
riteiten blijk geven van een andere opvatting 
dan in het besluit is neergelegd, ten minste 
wanneer die meening niet berust op een af
wijkend inzicht t. a. v. het z.g. freies Ermes
sen. 

De Woningwet bevat bovendien een rege
lin~ gegeven in het algemeen belang en be
doelt niet de eigenaars van wel voor bewo
ning geschikte huizen te beschermen. 

Naar mijn opvatting heeft de gemeente 
haar rechtsplicht opgelegd in art. 25 lid 1 
vervuld . i-Iet onbewoonbaarverklaren van 
woningen kan echter sterk ingrijpen in par
ticuliere belangen. Om die te beschermen 
geeft de Wet hooger beroep bij Gedeputeerde 
Staten, maar daarmede acht ik ook de gren
zen voor die bescherming vastgelegd, en kan 
het vernietigde besluit niet tot een onrecht
matige daad gestempeld worden, evenmin 
als men het vonnis van een lageren rechter 
dat door een hoogeren vernietigd wordt om
dat het in strijd met de wet gewezen is, een 
onrechtmatige daad van dien eersten rechter 
kan noemen in den zin van art. 1401 B. W. 

Onderdeel b van het middel acht ik, zoo
als uit het voorafgaande blijkt juist, maar 
raakt m. i. niet de kern der zaak. 

Het daarin gestelde wordt eerst belangrijk, 
wanneer beslist zou worden dat het nemen 
van het besluit onrechtmatig was. 

Van oordeel, dat het middel niet tot cas
satie kan leiden, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep en veroordeeling van eische
res in de kosten dezer procedure. 

(N. J.) 

z8 Januari z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Octrooiwet 1910 S . 313 artt. 
2, 51.) 

Na de feitelijke v aststelling, dat een 
deskundige, die , door de publicatie be
treffende den filter van fig. 2, met de
zen filter bekend is, zonder buitenge
woon inzicht of gunstig toeval, mede 
komt tot de in de figuren 7- 10 be
lichaamde variaties, is het Hof terecht 
gekomen tot de slotsom van juridieken 
aard, dat ten tijde van de aanvrage van 
het octrooi ook de filters van de figuren 
7- 10 niet meer waren nieuwe voort
brengselen in den zin van art. 2 Octrooi
wet 1910 S. 313. Bij vorenbedoelde fei
telijke gegevens kan aan deze slotsom 
niet in den weg staan, dat de constructie 
van deze filters een voor den deskundi
ge zelven verrassend resultaat heeft op
geleverd. 

De Belgische Vennootschap Bell Telepho
ne Manufacturing Company Société Ano
nyme, gevestigd te Antwerpen, eischeres tot 
cassatie van het op 20 Febr. 1939 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen par
tijen gewezen arrest, adv. Mr. A. F. Visser 
v an Y zendoorn, 

tegen: 
de N. V. P hilips Gloeilampenfabrieken, ge
vestigd te Eindhoven, verweerster in cas
satie, adv. Mr. F. M. Westerouen van Mee
teren, gepleit door Mr. Bodenhausen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat partij Philips bij inleidende dagvaar

ding de nietigverklaring heeft gevorderd van 
het aan partij Bell Telephone toebehooren
de Nederlandsche octrooi No. 15252, in de 
conclusie waarvan het geoctrooieerde voort
brengsel is omschreven als een electrische 
trillingsfilter bestaande uit een kettinggelei
der, waarvan elke sectie bestaat uit gecon
centreerde impedanties in serie en shunt, 
hierdoor gekenmerkt, dat iedere sectie bevat, 
hetzij een combinatie van een onderling pa
rallel geschakelde zelfinductie en capaciteit 
in het seriegedeelte met een serieschakeling 
van zelfinductie en capaciteit in het shunt
gedeelte, welke combinatie schematisch is 
afgebeeld in figuur 2 van het octrooi, hetzij 
een van de vier combinaties welke zijn afge
beeld in de figuren 7 tot en met 10 van het 
octrooi, welke laatste combinaties geheel aan 
die van figuur 2 gelijk zijn, behoudens dat 
daar, hetzij in het seriegedeelte, hetzij in 
het shuntgedeelte, een van de bedoelde ele
menten is weggevallen; 

dat bij het op 14 Mei 1934 door het Hof 
in deze zaak gewezen en in kracht van ge
wijsde gegaan arrest (zie H. R. 17 Mei 1935 
W. 12980 N. J. 1935, 1549 Red.) reeds is 
vastgesteld, dat dit octrooi ten onrechte is 
verleend, voorzoover betreft den filter van 
figuur 2, omdat deze filter bij de indiening 
van de octrooiaanvrage reeds bekend was 
uit een artikel van professor K. W . Wagner, 
verschenen in den jaargang 1919 van het tijd
schrift Archiv für Electrotechnik, waarin 
geheel dezelfde filter beschreven is; 

dat het thans nog slechts de vraag is, of. 
desalniettemin aan de schakelingen afge
beeld in de figuren 7-10 van het octrooi in
ventief karakter mocht worden toegekend 
en dus in zoover het octrooi in stand kan 
blijven; 

dat de Arr.-Rechtb. te 's-Gravenhage bij 
vonnis van 15 Juni 1937, zich vereenigende 
met de door haar geraadpleegde deskundi
gen, deze vraag ontkennend heeft beant
woord, omdat naar haar oordeel voor een 
vakman, die bekend was met de publicatie 
van Wagner, de schakelingen volgens de fi
guren 7 - 10 voor de hand lagen; 

dat Bell Telephone in hooger beroep de 
juistheid van dit oordeel heeft betwist, daar
toe aanvoerende, dat de filters afgebeeld on
der 7-10 niet, gelijk de filter van figuur 2, 
bandfilters zijn; dat de uitvinder van haar 
geoctrooieerde schakelingen door het ver
eenvoudigen van den bandfilter van figuur 
2 tot de filters van de figuren 7-10 niet 
wederom zooals men toentertijd verwachten 
moest, bandfilters verkreeg, doch filters van 
een geheel ander type nl. infra- en ultra-
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filters, die bovendien geheel onverwachte 
eigenschappen bleken te vertoonen, te weten 
een veel scherpere afscheiding tusschen de 
wèl en de niet doorgelaten frequentie-ge
bieden; 

dat het Hof, na woordelijke aanhaling van 
een deel van het verslag der deskundigen, 
heeft overwogen: 

"dat dit alles in het kort wil zeggen, dat 
naar het oordeel der deskundigen, toen in 
1919 het algemeene schema van figuur 2 uit 
de publicatie van Wagner bekend was ge
worden, voor een deskundige - gezien het 
feit dat het verder doorwerken op en het 
varieeren van dergelijke schema's voor een 
deskundige geenszins ongewoon is, terwijl 
bovendien dit schema in Wagner's publica
tie slechts bij wijze van voorbeeld was ge
geven en daarin tot verder expt:rimenteeren 
en het maken van varianten was aange
spoord; gezien verder de omstandigheid dat 
bij het maken van varianten en berekenin
gen uit de door Wagner aan de hand gedane 
gegevens vanzelf allerlei waarden aan de 
verschillende schakelelementen zouden wor
den gegeven, ook zoodanige, dat zulk een 
element praktisch zou wegvallen; en gezien 
eindelijk het karakter van de in de figuren 
7 tot 10 afgebeelde varianten, welke alleen 
in zoover van het schema van figuur 2 ver
schillen, dat de waarde van een der vier 
elementen van een sectie tot nul is geredu
ceerd - het construeeren van de schakelin
gen der figuren 7 tot 10 voor de hand lag, 
d. w. z. d at er voor een deskundige geen 
bijzondere mate van speurzin, moeite, ver
nuft, of desnoods geluk noodig was om tot 
de constructie daarvan te geraken; 

,,dat dit oordeel der deskundigen, dat trou
wens in werkelijkheid door appellante niet 
is bestreden, door het Hof tot het zijne wordt 
gemaakt en reeds hierop alle door appellante 
aangevoerde grieven moeten afstuiten ; 

"dat immers de vraag of de constructie 
van de filters der figuren 7 tot 10 voor de 
hand lag, d . w. z. of zij al dan niet het ka
rakter bezat van een uitvinding, wel moet 

worden onderscheiden van deze andere vraag, 
of het resultaat van deze constructie verras
send is geweest t . o. v. het tevoren reeds be
kende, zoodat, ook al zou mogen worden 
aangenomen, dat het op den datum der oc
trooiaanvrage niet te voorzien was, dat men 
ook door uit den filter van figuur 2 één im
pedantie per sectie weg te laten geen band
filters, doch infra- en ultra-filters zou ver
krijgen en al zou mogen worden aangenomen, 
dat aan de aldus verkregen filters in tegen
stelling tot reeds bekende infra- en ultra
filters de mogelijkheid van de door appel
lante bedoelde scherpe afscheiding verbon
den was, hierdoor aan de juistheid van het 
hierboven vermelde oordeel der deskundigen 
geen afbreuk wordt gedaan; 

"dat het optreden van een onverwacht en 
verrassend effect weliswaar een omstandig
heid kan zijn, welke er toe kan bijdragen, dat 
tot het voorhanden zijn van een uitvinding 
moet worden besloten, maar zulk een effect 

geen reden kan zijn om een uitvinding aan
wezig te achten, wanneer de maatregelen, 
waaraan dit effect is te danken, gelijk in 
deze, voor een deskundige voor de hand la
gen;" 

dat onder meer op deze gronden het Hof 
het vonnis der Rechtb. heeft bekrachtigd; 

0. dat Bell Telephone tegen 's Hofs ar
rest het volgende middel van cassatie heeft 
aangevoerd : 

S ., althans v . t . van artt. 1, 2, 3, 51, 53 en 
54 Octrooiwet 1910, S . 313, zooals die artt. 
luiden en/of geluid hebben, 48 Rv., 1902 
B .W.; 

doordat het Hof heeft bekrachtigd het von
nis van de Rechtb. te 's-Gravenhage van 15 
Juni 1937, waarbij het Nederlandsch Octrooi 
No. 15252 ook voor wat betreft de schake
lingen volgens de figuren 7 tot en met 10, 
nietig werd verklaard, zonder voldoende 
gronden, daar het Hof bij zijne argumenta
tie - neerkomepde op: de (nieuwe) varian
ten van figuur 2 neergelegd in de figuren 
7 tot en met 10 lagen voor de hand - over 
het hoofd heeft gezien, dat dit voor de hand 
liggen blijkens 's Hofs eigen uiteenzetting 
was een voor de hand liggen ter mogelijke 
verbetering van het genus: ,,bandfilters (met 
weinig scherpe afscheiding)", en dus nooit 
reden kon zijn om een octrooi voor de hier 
bedoelde schakelingen ( 7 tot en met 10) -

als niet bevattende een uitvinding - nietig 
te verklaren, nu het bijzondere van deze 
schakelingen - gelijk het Hof voor zijn re
kening heeft genomen - niet is dat zij zijn 
,,iets betere bandfilters met iets betere af
scheiding" dan die van figuur 2, integendeel 
het bijzondere is, dat zij zijn filters van een 
geheel andere voort nl. : ,,infra- en ultrafilte rs 
(met scherpe afscheiding)", en daar het Hof 
in elk geval niet heeft aangenomen, dat voor 
den deskundige, die dààrnaar zocht, de va
rianten (op filters van figuur 2) neergelegd 
in de figuur 7 tot en met 10 voor de hand 
lagen, ja zelfs integendeel voor zijn rekening 
heeft genomen, dat voor wie dààrnaar zocht 
niet te voorzien was, dat door deze wijzigin
gen van de schakeling van figuur 2 het door 
hem beoogde doel zou worden bereikt, en 
daar het H of, indien het bedoeld heeft te 
constateeren een voor de hand liggen louter 
uit variatielust, of uit zin om eens te kij
ken wat h et geven zou, voorbijzag, dat een 
dergelijk voor de hand liggen octrooirechte
lijke beteekenis mist. 

0 . hieromtrent: 
dat het Hof blijkens het bovenstaande 

aanneemt, dat een deskundige, die, door de 
publicatie van Wagner bekend met den in 
figuur 2 belichaamden filter, overeenkom
stig de suggestie door Wagner zelf in die pu
blicatie gedaan, variaties in de schakeling 
van dien filter gaat aanbrengen, van zelf -
dus ook zonder dat buitengewoon inzicht 
hem leidt of het toeval hem gunstig is -
mede komt tot die variaties, die in de figu
ren 7-10 zijn belichaamd; 

dat deze feitelijke vaststelling het Hof te
recht heeft geleid tot de slotsom van juri-
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dieken aard, dat ten tijde van de aanvrage 
van het octrooi ook de filters van de figuren 
7-10 niet meer waren nieuwe voortbrengse
len in den zin van art. 2 der Octrooiwet 1910 

s. 313; 
dat toch, anders dan het middel wil, bij 

die feitelijke gegevens aan evenvermelde 
slotsom niet in den weg kan staan de moge
lijkheid, dat de constructie van de filters, 
afgebeeld in de figuren 7-10, een voor be
doelden deskundige zelf verrassend resultaat 
heeft opgeleverd in dien zin, èf dat hij mo
gelijkerwijs meende door het aanbrengen der 
variaties op figuur 2 slechts andere bandfil
ters te zullen verkrijgen, terwijl hem bleek, 
dat hij infra- resp. ultra-filters had gecon
strueerd, èf dat een scherper afscheidend 
vermogen, dat aan de filters 7-10 eigen 
mocht zijn, wellicht door hem niet voorzien, 
laat staan, beoogd is; 

dat het middel mitsdien ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. (Salaris f 500. Red.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Bij de bespreking van dit middel dient in 

de eerste plaats onder oogen gezien te wor
den of het, nu het de beslissing van het Hof 
niet volledig, maar samengevat weergeeft, 
dit op de juiste wijze gedaan heeft. De wij
ze waarop de samenvatting geschied is, kan 
toch de vraag doen rijzen of het middel al 
dan niet feitelijken grondslag mist. 

Het middel begint met te stellen, dat het 
Hof, aannemend dat de varianten van figuur 
2 (de bandfilter) neergelegd in de figuren 
7 tot en met ro ( de infrafilters en ultrafil
ters) voor de hand lagen, over het hoofd 
heeft gezien, dat dit voor de hand liggen was: 
een voor de hand liggen ter mogelijke verbe
tering van het genus bandfilters (figuur 2), 
en bestrijdt dan de daaruit door het Hof ge
trokken conclusie tot nietigverklaring van 
het octrooi. 

Om de beoordeeling van de juistheid hier
van mogelijk te maken, nam ik hierboven de 
overwegingen van het Hof waar het hier op 
aankomt in haar geheel over (Zie arrest H. 
R. Red.), en kom daardoor tot de slotsom, 
dat de stelling inderdaad feitelijken grond
slag bezit. Deze is te vinden in het samen
gevatte oordeel van deskundigen, vermeld 
in de eerste zinsnede van 's Hofs overwegin
gen, gevolgd door de opmerking dat dit oor
deel der deskundigen door Bell niet bestre
den is en dat het Hof die uiteenzetting tot 
de zijne maakt, hoe beknopt het middel dit 
alles ook weergeeft. 

Hierin moet dus m. i. de grondslag van 
het middel gezien worden, en uit de ver
dere beschouwingen van het Hof vermeld 
achter : ,.immers dat" volgt, dat het Hof het 
oordeel van deskundigen juist acht, ondanks 
de grieven door Bell daartegen aangevoerd. 
Die beschouwingen vormen echter niet het 
uitgangspunt voor 's Hofs beslissing. 

De in het middel tusschen haakjes bij het 
woord bandfilters gevoegde woorden "met 
weinig scherpe afscheiding" zijn dan ook 

niet uit die beschouwingen overgenomen, 
maar moeten worden opgevat als door den 
steller van het middel ter verduidelijking 
daarvan bijgevoegd. De juistheid daarvan is 
dan ook te ontleenen aan de feiten zooals 
het Hof die vermeldt en in de stukken zijn 
weergegeven. 

Het middel stelt verder dat het Hof voor 
zijn rekening heeft genomen, dat het bijzon
dere van de schakelingen van 7 tot en met 
ro, niet is dat zij ,zijn iets betere bandfilters 
met iets betere afscheiding dan die van 
figuur 2. Ook dit staat niet met zoovele 
woorden in het arrest, evenmin als hetgeen 
in de tweede plaats in het middel daarop 
volgt. 

Ik meen echter, dat dit geen bezwaar kan 
opleveren, wanneer men de woorden van het 
middel dat het Hof verschillende omstandig
heden "voor zijn rekening heeft genomen", 
aldus opvat, zooals het in werkelijkheid is , 
n.l. dat het Hof er bij wijze van veronder
stelling over spreekt, terwijl het middel be
doelt ook daartegen in te gaan. 

Hetzelfde is het geval met het slot van 
hetgeen in cassatie wordt opgeworpen. 

Ik kom derhalve wat het middel zelve be
treft tot de slotsom, dat het op voldoende 
wijze weergeeft hetgeen het Hof gezegd 
heeft in de rechtsoverwegingen in haar ge
heel gelezen. 

Het middel wil dan ook niet zoozeer ver
schillende overwegingen van het Hof weer
leggen, maar moet naar mijn meening ge
lezen worden als een doorloopende weerleg
ging van hetgeen het Hof betoogt. 

Hiermede kom ik tot de zaak zelve en 
begin dan met uit het octrooischrift n ° . 
15252 over te nemen, dat de daarin vermelde 
conclusie luidt "Electrische trillingsfilter be
staande uit een kettinggeleider, waarvan 
elke sectie bestaat uit geconcentreerde im
pedanties in serie en shunt, daardoor geken
merkt, dat iedere sectie bevat een combi
natie van een onderling parallel geschakelde 
zelfinductie en capaciteit in het seriege
deelte, met een zelfinductie of capaciteit of 
met een serieschakeling van zelfinductie en 
capaciteit, in het shuntgedeelte of wel ge
kenmerkt door een combinatie van een serie
schakeling van zelfinductie en capaciteit in 
het shuntgedeelte met een zelfinductie of een 
capaciteit in het seriegedeelte. 

Uit het octrooischrift blijkt, dat de uitvoe
ringsvorm volgens de uitvinding is aange
geven in figuur 2, welke hierin verschilt van 
een trillingsfilter waarvoor vroeger octrooi 
was verleend (onder n°. 11866), dat daarbij 
de groep van impedantie-elementen, twee 
onderling parallel geschakeld zijn, in serie 
met de lijn liggen en die, welke onderling in 
serie liggen, in shunt met de lijn zijn aange
bracht. De vorm aan deze uitvinding gege
ven is op die wijze het omgekeerde der in
richting van die te voren geoctrooieerde tril
lingsfilter. 

Het octrooischrift vervolgt dan, dat geble
ken is van een belangrijk verschil in kenmer
ken van deze twee typen trillingsfilters, daar 
het type ( waarover deze procedure gevoerd 
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wordt) buitengewoon geschikt is voor het 
vormen van infra- en ultrafilters, tengevolge 
van zijn eigenschap om scherp een gebied 
van overgedragen frequenties te begrenzen. 
Na uitvoerige vergelijkingen en berekenin
gen, vermeld in het octrooischrift, waarvan 
ik slechts opmerk, dat ik als leek op dit 
technisch terrein, mij daarover geen oordeel 
kan vormen, doch welk ik gaarne als juist 
aanvaard, te meer daar zij niet bestreden 
zijn, zegt het octrooi, dat o,P die wijze, d.w.z. 
volgens al die vergelijkingen en berekenin
gen infra- en ultrafilters kunnen gevormd 
worden, welke dan in de bijgevoegde teeke
ningen worden aangeduid met de nos. 7 tot 
en met ro. Die afgeleide vormen bestaan 
daaruit, dat steeds in elke sectie één der in 
de uitvoeringsvorm (figuur n°. 2) opgeno
men elementen, en wel steeds een ander, is 
weggelaten. 

Dit alles geef ik op deze verkorte wijze 
weer, omdat mij van veel belang lijkt bij de 
bespreking van het middel ervan te mogen 
uitgaan, dat het octrooi zelf den nadruk legt 
op de uitvinding, vertegenwoordigd in de 
uitvoeringsvorm (figuur 2) en de infra- en 
ultrafilters als afgeleide vormen beschouwd. 

Dit blijkt ook wel hieruit, dat het octrooi 
aan het slot, vlak voor de hierbovenvermelde 
conclusie, en na de bespreking van de vor
men 7 tot en met ro zegt: ,.het spreekt van
zelf, dat de voo'rbeelden slechts bij wijze van 
illustratie zijn gegeven en dat deze op geen 
wijze de uitvinding begrenzen, zooals die 
door de conclusies wordt bepaald". 

Ik krijg het octrooi lezend als leek den 
indruk, dat de uitvoeringsvorm (figuur 2) 
de uitvinding was, en dat die uitvinding door 
allerlei variaties tot verschillende nuttige 
toepassingen kan leiden, variaties welke in 
de beschrijving niet uitputtend behandeld 
worden - er zijn blijkbaar nog meer moge
lijkheden. 

Nu is, zooals ik in den aanvang heb uit
eengezet ten slotte in drie instanties beslist 
dat die uitvoeringsvorm, afgebeeld in figuur 
2 niet nieuw was in den zin van art. 2 der 
Octrooiwet. De strijd tusschen partijen is 
daarop voortgezet over de vraag of nieuw
heid en uitvindingswaarde wel toekwam 
aan de afgeleide vormen 7 tot en met ro, 
de infra en ultrafilters. 

In overeenstemming met het uitgebrachte 
deskundigen-rapport, hebben Rechtbank en 
Hof deze vraag ontkennend beantwoord, op 
de gronden welke ik reeds weergaf, met ge
volg, dat het octrooi niet alleen voor de 
bandfilters, maar ook voor de infra- en ultra
filters, dus in zijn geheel is nietig verklaard. 

Het Hof nam aan met de deskundigen dat 
het construeeren van de schakelingen der 
figuren 7 tot en met ro voor de hand lag, 
d.w.z. dat er voor een deskundige geen bij 
zondere mate van speurzin, moeite, vernuft, 
of desnoods geluk noodig was om tot de con
structie daarvan te geraken. 

In cassatie loopt het geschil, blijkens het 
middel hierover, wat onder "het voor de 
hand liggen" moet worden verstaan. Im
mers Bell heeft niet ontkend, zooals haar 

geachte pleiter ook bij de mondelinge toe
lichting heeft uiteengezet, dat de man, die 
werkende op het gebied van den bandfilter 
(figuur 2) en daarmede experimenteerende, 
waarschijnlijk wel eens ertoe zou kunnen zijn 
gekomen, een filter te construeeren als in de 
figuren 7 tlm ro voorkomt, maar zij ont
kende, dat die omstandigheid octrooirech
telijk van beteekenis is, nu voor dengene die 
zocht naar infra- en ultrafilters met scherpe 
afscheiding, deze stap niet voor de hand lag. 

Met de uiteenzetting van hetgeen pleiter 
onder "het voor de hand liggend" in octrooi
rechtelijken zin verstaat, kan ik niet mede
gaan. Hij geeft er omschrijvingen van als: 

"aangenomen de aanwezigheid van zekere 
feiten, waaronder ook dikwijls wenschen om
trent de toekomst, is een bepaalde gedachte, 
een bepaalde handeling redelijkerwijze te 
verwachten" en "men pleegt ermee uit te 
drukken, dat naar algemeen menschelijk in
zicht een bepaald gevolg te verwachten was." 

Hiertegen heb ik geen bezwaar, maar wel 
tegen de gevolgen welke eischeres daaraan 
verbinden wil, bij het tevens in het oog hou
den, dat volgens het Nederlandsch octrooi
recht "de uitvindingshandeling bestaat in 
het oplossen van een probleem", zooals Prof. 
Telders (blz. 17, no. 27) zegt. 

Eischeres is van oordeel, dat het Hof ten 
onrechte meent, dat men geen octrooi kan 
krijgen voor een nieuw voortbrengsel met 
verrassende eigenschappen, welke degene die 
octrooi vraagt, heeft gevonden, indien dat 
nieuwe voortbrengsel om geheel andere rede
nen ook wel eens binnen afzienbaren tijd zou 
zijn ontstaan. De beslissing van het Hof, dat 
de vindingen ( n ° . 7 tot en met ro) voor de 
hand lagen, heeft volgens eischeres alleen 
zin, indien die opmerking terugslaat op het 
probleem, dat objectief gesproken door de 
uitvinding (of beter hetgeen men als zoo
danig voordraagt, is opgelost. 

Ik ben van meening, dat het verband het
welk eischeres tusschen haar algemeene be
gripsbepalingen van "voor de hand liggen" 
en den grondslag van het octrooirecht ziet, 
niet op die wijze aanwezig is. 

Het Hof heeft niets anders gedaan, dan 
het criterium gebruikt, dat in de praktijk 
van het octrooirecht steeds wordt aange
wend, n.l. beslist, dat van een uitvinding 
geen sprake is, wanneer hetgeen als zoodanig 
wordt voorgesteld voor den deskundige voor 
de hand ligt, en zooals ik het octrooi lees, 
heb ik, gezien de aanhalingen daaruit ge
geven, sterk den indruk, dat ook bij het 
verleenen daarvan de verschillende variaties, 
waarvan er nog andere denkbaar zijn, niet 
als de uitvinding zijn beschouwd, maar wel 
de uitvoeringsvorm (figuur 2), waarvan 
vaststaat dat zij niet nieuw was. 

Prof. Telders (no. 3-5) zet uiteen dat de 
voornaamste rechtsgrond, waarop ten on
zent het octrooirecht berust gezien moet 
worden als eeh contra-prestatie voor de met 
octrooieering gepaard gaande openbaarma
king van een uitgevonden werkwijze of 
voortbrengsel, waardoor deze - vooreerst 
als stimulantie en na afloop van het octrooi 
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ook zelve - ter beschikking komen van de 
industrie. 

Wat derhalve zonder bijzondere mate van 
speurzin, moeite, vernuft of desnoods geluk, 
zooals het arrest zegt, door een deskundige 
gevonden kan worden, is niet octrooieerbaar 
- het ligt voor de hand, het ligt voor het 
grijpen. Dit kan langs moeilijker of gemak
kelijker weg, dit kan op verschillende wij
zen, zoo men wil inductief of deductief ge
schieden, maar wanneer dit het geval is, dan 
ontbreekt de rechtsgrond om octrooi te ver
leenen. 

Ik ben dus van meening, dat het Hof den 
term van "voor de hand liggen" niet gebruikt 
heeft op een wijze welke in strijd is met het 
octrooirecht, zoodat mijn conclusie strekt 
tot verwerping van het beroep en veroordee ' 
ling van eischeres in de kosten der proce
dure. 

(N. J.) 

I8 Januari z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. r 5) . 

Er is geen reden, den zoon niet als 
kostwinner te beschouwen op grond van 
de omstandigheid, dat de vader als werk
looze steun ontvangt, welke bij indienst
treding van den zoon zal moeten worden 
verhoogd. 

Wij WILHELMINA ,enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Jan de Koning, dienstplichtige der lichting 
1939 uit Schiedam, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Defensie van 6 October 
1939, Vlle Afdeeling, n°. 463 V., waarbij 
hem vrijstelling van den dienstplicht wegens 
kostwinnerschap is geweigerd; 
· Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 20 December . 1939, n°. 746; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van II Januari 1940, Vlle afd. n°. 
515 V.; 

0 . dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat , te oordeelen 
naar de ontvangen ambtelijke inlichtingen, 
door het verblijf van den dienstplichtige in 
werkelijken dienst voor eerste oefening de 
geldelijke omstandigheden van het gezin van 
diens vader niet noemenswaard achteruit 
zullen gaan; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
zijn vader reeds eenigen tijd werkloos is 
en als zoodanig van Rijkswege wordt onder
stèund; dat , doordat hij, appellant, thans 
nog werkzaam is, zijn vader een gedeeltelijke 
ondersteuning, met name f 9.25 per week, 
geniet; dat, wanneer hij, appellant, in wer
kelijken dienst zou moeten treden, aan zijn 
vader een hoogere ondersteuning zou moeten 
worden uitgereikt, om in de noodige behoef
ten van diens gezin te voorzien, terwijl ook 
hijzelf daarbij in zijn geheelen persoon voor 
kosten van het Rijk zou komen te staan; 

O. dat, blijkens de overgelegde stukken, 
des appellants vader zonder verdiensten is 
en het gezin de inkomsten van den appellant 
bezwaarlijk kan missen ; 

dat deze laatste mitsdien als kostwinner 
moet worden beschouwd, waaraan niet af
doet, dat zijn vader als werklooze steun ont
vangt, welke bij indiensttreding van den 
appellant zal moeten worden verhoogd; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de beslissing van 
Onzen Minister van Defensie van 6 October 
1939, Vlle Afdeeling, n°. 463 V., aan Jan 
de Koning, voornoemd, alsnog voor den tijd 
van één jaar vrijstelling van den dienstplicht 
wegens kostwinnerschap te verleenen. 

Onze Minister van Defensie enz. 
(B.) 

I9 Januari I940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40.) 

Terecht hebben Ged. Staten art. 40 
2e lid toegepast, daar het appelleerend 
armbestuur geacht m oet worden licht
vaardig te hebben gehandeld, door het 
verzoek van een armlastige, die voor 
verhuizing een som gelds verlangde, 
zonder meer in te willigen en hem aldus 
in staat te stellen naar elders, zij het 
niet naar de opgegeven gemeente, te 
vertrekken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van den Gemeentelijken 
dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon, te 
Hilversum, tegen een besluit van Ged. Sta
ten van Noordholland van 13 Sept. 1939, re 
afdeeling, no. 169, waarbij met toepassing 
van art. 40 der Armenwet is bepaald, dat de 
kosten van ondersteuning, van 26 Maart 
1938 tot en met 25 Maart 1939 te Amsterdam 
verleend aan het armlastige gezin van P . H. 
Kedde, welke kosten f 302 .66 hebben bedra
gen, komen te laste van de genoemde instel
ling; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Jan. 1940, no. 18; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 Jan. 1940, no. 
365, Afdeeling Armwezen; 

0. dat het genoemd besluit van Ged. Sta
ten steunt op de· overwegingen, dat G. H. 
Kedde, oud 23 jaren, te Deventer, alwaar hij 
op 14 Juli 1937 een 26-jarige, eenigszins ge
brekkige en ziekelijke vrouw had gehuwd, als 
werkman een bedrag van f 7 à f 8 per week 
aan inkomsten genoot, terwijl ziin vrouw met 
uit werken gaan gemiddeld f 7 per week ver
diende; dat, nadat de man op 14 Aug. 1937 
werkloos was geworden, het gezin zich op 9 
Sept. 1937 zonder middelen van bestaan te 
Hilversum heeft gevestigd; dat de man spoe
dig daarna aan den Gemeentelijken Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Hil
versum heeft verzocht voor ondersteuning in 
aanmerking te mogen komen, aan welk ver
zoek in zooverre gevolg werd gegeven, dat 
hem een bon voor f 3 per week voor levens-
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middelen werd verstrekt; dat het gezin te 
Hilversum verder den kost verdiende met 
het venten van garen en band langs de hui
zen; dat Kedde op 19 Jan. 1938 verzocht de 
bon voor levensmiddelen om te zetten in een 
ondersteuning in geld van f 3 per week, op 
welk verzoek door den Gemeentelijken 
Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Hilversum afwijzend werd beschikt, met dien 
verstande evenwel, dat tevens werd besloten 
de ondersteuning in levensmiddelen voor
loopig tot 20 Maart 1938 te verlengen; dat 
Kedde op 9 Febr. 1933 schriftelijk aan den 
Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon mededeelde, dat hij wegens 
huurschuld uit zijne woning was gezet en in 
verband daarmede een bedrag van f 25 
vroeg, waardoor hij in staat zou zijn terug te 
keeren naar Deventer, alwaar zijne ouders 
wonen, waarna hij, aldus deelde hij in zijn 
brief mede, te Hilversum niet meer aan een 
woning en levensmiddelen behoefde te wor
den geholpen; dat zijn inboedel van gemeen
t ewege voorloopig op de gemeentewerf werd 
opgeslagen, terwijl aan het gezin in overwe
ging werd gegeven voorshands zijn intrek te 
nemen bij den stiefvader van de vrouw D . 
Zoetebier, die, eveneens zonder middelen van 
bestaan, op 25 Aug. 1937 uit Deventer naar 
Hilversum was verhuisd; dat gelijktijdig 
gunstig werd beschikt op het verzoek om ver
strekking van een bedrag van f 25 ineens, na 
de ontvangst van welk bedrag Kedde met 
zijn vrouw naar Amsterdam is vertrokken, 
alwaar hij zich op 15 Febr. vestigde; dat ook 
het gezin van D. Zoetebier, na door het Pa
rochiaal Armbestuur van de Sint J oseph's 
Kerk te Hilversum aan een bedrag van f 35 
voor verhuiskosten te zijn geholpen, zich om
streeks dienzelfden tijd te Amsterdam heeft 
gevestigd; dat het gezin van Kedde op 26 
Maart' 1938, daar het toen zonder middelen 
van bestaan was, door het bestuur van de 
Burgerlijke Instelling voor Maatschappelij
ken Steun te Amsterdam in de ondersteuning 
werd opgenomen ; dat Kedde in de maanden 
Nov./Dec. 1938 te Amsterdam in de werk
verschaffing heeft gewerkt en daarna op
nieuw vanwege de Burgerlijke Instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam is 
ondersteund; dat het bestuur van de Bur
gerlijke Instelling voor Maatschappelijken 
Steun te Amsterdam zijn vermoeden, dat 
hier sprake is van een geval van armenaf
schuiving, doet steunen op de volgende 
gronden: dat zoowel het verleenen van een 
veel te lage ondersteuning als de verstrek
king van het door Kedde gevraagde bedrag 
van f 25 ineens, de verhuizing van dit ge
zin naar Amsterdam hebben bevorderd; dat 
bezwaarlijk is vol te houden, dat, zooals van 
de zijde van den Gemeentelijken Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Hilversum 
is beweerd, dit bedrag moest dienen als han
delsgeld, aangezien Kedde geen handel drijft, 
doch met het venten langs de huizen -
eigenlijk was dit bedelarij, zooals de vrouw 
met zoovele woorden erkende - aan den 
kost kwam; dat van de zijde van burgemees
ter en wethouders van Hilversum ter be-

strijding van het standpunt van het bestuur 
van de Burgerlijke Instelling voor Maat
schappelijken Steun te Amsterdam het vol
gende is aangevoerd: dat ter verdediging van 
de aan het onderhavige gezin verleende ka
rige ondersteuning, een beroep kan worden 
gedaan op het algemeen belang, hetwelk zich 
ertegen verzet, dat onderstand wordt ver
strekt aan een paar, slechts sinds enkele we
ken gehuwde jonge m enschen, die bij ern
stigen wil tot werken, in staat moeten wor
den geacht in hun eigen onderhoud te kun
nen voorzien; dat het echtpaar Kedde zeer 
wel zijn intrek had kunnen nemen bij de fa
milie Zoetebier, waarmede het geregeld con
tact had, en welke familie te Hilversum met 
drie personen eene gemeentewoning bewoon
de van voldoende ruimte om ook het echt
paar Kedde te kunnen huisvesten ; dat Ked
de de aan hem verstrekte f 25 ook had kun
nen gebruiken om te Hilversum eene nieuwe 
woning te huren; dat hem in ieder geval dat 
bedrag niet werd ter hand gesteld met de 
bedoeling, om zijne verhuizing naar elders 
te bevorderen ; dat hij het hem verstrekte 
bedrag mocht besteden op de wijze, welke 
hem goed dacht; dat uitdrukkelijk moet wor
den ontkend, dat de lage ondersteuning de 
verhuizing naar Amsterdam zou hebben be
vorderd; dat Ged. Staten, met betrekking 
tot het verzoek door het bestuur van de Bur
gerlijke Instelling voor Maatschappelijken 
Steun te Amsterdam gedaan, meenen te moe
ten overwegen, dat de verstrekking van het 
vorenbedoelde bedrag van f 25 na de ont
vangst van een brief, waarin Kedde uitdruk
kelijk te kennen had gegeven, met dit be
drag naar Deventer te kunnen terugkeeren, 
waarna hij te Hilversum geen hulp meer be
hoeven zou, bezwaarlijk anders kan worden 
aangemerkt dan als het verleenen van eene 
bijdrage in de kosten van de verhuizing naar 
elders; dat hieraan niet afdoet, dat Kedde 
niet, gelijk hij in zijn brief aangaf, naar De
venter doch naar Amsterdam is verhuisd ; 
dat onder de gegeven omstandigheden het 
aan Kedde ter hand stellen van het gemelde 
bedrag, zonder dat eenigerlei zekerheid be
stond, dat hij elders in zijn onderhoud en dat 
van zijn vrouw zou kunnen voorzien, is te 
beschouwen als een daad van armenafschui
ving, welke aanleiding behoort te geven tot 
toepassing van art. 40 d er Armenwet; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te H ilversum op het vertrek 
van Kedde geen enkelen invloed heeft uit
geoefend; dat Kedde, wegens huurschuld uit 
zijne woning was gezet; dat in casu derhalve 
directe hulp noodzakelijk was; dat vanwege 
de genoemde instelling onmiddellij k de in
boedel van het gezin voorloopig op de ge
meentewerf is geborgen; dat, daar geen ge
meentewoning beschikbaar was, Kedde in 
overweging is gegeven voorshands zijn intrek 
te nemen bij zijn schoonouders - een gezin 
bestaande uit drie personen - , welke een 
gemeentewoning bewonen, en welke woning 
voldoende ruimte bood om ook het echtpaar 
Kedde - dat schier dagelijks bij de bedoelde 
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schoonouders vertoefde - tijdelijk te huis
vesten; dat K edde beweerde, dat dit onmo
gelijk was en daarom vroeg, hem f 25 te ver
strekken, waardoor hij in staat zou zijn terug 
te keeren naar Deventer, alwaar zijne ouders 
wonen, waarna hij, aldus deelde hij in zijn 
aanvraag mede, te Hilversum niet meer aan 
een woning en levensmiddelen behoefde te 
worden geholpen; dat het bestuur bij de be
oordeeling van deze aanvraag de door Kedde 
in zijn aanvraag gegeven toelichting geheel 
buiten beschouwing heeft gelaten, wijl der
gelijke toelichting als regel niet ernstig kon 
worden genomen; dat de practijk trouwens 
heeft aangetoond, dat Kedde niet naar De
venter is teruggekeerd; dat het bestuur 
slechts het feit in aanmerking heeft geno
men, dat aan dit gezin, dat uit zijne woning 
was gezet, onmiddellijk hulp diende te wor
den geboden; dat het deze hulp zoo spoedig 
mogelijk heeft verleend in den vorm van 
een gift ineens van f 25, welk bedrag Kedde 
voor een deel kon besteden voor het zoeken 
van een onderdak en voor een deel voor den 
aankoop van eenigen handel, om daardoor 
weer in het onderhoud van zich en zijn 
vrouw - die eveneens ventte - te voorzien; 
dat in het onderhavige geval zijnerzijds der
halve is gedaan, hetgeen redelijkerwijs van 
zijn bestuur kon worden verwacht; dat de 
inboedel van Kedde van wege zijne instel
ling is geborgen; dat hem is geraden, voor
loopig althans, zijn intrek te nemen bij zij
ne schoonouders en, toen hij dit weigerde, 
hem financieele hulp is verleend om in zij
ne directe moeilijkheden, ook wat de huis
vesting betreft, te voorzien; dat uit deze 
hulp zijnerzijds naar zijn meening niet mag 
worden geconcludeerd, dat zijn bestuur 
daardoor invloed heeft uitgeoefend op het 
vertrek van het gezin Kedde naar Amster
dam; dat zijns inziens op geen enkele wijze 
invloed op vertrek naar elders is uitgeoefend, 
allerminst op vertrek naar Amsterdam; dat 
dit toch uit de feiten overtuigend blijkt; dat 
immers, indien de bedoeling ware geweest 
het vertrek van Kedde naar elders te bevor
deren, dan geen medewerking zou zijn ver
leend tot de berging van den inboedel in een 
gemeentegebouw en zijnerzijds geen pogin
gen zouden zijn aangewend om het gezin, al
thans voorloopig, bij de schoonouders onder
dak te brengen; 

0. dat Ged. Staten terecht op de in het 
bestreden besluit vermelde gronden hebben 
geoordeeld, dat in het onderhavige geval art. 
40, tweede lid , der Armenwet toepassing be
hoort te vinden; 

dat toch het appelleerend bestuur moet ge
acht worden, lichtvaardig te hebben gehan
deld, door het verzoek van een armlastige, 
die voor verhuizing een som gelds verlangde, 
zonder meer in te willigen en hem aldus in 
staat te stellen, naar elders, zij het niet naar 
de opgegeven gemeente, te vertrekken; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verk\aren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Za-

ken enz. (A. B.) 

20 Januari z940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Keurenwet art. x.) 

Een verbod in een keur om, zonder 
noodzaak, de grasbermen van de dijken 
en van de niet openbare wegen van den 
polder te betreden, maakt den toegang 
tot de door een hengelaarsbond gepach
te wateren niet onmogelijk, al bemoei
lijkt het wel het bereiken van het visch
water. Het huishoudelijk belang van den 
polder moet hier den doorslag geven. 

Het verbod treedt niet in hetgeen 
reeds bij art. 461 Sr. is geregeld, daar 
het bij dat art. strafbaar gestelde feit 
in strekking niet overeenstemt met het 
gewraakte verbod. Van onvereenigbaar
heid van het verbod met art. 14 2e lid 
der Wegenwet kan geen sprake zijn, 
daar dit art. op de bermen van openbare 
wegen betrekking heeft. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van den Hengelaarsbond voor 
Leiden en Omstreken, te Leiden, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 7 Juni 1939, n °. 4, tot goedkeuring van 
de herziene keur of politieverordening van 
den Rooversbroekpolder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 December 1939, n ° . 750; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 Januari 1940, n °. 511, afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat het bestuur van den Rooversbroek
polder, te Lisse, bij besluit van 13 Mei 1939 
de keur of politieverordening van den polder 
heeft herzien, daarbij art. 1 5 als volgt doende 
luiden: 

Art. 15. Onverminderd het bepaalde in 
art. 461 Sr. is het verboden om, zonder nood
zaak, de grasbermen van de dijken en de niet 
openbare wegen van den polder te betreden, 
daarop te zitten, te liggen of te staan, en het 
rietgewas langs de boorden van de Ringvaart 
van den Haarlemmermeerpolder en de Ring
slooten, op eenigerlei wijze te vernielen; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 7 Juni 1939, n °. 4, het vorenge
noemde besluit van het polderbestuur heb
ben goedgekeurd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het be
stuur van den H engelaarsbond voor Leiden 
en Omstreken ingevolge art. 9 der Keuren
wet in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de genoemde bond het vischrecht heeft ge
pacht in de wateren, die de grenzen vormen 
van den Rooversbroekpolder, en den toegang 
tot die wateren moet vinden langs de bermen 
van dien polder, wat aan de hand van de keur 
onmogelijk zou worden; dat bij het vaststel
len van die verordening geen rekening is ge
houden met de rechten en belangen van den 
Hengelaarsbond voor Leiden en Omstreken; 

O. dat, zooals ook ter openbare vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, door den 
gemachtigde van den appellant is toegege-
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ven, art. 1 5 der keur den toegang tot de door 
den H engelaarsbond gepachte wateren niet 
onmogelijk maakt; 

dat het bezwaar dan ook neerkomt op de 
bemoeilijking van het bereiken van hetvisch
water als gevolg van het verbod, de bedoelde 
bermen te betreden; 

dat, al moge het belang van den Henge
laarsbond door de onderhavige belemmering 
geschaad worden, het huishoudelijk belang 
van den polder, dat door het verbod wordt 
gediend, hier den doorslag moet geven; 

dat voorts nog wel bij nadere memorie 
door den appellant is aangevoerd, dat art. 15 
der keur zou treden in hetgeen reeds bij art. 
461 Sr. is geregeld en dat deze keurbepaling 
met art. 14, tweede lid, der Wegenwet zou 
strijden, doch dat het bij art. 46! Sr. straf
baar gestelde feit in strekking niet overeen
stemt met het verbod tot betreden, vervat in 
art. 15 der keur, terwijl art. 14, tweede lid, 
der Wegenwet op de bermen van openbare 
wegen betrekking heeft, zoodat van onver
eenigbaarheid met de keurbepaling geen 
sprake kan zijn; 

dat derhalve het beroep, dat door den ap
pellant abusievelijk tot Onzen Commissaris 
in de provincie Z1,1id-Holland is gericht, doch 
kennelijk bedoeld is als een op grond van 
art. 9 der Keurenwet bij Ons in te stellen 
beroep, niet tot onthouding van goedkeuring 
aan de keur kan leiden; 

Gezien de Keurenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat enz. 

(A.B.) 

20 Januari 1940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40.) 

Voor de to.epassing van het 2e lid van 
art. 40 bestaat in casu geen aanleiding. 
De uitlating van de zijde van het bur
gerlijk armbestuur te A., dat men het 
gezin van den armlastige in de nieuwe 
woonplaats niet zou laten verhongeren, 
legt geen voldoende gewicht in de 
schaal, terwijl er aan dat armbestuur 
niet bepaaldelijk een verwijt van kan 
worden gemaakt, dat het den armlasti
ge, die aannemelijk had gemaakt dat hij, 
zij het voorloopig slechts ten deele, in B ., 
waar hij een woning had gehuurd, geen 
steun meer zou behoeven, een bedrag 
voor verhuiskosten heeft verstrekt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der gemeentelijke instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon in Leeuwarde
radeel tegen het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 7 Juni 1939, n °. 161, waarbij 
is beslist, dat voor toepassing van art. 40 der 
Armwenwet met betrekking tot de kosten 
van ondersteuning van het gezin S. Kinder
man geen aanleiding bestaat; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Januari 1940, n °. 6; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Jan. 1940, n °. 
366, afd. Armwezen; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij bo
vengenoemd besluit, beschikkende op een 
verzoek van het bestuur der gemeentelijke 
instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon 
in Leeuwarderadeel om, met toepassing van 
art. 40 der Armenwet, te beslissen, dat de 
kosten van ondersteuning van het gezin S. 
Kinderman, dat zich, komende uit de ge
meente He Bildt, te Goutum heeft geves
tigd, komen ten laste van het burgerlijk arm
bestuur van het Bildt, hebben beslist, dat 
een geval, als bedoeld in het vermelde wets
artikel, zich hier niet voordoet en dat dit 
artikel mitsdien met betrekking tot het on
derhavige geschil geene toepassing kan vin
den ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat door het bestuur der voormelde in
stelling wordt aangevoerd: dat S. Kinderman 
zich terstond na zijne vestiging te Goutum 
in Jan. 1939 om ondersteuning tot de instel
ling heeft gewend, daar hij niet in het onder
houd van zich en zijn gezin kon voorzien; 
dat hij bij zijn verzoek te kennen gaf, dat hij 
zich in de gemeente Het Bildt tot den arm
meester had gewend met de mededeeling, dat 
hij naar Leeuwarderadeel wilde verhuizen, 
omdat hij een petroleumwijk kon krijgen van 
de firma Van de Wint te Dokkum en dat hij 
hiermede den eersten tijd niet geheel in zijn 
onderhoud zou kunnen voorzien, waarom hij 
aanvullenden steun van het burgerlijk arm
bestuur der gemeente Het Bildt verzocht; 
dat hem daarop zou zijn geantwoord, dat on
dersteuning door de gemeente Het Bildt niet 
mogelijk was, wanneer hij niet in die ge
meente zou blijven wonen, terwijl de burge
meester van Het Bildt hem verzekerd zou 
hebben, dat men hem in Leeuwarderadeel in 
ieder geval niet zou laten verhongeren; dat 
Kinderman, hierop vertrouwende, een huis 
te Goutum heeft gehuurd, waarop hij zich 
wederom met een verklaring van zijn werk
gever naar het burgerlijk armbestuur van 
Het Bildt begaf met het verzoek hem geld 
voor de verhuizing ter hand te stellen; dat 
hem daarop door het genoemde armbestuur 
een bedrag van f 10 voor dit doel is verstrekt; 
dat dit armbestuur zich daarom schuldig 
heeft gen,aakt aan afschuiving van het arm
lastige gezin Kinderman naar Leeuwardera
deel; dat door burgemeester en wethouders 
van Het Bildt hiertegen wordt ingebracht: 
dat Kinderman zich herhaaldelijk tot het 
armbestuur heeft gewend met het verzoek, 
om in de steunregeling te mogen blijven op
genomen, wanneer hij naar L eeuwarderadeel 
zou verhuizen, waar hij een betrekking kon 
krijgen, waarmede hij wellicht den eersten 
tijd niet geheel in het onderhoud van zich en 
zijn gezin zou kunnen voorzien; dat dit ver
zoek steeds werd afgewezen; dat hij later, 
toen hij reeds een woning in Leeuwardera
deel had gehuurd, onder overlegging van een 
verklaring van zijn patroon, waaruit bleek, 
dat hij als olieventer was aangenomen, heeft 
verzocht om eer. kleine tegemoetkoming iv 
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de verhuiskosten; dat hem onder die om
standigheden een bedrag van f 10 is ter hand 
gesteld; dat zij - Ged. Staten - van oor
deel zijn, dat het inwilligen van het verzoek 
om een tegemoetkoming in de verhuiskosten, 
toen door het huren van een woning in Gou
tum het vertrek reeds vaststond en nadat 
bovendien een verklaring van den werkgever 
was getoond, geen voldoende reden oplevert 
tot het aannemen van armenafschuiving; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
bestuur van de gemeentelijke instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon in Leeuwarde
radeel bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het burgerlijk armbestuur van de 
gemeente Het Bildt aan S. Kinderman, wo
nende te Goutum, op zijn verzoek en nadat 
voordien een desbetreffend verzoek twee
maal afgewezen was, een bedrag van f 10 ter 
hand gesteld heeft om naar de gemeente 
Leeuwarderadeel te verhuizen, wetende, dat 
hij, gedurende de eerste maanden, aanvul
lende ondersteuning zou behoeven, daar Kin
derman tevoren medegedeeld had, dat de 
verdiensten uit de petroleumwijk, die hij kon 
overnemen, onvoldoende zouden zijn om in 
zijn onderhoud en dat van zijn gezin te voor
zien; dat Ged. Staten van Friesland beslist 
hebben, dat terzake geen afschuiving van 
armen in den zin van art. 40 der Armenwet 
aanwezig is, aangezien het verzoek om een 
tegemoetkoming in de verhuiskosten eerst 
ingewilligd is, 'toen door het huren van een 
woning in Goutum het vertrek van Kinder
man naar de gemeente Leeuwarderadeel 
reeds vaststond en nadat bovendien eene ver
klaring van den werkgever was getoond; dat 
het huren van een woning te Goutum eerst 
geschied is , nadat Kinderman van het bur
gerlijk armbestuur in Het Bildt de verzeke
ring had ontvangen, dat men hem en zijn ge
zin in de nieuwe plaats van inwoning niet 
zou laten verhongeren; dat het overleggen 
van de bovengenoemde werkgeversverkla
ring terzake geen gewicht in de schaal kon 
leggen, aangezien Kinderman zelf verklaard 
had, dat de verdiensten bij dezen werkge
ver onvoldoende zouden zijn voor het levens
onderhoud van hem en zijn gezin; dat zijns 
inziens het burgerlijk armbestuur te Het 
Bildt zich terzake aan afschuiving van een 
armlastig gezin heeft schuldig gemaakt; 

0 . dat Ged. Staten terecht op de in het 
bestreden besluit vermelde gronden hebben 
geoordeeld, dat in dit geval voor toepassing 
van het bepaalde in art. 40, tweede lid, der 
Armenwet geen aanleiding hestaat; 

dat met name de uitlating van de zijde 
van het burgerlijk armbestuur van Het Bildt, 
dat men het gezin Kinderman in de nieuwe 
woonplaats niet zou laten verhongeren, geen 
voldoende gewicht in de schaal legt, terwijl 
er tevens onder de gegeven omstandigheden 
aan het genoemd burgerlijk armbestuur niet 
bepaaldelijk een verwijt van kan worden ge
maakt, dat het Kinderman, die aannemelijk 
had gemaakt, dat hij, zij het voorloopig 
slechts ten deele, in de gemeente Leeuwar
deradeel, waar hij een woning had gehuurd, 
geen steun meer zou behoeven, een bedrag 

van f 10 voor de verhuizing heeft verstrekt; 
Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A.B.) 

20 Januari z940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. II j 0

• art. 10.) 
Onder "belanghebbenden" in art. 11 

derde lid en art. 10 eerste lid kunnen 
niet bij uitsluiting worden verstaan de 
eigenaren van de perceelen, welke door 
de bijzondere rooilijnvoorschriften wor
den getroffen. Daartoe zijn in casu ook 
te rekenen de appellanten in verband 
met het feit, dat hun perceelen zijn ge
legen aan een weg, voor een gedeelte 
waarvan bij raadsbesluit een bijzondere 
voorgevelrooilijn is vastgesteld. 

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

door 1e. W. H. Labee, te Rijswijk (Z.H.), en 
2e. G. van Meurs, 3e. W. van Zon, 4e. We
duwe H. van Bellen, 5e. M. van der Ham
men, allen te Schiedam, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 1 
Febr. 1939, houdende goedkeuring van voor
gevelrooilijnen te Schiedam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Jan. 1940, no. 63 7 (1939); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Jan. 1940, no. 
342 M/P. B. R., Afdeeling Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Schiedam bij 
zijn besluit van 4 Oct. 1938 heeft besloten: 

1. voor het bouwblok, hetwelk begrensd 
wordt door de Gerrit-Verboonstraat, de Lan
ge Nieuwstraat en de Westvest, zoomede 
voor een te maken verbindingsstraat tus
schen de Lange Haven en de Westvest voor
gevelrooilijnen vast te stellen, zooals deze in 
zwart zijn aangegeven op de bij dit raadsbe
sluit behoorende teekening; 

2. zich bereid te verklaren, om - ingeval, 
tengevolge van brand of een andere derge
lijke ramp, onafhankelijk van den wil van 
den betrokkene, het pand plaatselijk bekend 
als Westvest no. 2 kadastraal bekend als 
Gemeente Schiedam Sectie C. nommer 1079 
in zijn geheel onbruikbaaz zal zijn geworden 
en dientengevolge de eigenaar zou willen her
bouwen, terwijl hij geen bouwvergunning zou 
kunnen verkrijgen : 

A. hetzij tot aankoop van het door de ramp 
getroffen perceel over te gaan tegen een prijs, 
vast te stellen door een drietal deskundigen 
in gemeen overleg, waarvan één zal worden 
aangewezen door B . en W ., één door den 
eigenaar van het pand Westvest no. 2 en de 
derde door deze beide deskundigen in ge
meen overleg, of door den kantonrechter te 
Schiedam op verzoek van de meest gereede 
partij, zoo de twee deskundigen niet tot over
eenstemming kunnen geraken binnen een ter
mijn van acht dagen na hun benoeming; 
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B. hetzij den betrokken eigenaar in de ge
legenheid te stellen in de rooilijn van de Ger
rit-Verboonstraat te bouwen door hem het 
terrein Amon over te dragen tegen een prijs 
in gemeen overleg te bepalen door drie des
kundigen, te benoemen als bovenvermeld en 
t en laste van den openbaren weg en t en be
hoeve van pand Westvest no. 2 als servituut 
te vestigen het recht de voetgangersstraat 
Oncd (de versmalde uitmonding der West
vest) te overbouwen in aansluiting met de 
aangrenzende gebouwen, tot een hoogte door 
B . en W . te bepalen en volgens de door B. en 
W. te stellen eischen van welstand ; 

een of ander ter keuze van de Gemeente ; 
3. zich voorts in beginsel bereid te verkla

ren, wanneer de eigenaar van het hierboven 
genoemde pand Westvest no. 2, anders dan 
ingeval van rampen, als bedoeld onder 2, den 
wensch zal te kennen geven zijn pand te ver
bouwen en te vergrooten, hem het t errein 
Amon over te dragen tegen een prijs, te be
palen in gemeen overleg door drie d eskun
digen, te benoemen als bovenvermeld en ten 
laste van den openbaren weg en t en behoeve 
van bedoeld pand Westvest no. 2 als servi
tuut te vestigen het recht de voetgangers
straat Oncd (de versmalde uitmonding der 
Westvest) te overbouwen in aansluiting met 
de aangrenzende gebouwen, tot een hoogte 
door B. en W. te bepalen en volgens de door 
B. en W. te stellen eischen van welstand; 

4. te bepalen, dat de bereidverklaringen, 
hierboven onder 2 B en 3 omschreven, slechts 
geschieden onder de voorwaarden, dat de be
bouwing en overbouwing zal plaats hebben 
met inachtneming van alle op het te bouwen 
terrein betrekking hebbende voorschriften en 
vero.rdeningen; dat met het bouwen een aan
vang zal moeten zijn gemaakt uiterlijk 3 
maanden na de overdracht, en dat de be
bouwing zal moeten zijn voltooid uiterlijk 
binnen een jaar na de overdracht van het 
terrein. Mocht aan deze voorwaarden niet 
worden voldaan, dan zal d e overdracht van 
rechtswege nietig zijn en de grond van rechts
wege aan de Gemeente overgaan, in welk 
geval de Gemeente 2al zijn gehouden den 
eigenaar van pand Westvest no. 2 de helft 
van den ontvangen koopprijs terng te ge
ven; 

5. zich ten slotte bereid te verklaren om 
- ingeval , tengevolge van brand of een an
dere dergelijke ramp, onafhankelijk van den 
wil van betrokkene, op een door de gewijzig
de rooilijnen getroffen perceel , wederopbouw 
zou moeten plaats vinden en den eigenaar in 
een dergelijk geval, uitsluitend als gevolg 
van dit rooilijnenbesluit, een bouwvergun
ning wordt geweigerd - tot aankoop van het 
perceel over te gaan. De koopprijs zal als
dan worden vastgesteld door een drietal des 
kundigen in gemeen overleg, waarvan één zal 
worden aangewezen door B. en W., één door 
den eigenaar van het door de rooilijn getrof
fen perceel en de derde door beide deskun
digen in gemeen overleg, of door den kan
tonrechter te Schiedam op verzoek van de 
meest gereede partij, zoo de twee deskundi
gen niet tot overeenstemming kunnen gera-

ken binnen een termijn van acht dagen na 
hun benoeming; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van I Febr. I939 aan het evenver
melde raadsbesluit hun goedkeuring hebben 
verleend ; 

dat van deze beslissing W. H. Labee, te 
Rijswijk (Z.H .) , alsmede G . van Meurs, W. 
van Zon, Weduwe H . van Bellen en M . van 
der Hammen, allen te Schiedam, ieder af
zonderlijk bij Ons in beroep zijn gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat de bezwarr n 
zich in het bijzonder tegen de vaststelling van 
de voorgevelrooilijn voor de Westvest zuid
zijde richten, waardoor deze naar de zijde 
van de Gerrit-Verboonstraat tot 4 meter 
wordt versmald en voor alle rijverkeer af
gesloten, met mogelijkheid van overbouwing 
van deze voetgangersstraat bij de uitmon
ding; dat het voor hen onbegrijpelijk is, dat 
een dergelijk onaannemelijke oplossing voor 
de bebouwing ter plaatse door den gemeen
teraad is aanvaard; dat in de eerste plaats 
toch hier een genoegzaam breede en voor 
doorgaand verkee gebezigde rijweg wordt 
teruggebracht tot weinig meer dan een slop, 
hetgeen in het centrum der stad allerminst 
kan worden geduld ; dat in de tweede plaats 
deze versmalling een zoodanige onregelma
tige bebouwing medebren gt (gelijk een en
kele blik op de kaart onmiddellijk doet zien), 
dat ook daardoor het plan is veroordeeld ; 
dat in de derde plaats de mogelijkheid wordt 
geopend van een weinig fraaie, door geen 
enkele noodzaak geboden, hoogst ondoelma
tige overbouwing, die geenszins een geluk
kige afsluiting naar de zijde van de Gerrit
Verboonstraat vormt, integendeel een zeer 
ongewenschten toestand in het leven roept; 
dat een en ander niet kan worden verdedigd 
met de bedoeling om h et rijverkeer tusschen 
de Koemarktbrug en de Oranjebrug alleen 
door de L an ge Nieuwstraat te doen kruisen, 
omdat deze leidt tot een gezochte en onna
tuurlijke verkeersregeling, die louter theo
retisch schijnt opgezet, maar niet op de wer
kelijkheid is gebaseerd ; dat integendeel daar
bij uit het oog is verloren het groote ver
keersbelang, dat erbij betrokken is de West
vest voor afvloeiing van het verkeer te be
houden ; dat het hun voorkomt, dat reeds uit 
hoofde van het bovengenoemde het onder
havige besluit niet verdient hoogere goed
keuring te erlangen; dat hierbij echter bo
vendien nog komt, dat in het besluit met 
hunne belangen als eigenaren van perceelen 
aan de Westvest nagenoeg geen rekening is 
gehouden; dat toch het perceel van den ap
pellant W. H . Labee, Westvest no. 2, dat als 
garage en winkelhuis in gebruik is, door de 
voorgenomen versmalling en afsluiting voor 
het rijverkeer geheel waardeloos zal worden; 
dat, wat de perceelen van de overige appel
lanten aangaat, te weten Westvest, nummers 
4, 6, 8 en 10, het gedeelte Westvest, gelegen 
tusschen Lange Nieuwstraat en Gerrit-Ver
boonstraat door de voorgenomen versmalling 
zoozeer zal worden gedegradeerd, dat deze 
perceelen, die respectievelijk als garage en 
bovenwoning en als woonhuizen in gebruik 
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zijn, daarvan een aanmerkelijke waardeda
ling zullen ondervinden; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellanten in hunne beroepen, dat 
in art. n, derde lid, der Woningwet aan de 
belanghebbenden het recht wordt gegeven, 
om van een besluit van Ged. Staten tot 
goedkeuring van een raadsbesluit, als hier
bedoeld, bij Ons voorziening te vragen; 

dat, wat betreft de beteekenis van den 
term "belanghebbende" er op moet worden 
gelet, dat, terwijl de Woningwet in het even
genoemde artikel, evenals in art. 10, eerste 
lid, waarin o. m. aan belanghebbenden het 
recht wordt gegeven om tegen de ontwerp
raads besluiten tot vaststelling, aanvulling, 
wijziging of intrekking van bijzondere rooi
lijnvoorschriften bezwaren bij den gemeen
teraad in te dienen, gewaagt van "belang
hebbenden", anderzijds volgens art. 10, twee
de lid, dezer wet van het ter inzage te leg
gen van deze ontwerp-raadsbesluiten op de 
gemeentesecretarie schriftelijk moet worden 
kennis gegeven aan de eigenaren van de 
daarbij betrokken eigendommen, alsmede 
aan de hypotheekhouders; 

dat hieruit, mede in verband met het feit, 
dat de wet naast deze schriftelijke kennis
geving ook nog kent eene kennisgeving in 
een of meer dagbladen, niet anders kan vol
gen dan dat onder "belanghebbenden" in 
de hiervoor vermelde artikelen der wet niet 
bij uitsluiting kunnen worden verstaan de 
eigenaren van de perceelen, welke door de 
bijzondere rooilijnvoorschriften worden ge
troffen, zooals Ged. Staten blijkens hun te 
dezer zake uitgebracht ambtsbericht van 
meening zijn; 

dat, wat het onderwerpelijke geval betreft, 
tot de belanghebbenden met name ook de 
appellanten zijn te rekenen, in verband met 
het feit, dat hunne perceelen zijn gelegen 
aan de Westvest, voor een gedeelte waarvan 
bij het raadsbesluit een bijzondere voorge
velrooilijn is vastgesteld; 

O. wat de hoofdzaak betreft, dat Wij met 
den Hoofdinspecteur van de Volksgezond
heid (Volkshuisvesting), die op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, zijn advies te 
dezer zake nog heeft aangevuld, van oordeel 
zijn, dat de bebouwing ter plaatse, zooals de
ze met de onderwerpelijke rooilijn wordt be
oogd, uit stedebouwkundig oogpunt niet juist 
kan worden geacht; 

dat immers, aangezien het hoekperceel 
aan de noordzijde van de Westvest reeds met 
een nieuw winkelpand is gebouwd, de rooilijn 
van de Gerrit-Verboonstraat een dubbelen 

knik" zal blijven vertoonen, in welken 
"knik" het door de gemeente gewenschte 
poortgebouw zou moeten verrijzen; 

dat een dergelijke bebouwing, vooral van 
de zijde van de Westvest, een weinig bevre-
digend aspect zou opleveren; . 

dat daarbij nog komt. dat deze oplossing 
geenszins noodig is om het beoogde doel -
het weren van rijverkeer uit de Westvest 
naar de Gerrit-Verboonstraat - te berei
ken; 

dat toch dit doel reeds is verwezenlijkt 
door de reeds tot stand gekomen afsluiting 
van de straatmonding aan de Westvest voor 
het rijverkeer; 

dat voorts de onderwerpelijke rooilijn, zoo
als zij thans is getraceerd, schade zou toe
brengen aan de belangen van de appellanten 
Labee en Van Meurs; 

dat toch de appellant Labee - daargela
ten het geval van het onbruikbaar worden 
van zijn perceel door brand of een andere 
ramp - èf zijn perceel zal kunnen verbou
wen in den door de gemeente gewenschten 
zin met de overbouwing van de Westvest, in 
welk geval hij een gebouw zal verkrijgen, 
waarvan de lichttoetreding tot den beganen 
grond tengevolge van de poortverbouwing 
buitengewoon ongunstig zal zijn, èf zijn per
ceel zal kunnen houden in den toestand, 
waarin het zich thans bevindt, in welk geval 
echter de gemeente het terrein aan de Ger
rit-Verboonstraat zou kunnen doen bebou
wen zonder overbouwing van de Westvest, 
door hoedanige bebouwing de appellant blij
kens de stukken ernstig zou worden bena
deeld; 

dat een versmalling van de Westvest, als 
met de onderwerpelijke rooilijn beoogd, het 
in- en uitrijden van auto's ten behoeve van 
het bedrijf van den appellant Van Meurs 
ernstig zou bemoeilijken; 

dat weliswaar de gemeente Schiedam in 
een, tot den Raad van State gerichte na
dere memorie naar voren heeft gebracht, dat 
de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat de 
toekomstige bebouwing aan de Gerrit-Ver
boonstraat ter plaatse tot een eenigszins ge
ringe diepte zal zijn terug te brengen, waar
door de breedte van de straat vóór het per
ceel van den appellant Van Meurs geheel of 
nagenoeg geheel op de bestaande breedte 
zal kunnen worden gehandhaafd, op welke 
mogelijkheid ook in de openbare vergadering 
van de eerdergenoemde Afdeeling van den 
Raad van State, waarin over deze zaak ver
slag is uitgebracht, nog eens uitdrukkelijk is 
gewezen door den vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur van Schiedam, doch dat bij 
de beoordeeling van de onderhavige rooilijn 
met een zoodanige mogelijkheid, dat niet in 
de rooilijn zal worden gebouwd, geen reke
ning kan worden gehouden; 

dat reeds in verband met vorenstaande 
bezwaren moet worden geoordeeld, dat Ged. 
Staten van Zuid-Holland ten onrechte het 
hierbedoelde raadsbesluit van Schiedam heb
ben goedgekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Zuid-Holland van 1 Febr. 1939, 
alsnog goedkeuring te onthouden aan het 
hiervoor omschreven besluit van den raad 
der gemeente Schiedam van 4 Oct. 1938 tot 
vaststelling van voorgevelrooilijnen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 
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20 Januari z940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 37 j 0

• art. 36.) 
De beslissing van den gemeenteraad 

omtrent het ontwerp-uitbreidingsplan 
ingevolge art. 37 2e lid sluit in zich een 
beslissing over de daartegen ingebrach
te bezwaren; een afzonderlijke gemoti
veerde beslissing aangaande die bezwa
ren wordt door de wet niet vereischt. 

De vaststelling van een uitbreidings
plan is niet afhankelijk gesteld van een 
vooraf door den raad genomen besluit 
krachtens art. 36 4e lid, tot het nemen 
waarvan de raad rechtens wel bevoegd, 
doch niet verplicht is. Niet-naleving van 
het voorschrift van de eerste zinsnede 
van den tweeden zin van art. 36 4e lid 
heeft dan ook niet de onwettigheid van 
het plan tengevolge. 

Wel zijn bij een tweetal raadsbeslui
ten slechts vastgesteld plannen voor ge
deelten der gemeente, terwijl Ged. Sta
ten hebben goedgekeurd, ,,het uitbrei
dingsplan" voor de gemeente, doch dit 
brengt slechts mede, dat het besluit van 
Ged. Staten verbetering behoeft. 

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

door H. Kamps Hzn., J. Zeeman en H. Zon
dag, allen te Sleen, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Drenthe, van r8 Januari 
1939, No. go, houdende goedkeuring van een 
uitbreidingsplan c.a. der gemeente Sleen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 December 1939, No. 725; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Januari 1940, 
No. 396 M/P.B.R., Afdeeling Volkshuisves
ting; 

0. dat de raad der gemeente Sleen in zijne 
vergadering van 22 Februari 1938 heeft vast
gesteld een plan van uitbreiding m et be
bouwingsvoorschriften voor de dorpen Erm, 
Veenoord en Schoonoord en in zijne verga
dering van 14 Maart 1938 een plan van uit
breiding voor de dorpen Sleen en Noord
Sleen met de daarbij behoorende bebou
wingsvoorschriften ; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij hun be
sluit van 18 Januari 1939, No. 90, met af
wijzing van de bezwaarschriften van de 
Weduwe H. Zondag en H . Kamps Hzn., te 
Sleen, het bij de voormelde raadsbesluiten 
vastgestelde uitbreidingsplan met bebou
wingsvoorschriften voor de gemeente Sleen 
hebben goedgekeurd, daarbij o.m. overwe
gende, met betrekking tot het tijdig inge
diende bezwaarschrift van de Weduwe Zon
dag: dat de adressante is eigenaresse van het 
perceel kadastraal bekend onder sectie H No. 
1317, waarvan een gedeelte in de toekomst 
zal ziin bestemd voor den aanleg van een 
weg, terwijl voor het perceel een rooilijn is 
bepaald tengevolge waarvan de bestaande 
woning niet op dezelfde plaats zal kunnen 
worden herbouwd ; dat de adressante van 
oordeel is, dat het betreffende perceel ten
gevolge van het een en ander geen voldoende 

huisplaats meer oplevert, zoodat het in 
waarde zal achteruitgaan ; dat het feit, dat 
een gedeelte van het bedoelde perceel bij het 
uitbreidingsplan is bestemd voor den aan
leg van een weg, echter voor haar geen 
schade meebrengt, aangezien, wanneer te 
zijner tijd tot aanleg van dien weg zal wor
den overgegaan, door aankoop of onteige
ning de beschikking over den benoodigden 
grond zal moeten worden verkregen; dat zij 
zich voorts naar aanleiding van de door haar 
tengevolge van het uitbreidingsplan even
tueel te lijden schade ingevolge art. 2 van de 
bij raadsbesluit van 22 Februari 1938 vast
gestelde zoogenaamde Schadevergoedings
verordening, tot den raad kan wenden met 
verzoek die schade vast te stellen; en ten 
aanzien van het tijdig ingediende bezwaar
schrift van H. Kamps, dat dit betrekking 
heeft op het perceel, kadastraal bekend on
der sectie H No. 1409, en dat de daarin tegen 
het uitbreidingsplan aangevoerde bezwaren 
dezelfde strekking hebben als die, genoemd 
in het bezwaarschrift van de Weduwe Zon
dag voormeld, eigenaresse van het perceel 
sectie H No. 1317, behoudens het verschil, 
dat op het eerstgenoemde perceel nog geen 
woning is gebouwd, terwijl op het laatstge
noemde perceel bereids een woning aanwe
zig is; dat tegenover het bezwaarschrift van 
H. Kamps mitsdien hetzelfde kan worden 
gesteld als hierboven ten aanzien van het 
adres van de Weduwe Zondag werd over
wogen ; dat er mitsdien voor hun college geen 
voldoende aanleiding bestaat op grond van 
de ingediende bezwaarschriften aan het uit
breidingsplan met bebouwingsvoorschriften 
de vereischte goedkeuring te onthouden; dat 
het bedoelde plan met bebouwingsvoorschrif
ten, zooals dit is vastgesteld bij raadsbeslui
ten van 22 Februari en 14 Maart 1938 over 
het geheel genomen kan geacht worden de te 
verwachten uitbreiding der gemeente, als
mede een stelselmatige en rationeele bebou
wing zooveel mogelijk te verzekeren en 
mitsdien voor goedkeuring in aanmerking 
kan komen; 

dat van deze beslissing H. Kamps Hzn., 
H. Zondag, zoon van de inmiddels overleden 
Weduwe Zondag, en J . Zeeman bij Ons in 
beroep zijn gekomen; 

dat H. Kamps H zn. aanvoert, dat Ged. 
State n zijns inziens ten onrechte op zijn be
zwaarschrift afwijzend heeft beschikt; re. 
dat hij eigenaar is van een perceel grond, 
liggende in het dorp Sleen, kadastraal be
kend gemeente Sleen, sectie H. nummer 
1409; dat dit perceel bestemd is voor bouw
terrein voor een boerenbehuizing; dat dit 
perceel geheel valt in de wegomlegging aan 
de westzijde van het dorp Sleen, geprojec
teerd in het uitbreidingsplan voor het dorp 
Sleen; dat dit uitbreidingsplan dus veroor
zaakt, dat het perceel in het geheel niet meer 

voor den bouw van een boerenbehuizing 
bestemd mag worden; dat er elders in het 
dorp Sleen dan evenmin een behoorlijk ter
rein beschikbaar blij ft, geschikt voor den 
bouw daarop van een boerenbehuizing met 
het daarbij benoodigde erf; dat het betref-
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fende perceel door het uitbreidingsplan sterk 
in waarde daalt; dat Ged. Staten zijns in
ziens ten onrechte laten uitkomen, dat het 
uitbreidingsplan voor hem geen schade mee
brengt, omdat, wanneer te zijner tijd tot aan
leg van den weg aan de westzijde van het 
dorp Sleen wordt overgegaan, door aankoop 
en onteigening van den benoodigden grond, 
hij schadeloos gesteld zal worden en de 
schade kan worden vastgesteld volgens art. 
2 van de zoogenaamde Schadevergoedings
verordening; dat Ged. Staten evenwel over 
het hoofd zien, dat de hierbedoelde wegom
legging aan de westzijde van het dorp Sleen 
nimmer zal worden uitgevoerd, en hij des
wege nimmer eenige vergoeding· voor zijn 
schade zal kunnen krijgen, maar dat hij des
niettegenstaande jaar in jaar uit op zijn per
ceel geen boerenbehuizing zal kunnen bou
wen; dat deze wegomlegging nimmer zal 
worden uitgevoerd, omdat eerst wordt uit
gevoerd een door den Provincialen Water
staat van Drenthe ontworpen, en door Ged. 
Staten goedgekeurd, plan, waarbij de ver
keersweg door het dorp Sleen, de hoofdweg, 
wordt gebracht op grootere breedte, geschikt 
voor elk verkeer, waarna de in het uitbrei
dingsplan omschreven wegomlegging aan de 
westzijde van het dorp geen zin meer heeft 
en nimmer tot uitvoering zal komen; 2e. dat 
de raad der gemeente Sleen hem geen mede
deeling heeft gedaan van een besluit, noch 
ook genomen een besluit over de bezwaren, 
die hij tijdig bij dien raad tegen het ontwerp 
van het plan van uitbreiding heeft inge
diend; dat het den raad niet geoorloofd was 
vast te stellen een plan van uitbreiding met 
bebouwingsvoorschriften, vóór en aleer was 
genomen een beslissing op de bezwaarschrif
ten door hem en anderen ingediend; dat, 
wanneer de raad desniettegenstaande toch 
een plan van uitbreiding met bebouwings
voorschriften heeft vastgesteld, het desbe
treffende besluit in strijd met de wet en nie
tig is; 3e. dat het hierbedoelde uitbreidings
plan nietig is, althans dient nietig verklaard 
te worden, als niet op wettige wijze tot stand 
gekomen; dat het besluit tot vaststelling van 
een uitbreidingsplan steunen moet op een 
bestaand besluit van den gemeenteraad, dat 
de vaststelling van een plan van uitbreiding 
wordt voorbereid; dat zoodanig besluit tot 
voorbereiding van een plan van uitbreiding 
volgens art. 36, lid 4, der Woningwet ver
valt, indien niet binnen een jaar daarna het 
ontwerp van het plan ter inzage is gelegd; 
dat de raad der gemeente Sleen op 6 Juni 
1936 besloot tot voorbereiding van een plan 
van uitbreiding voor de bebouwde kommen 
van de dorpen Sleen, Noord-Sleen, Erm, 
Veenoord en Schoonoord, met bebouwings
voorschriften voor het overige gedeelte der 
gemeente Sleen; dat eerst op 4 Nov. 1937, 
dus belangrijk meer dan een jaar daarna, het 
ontwerp van het plan ter inzage is gelegd, 
dat het raadsbesluit van 6 Juni 1936 inmid
dels reeds lang was vervallen; dat voor het 
onderhavige uitbreidingsplan dus de wettig 
voorgeschreven basis van een raadsbesluit 
tot voorbereiding van een uitbreidingsplan 
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ontbreekt, zoodat nietig zijn de besluiten, 
waarbij dit uitbreidingsplan is vastgesteld; 
dat ook niet is nageleefd de bepaling van 
art. 36, lid 4, der Woningwet, dat het hoofd 
van het gemeentebestuur het raadsbesluit 
tot voorbereiding van een uitbreidingsplan 
onverwijld ter openbare kennis brengt; dat 
immers het raadsbesluit van 6 Juni 1936 
eerst op 30 Maart r937 ter openbare kennis 
is gebracht door publicatie in de Emmer
Courant; dat Ged. Staten van Drenthe ook 
deswege hunne goedkeuring aan de bedoelde 
raadsbesluiten hadden moeten onthouden; 
4e. dat een uitbreidingsplan voor de gemeen
te Sleen nimmer door den raad is vastge
steld; dat ontworpen was een plan van uit
breiding der gemeente Sleen als plan in 
hoofdzaak; dat bij dat plan in hoofdzaak 
weer s onderdeelen van het plan behoorden; 
dat die 5 onderdeelen niet het geheele plan 
in hoofdzaak, maar slechts een gedeelte 
daarvan omvatten; dat in de raadsvergade
ring van 22 Febr. 1938 werden vastgesteld 3 
onderdeelen, te weten: x. het plan van uit
breiding voor het dorp Veenoord, 2. het plan 
van uitbreiding voor het dorp Erm, en 3. het 
plan van uitbreiding voor het dorp Schoon
oord; dat in de raadsvergadering van 14 
Maart 1938 werden vastgesteld 2 onderdee
len, te weten: x. het plan van uitbreiding 
voor het dorp Sleen en 2. het plan van uit
breiding voor het dorp Noord-Sleen; dat 
over het resteerende gedeelte van het plan 
in hoofdzaak, de geheele gemeente omvatten
de, in geen enkele raadsvergadering is be
slist, ja zelfs niet gesproken, dat geenerlei 
besluit daardoor is genomen omtrent: x. de 
kleine landelijke bebouwing van het dorp 
't Haantje ; 2. de groote landelijke bebouwing 
van het dorp 't Haantje af tot de kom van 
het dorp Noord-Sleen; 3. de bebouwing van 
de kom van Noord-Sleen af tot de grens der 
gemeente Zweelo; 4. de bebouwing van de 
kom van het dorp Sleen af tot de grens der 
gemeente Oosterhesselen; 5. de bebouwing 
van het dorp Erm af tot de grens der ge
m eente Dalen ; 6. de bebouwing van Hoolsoot 
af over den Hool tot de grens der gemeente 
Dalen ; 7. de bebouwing van het dorp Erm 
af tot de grens der gemeente Emmen; 8. de 
bebouwing tusschen de dorpen Erm en Sleen; 
q. de bebouwing tusschen de dorpen Sleen en 
Noord-Sleen; xo. de bebouwing tusschen de 
dorpen Erm en Veenoord; rx. de bebouwing 
tusschen de dorpen Noord-Sleen en Schoon
oord; dat het plan in hoofdzaak voor de ge
meente Sleen derhalve niet door den raad 
dier gemeente is vastgesteld; dat de kaart 
van dit plan in hoofdzaak, op 27 Jan. 1939 
ter inzage gelegd, niet gewaarmerkt was als 
te zijn vastgesteld door den raad der ge
meente Sleen of te zijn goedgekeurd door 
Ged. Staten van Drenthe; dat de besluiten 
van den raad der gemeente Sleen d.d. 22 
F ebr. en 14 Maart 1938, die op 18 Jan. 1939 
zijn goedgekeurd, niet het geheele uitbrei
dingsplan der gemeente Sleen omvatten; 5e. 
dat bebouwingsvoorschriften voor de ge
meente Sleen niet vastgesteld zijn en des
wege door Ged. Staten niet konden worden 

5 
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goedgekeurd; dat art. 39 der Woningwet be
paalt, dat een gemeenteraad slechts tegelijk 
met het plan van uitbreiding bebouwings
voorschriften kan vaststellen; dat, toen de 
raad op 14 Maart 1938 besloot vast te stel
len een plan van uitbreiding voor de dorpen 
Sleen en Noord-Sleen, in die vergadering 
geen woord is gesproken en geen enkel be
sluit is genomen omtrent bebouwingsvoor
schriften ; dat art. 39 der Woningwet zich 
verzet tegen vaststelling in een andere raads
vergadering; dat, wanneer men het raadsbe
sluit van 22 Febr. 1938 beziet, m en daarin 
leest, dat werden vastgesteld bebouwings
voorschriften voor de dorpen Erm, Veenoord 
en Schoonoord, maar niet voor het overige 
gedeelte van de gemeente Sleen; dat ook 
voor de dorpen Sleen en Noord-Sleen dus • 
geen bebouwingsvoorschriften zijn vastge
steld, dat de. tekst van dit raadsbesluit van 
22 Febr. 1938, expressis verbis vermeldende, 
dat besloten is vast te stellen een plan van 
uitbreiding met bebouwingsvoorschriften 
voor de dorpen Erm, Veenoord en Schoon
oord, uitsluit de mogelijkheid, dat in die 
vergadering ook voor de dorpen Sleen, 
Noord-Sleen en het overige gedeelte van de 
gemeente bebouwingsvoorschriften zijn vast
gesteld; dat, zelfs al zoude m en kunnen aan
nemen, dat in de raadsvergadering van 22 
Febr. 1938 bebouwingsvoorschriften voor de 
geheele gemeente zijn vastgesteld - des neen 
- dan nog deze niet geldend zouden zijn, 
omdat ze niet naar den eisch van art. 39 der 
Woningwet zijn vastgesteld tegelijk met het 
plan van uitbreiding voor de dorpen Sleen 
en Noord-Sleen, vastgesteld in d e raadsver
gadering van 14 Maart 1938; dat al het bo
venstaande tot de conclusie leidt, dat door 
Ged. Staten van Drenthe ten onrechte af
wijzend is beschikt op zijn bezwaar, dat geen 
wettig uitbreidingsplan met bebouwingsvoor
schriften voor de gemeente Sleen is vastge
steld; 

dat H. Zondag aanvoert, dat tengevolge 
van de goedkeuring van Ged. Staten reeds 
nu zijne desbetreffende eigendommen in 
waarde zijn gedaald, aangezien een eventu
eele kooper rekening moet - en zal houden 
met de mogelijkheid van uitvoering van het 
plan, waardoor het perceel voor de uitoefe
ning van het landbouwbedrijf ongeschikt 
wordt ; dat het plan ondoelmatig is, aange
zien de straatweg door het dorp Sleen wordt 
verbreed en voorzien van een wegdek ter 
breedte van vijf meter; dat door die wegver
breeding, waartoe ná het nemen van de voor
melde raadsbesluiten werd besloten, de aan
leg van den bij het voormelde plan geprojec
teerden nieuwen weg ten zuid-westen van 
Sleen overbodig is; dat bij goedkeuring van 
het plan de belangen van de aan den weg 
van Oosterhesselen naar Sleen grenzende 
eigenaren onnoodig worden geschaad; 

dat J. Zeeman aanvoert, dat, indien het 
bedoelde uitbreidingsplan met bebouwings
voorschriften wordt vastgesteld, de straatweg 
voorlangs zijn woning, staande op het per
ceel kadastraal bekend gemeente Sleen, sec
tie H nummer 1408, met inbegrip van de 

bermen, een breedte zal krijgen van dertig 
meter, tengevolge waarvan een gedeelte van 
zijn woning de grens van den berm zal over
schrijden; dat hij voorziet, dat ingeval van 
verwoesting van de door hem bewoonde be
huizing, hetzij door brand of ander onheil, 
aan hem of zijne opvolgers in den eigendom 
geen vergunning zal worden gegeven om die 
behuizing op de thans bestaande fundamen
ten weder op te bouwen; dat de diepte van 
zijn perceel niet toelaat om het gebouw als
dan in verband met de bebouwingsvoor
schriften, verder naar achteren te bouwen; 
dat dientengevolge zijn perceel voor hem eni 
of voor zijne opvolgers in den eigendom voor 
bebouwing ongeschikt en alzoo waardeloos 
zou zijn als zoodanig en alsdan naar een an
der perceel bouwterrein zou moeten worden 
uitgezien ; dat dit laatste voor hem zoowel 
financieele als andere bezwaren medebrengt; 
dat zijns inziens de genoemde breedte van 
dertig meter onnoodig is in verband met het 
verkeer ter plaatse, zoowel thans als in de 
toekomst en dat zijne belangen alzoo noode
loos worden geschaad ; 

0. ten aanzien van het door H. Kamps 
Hz. ingestelde beroep, dat deze appellant 
verschillende bezwaren van formeelen aard 
tegen het goedkeuringsbesluit van Ged. Sta
ten te berde heeft gebracht, waaromtrent al
lereerst behoort te worden beslist; 

0. dienaangaande, dat de beslissing van 
den gemeenteraad omtrent het ontwerp-uit
breidingsplan ingevolge art. 37, 2e lid, van 
de Woningwet, in zich sluit een beslissing 
over de daartegen ingebrachte bezwaren, ter
wijl een afzonderlijke gemotiveerde beslis
sing aangaande die bezwaren door de wet 
niet wordt vereischt; 

dat het d esbetreffende bezwaar van den 
appellant mitsdien ongegrond is; 

dat hetzelfde geldt ten aanzien van des ap
pellants grief, betreffende het vervallen zijn 
van het ingevolge art. 36, 4e lid, der Wo
ningwet genomen besluit ten dage, dat het 
ontwerp-plan. overeenkomstig het bepaalde 
in art. 37, 2e lid, ter inzage was gelegd; 

dat toch de vaststelling van een uitbrei
dingsplan niet afhankelijk is gesteld van een 
vooraf door den gemeenteraad genomen be
sluit, bepalende, dat de vaststelling of de 
herziening van een plan van uitbreiding 
wordt voorbereid, tot het nemen van hoeda
nig besluit de raad rechtens wel bevoegd, 
doch geenszins verplicht is ; 

dat de niet-naleving van het voorschrift, 
vervat in de eerste zinsnede van den twee
den zin van art. 36. 4e lid, dan ook evenmin 
de onwettigheid van het uitbreidingsplan te
weeg vermag te brengen; 

dat, wat de bebouwingsvoorschriften be
treft, uit de in afschrift overgelegde raads
besluiten van 22 Febr. 1938 en 14 Maart 
1938 blijkt, dat zoowel bij het plan van uit
breiding voor de dorpen Erm, Veenoord en 
Schoonoord, als bij dat voor de dorpen Sleen 
en Noord-Sleen de daarbij behoorende be
bouwingsvoorschriften zijn vastgesteld; 

dat daaraan niet afdoet, dat in de raads
vergadering van 14 Maart 1938 over de ont-
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worpen bebouwingsvoorschriften geen dis
cussie is gevoerd; 

dat voorts niet ter zake dienende is des 
appellants opmerking, dat de door hem be
doelde kaart, op 27 Jan. I939, ingevolge art. 
37, 7e lid, der wet voor een ieder ter in
zage gelegd, niet zou zijn gewaarmerkt als 
te zijn vastgesteld door den raad of te zijn 
goedgekeurd door Ged. Staten, aangezien 
zoodanige waarmerking bij de wet niet is 
voorgeschreven; 

dat de appellant ten slotte er nog op heeft 
gewezen, dat een uitbreidingsplan voor de 
gemeente Sleen, als door Ged. Staten is 
goedgekeurd, nimmer door den raad dezer 
gemeente is vastgesteld, dat slechts een 5-tal 
onderdeelen van het ontwerp-plan is vast
gesteld en dat over het resteerende gedeelte 
van dit ontwerp-plan, de geheele gemeente 
omvattende, in geen enkele raadsvergadering 
is beslist, ja zelfs niet is gesproken; 

dat inderdaad bij de raadsbesluiten van 
22 Febr. en I4 Maart I938 slechts zijn vast
gesteld uitbreidingsplannen, onderscheiden
lijk voor de dorpen Erm, Veenoord er. 
Schoonoord en voor de dorpen Sleen en 
Noord-Sleen, zoodat de bij het bestreden be
sluit van Ged. Staten genomen beslissing, 
waarbij "het uitbreidingsplan met bebou
wingsvoorschriften voor de gemeente Sleen, 
vastgesteld bij besluiten van den raad dier 
gemeente d.d. 22 Febr. en I4 Maart I938" 
werd goedgekeurd, onjuist is en mitsdien 
verbetering behoeft; 

0. ten aanzien van het bezwaar van de
zen appellant ten principale, dat blijkens 
het ingewonnen ambtsbericht van den Hoofd
inspecteur van de Volksgezondheid (Volks
huisvesting) het door den appellant genoem
de perceel nog geen 3000 m2 groot is en hij 
ter plaatse geen ander terrein bezit; dat het 
bedoelde perceel zich derhalve voor een boe
renbehuizing niet leent; 

dat het gedeelte ervan, dat achter de rooi
lijn zal vallen, ruim I200 m2 groot is en me
de gelet op de beschikbare diepte van 30 à 
40 m, meer dan voldoende plaats biedt voor 
den bouw van een vrij groot huis of zelfs van 
meer dan één huis; 

dat onder deze omstandigheden de appel
lant door de vaststelling van het o.m . voor 
het dorp Sleen geldende uit breidingsplan 
niet geacht kan worden onredelijk te worden 
benadeeld, terwijl, als niettemin mocht blij
ken, dat de appellant van het plan ernstige 
schade lijdt, vergoeding daarvoor kan wor
den verkregen langs den weg, bij de Veror
dening, houdende algemeene regelen ter be
scherming van de belangen van derden, in 
verband met voorgevelrooilij nen , bouwver
boden en uitbreidingsplannen, vastgesteld 
door den raad der gemeente Sleen in zijne 
vergadering van 22 Febr. I938, aangewezen; 

0 . t en aanzien van de door H. Zondag en 
J . Zeeman ingestelde beroepen: dat blijkens 
de ingewonnen ambtsberichten de perceelen 
van deze appellanten achter de getraceerde 
rooilijn een diepte hebben van 28 m, zoodat 
in geval van herbouw voldoende ruimte aan
wezig is om het huis in de rooilijn te plaat-

sen, terwijl ·het perceel van H. Zondag, waar
op thans één huis staat, eventueel plaats 
biedt voor meer huizen, waarvoor de be
stemming voor bebouwing 3e klasse gelegen
heid laat; 

dat, zoolang geen herbouw plaats vindt, 
het den appellanten vrijstaat, hunne wonin
gen te onderhouden, te herstellen en gedeel
telijk te vernieuwen; 

dat voor het geval mocht blijken, dat de 
appellanten tengevolge van het desbetref
fende uitbreidingsplan ernstig zouden wor
den geschaad, voor hen een beroep openstaat 
op de hierboven vermelde schadevergoe
dingsverordening; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ongegrondverklaring voor het overige 
van de ingestelde beroepen, het bestreden 
besluit van Ged. Staten van Drenthe van I8 
Januari 1939, No. 90, te wijzigen in dier 
voege, dat aan de door den raad der gemeen
te Sleen bij zijne besluiten van 22 Februari 
en I4 Maart I938 vastgestelde uitbreidings
plannen met daarbij behoorende bebouwings
voorschriften onderscheidenlijk voor de dor
pen Erm, Veenoord en Schoonoord en voor 
de dorpen Sleen en Noord-Sleen, goedkeu
ring wordt verleend. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

24 Januari 1940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet I920 art. 
mr.) 

Terecht hebben Ged. Staten bij het 
becijferen van de kosten van administra
tie voor het gewoon en voor het uitge
breid 1. o. naast de voor de niet-aan
wijsbare kosten gevonden bedragen als 
aanwijsbare kosten medegeteld twee pos
ten, die bepaaldelijk in de gemeentere
kening zijn opgenomen voor administra
tieve hulp. 

Er is geen voldoende aanleiding om 
de splitsing van het bedrag der invor
deringskosten van schoolgelden tusschen 
gewoon en uitgebreid 1. o. ni_et te doen 
plaats vinden naar verhouding van het 
aantal der aanslagen voor het gewoon 
en het uitgebreid 1. o. 

Nu Ged. Staten tot eene stelselmati
ge berekening der administratiekosten 
zijn overgegaan, verdient het de voor
keur zich te houden aan de uitkomst 
van die berekening. 

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

door a. den raad der gemeente Utrecht, b. 
23 besturen van bijzondere lagere scholen, te 
Utrecht, tegen de besluiten van Ged. Staten 
van Utrecht van 23 Mei 1939, 3e afdeeling, 
No. I57r/1303, waarbij met vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Utrecht van 29 Juli 1938, No. 4I3/1417 b 0, 
de vergoeding, bedoeld in art. 10I (oud) der 
Lager-Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
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deze scholen over het jaar 1934 nader is vast
gesteld; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 25 Oct. 1939, No. 595, en 3 Jan. 1940, 
No. 595 (1939) /1: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Jan. 1940, No. 565, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht bij 
besluit van 29 Juli 1937 voor de bijzondere 
lagere scholen de vergoeding, bedoeld in art. 
101 , re lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1934 in zijne gemeente heeft 
vastgesteld naar een bedrag per leerling van 
f 14.78 voor het gewoon lager onderwijs, en 
van f 18.12 voor het uitgebreid lager onder
wijs; 

dat, nadat een 23-tal schoolbesturen van 
het genoemde raadsbesluit. elk voorzooveel 
zijn school of scholen aangaat, bij Ged. Sta
ten van Utrecht in beroep was gekomen, dit 
college enz.; 

dat de raad der gemeente Utrecht in be
roep aanvoert, enz.; 

dat een veertiental besturen van Roomsch
Katholieke scholen, waarvan de beroep
schriften gelijkluidend zijn, aanvoert: enz.; 

dat een negental besturen van Pro
testantsch Christelijke scholen, waarvan de 
beroepschriften eveneens gelijkluidend zijn, 
.aanvoert, enz.; 

0. ten aanzien van het beroep van den ge
meenteraad, dat deze met betrekking tot de 
,door Ged. Staten gevolgde berekening er 
vooreerst bezwaar tegen heeft, dat dit col
lege bij het becijferen van de kosten van ad
ministratie voor het gewoon lager onderwijs 
en voor het uitgebreid lager onderwijs naast 
de voor de niet-aanwijsbare kosten gevonden 
bedragen als aanwijsbare uitgaven een be
drag van f 187.20 ten laste van het gewoon 
lager onderwijs en een gelijk bedrag ten las
te van het uitgebreid lager onderwijs mee
telt; 

0. dienaangaande, dat, nu de beide be
doelde posten aldus in de gemeenterekening 
zijn opgenomen, het niet onredelijk is bij de 
-onderhavige berekening aan te nemen, dat 
voor de scholen aan de Hamburgerstraat 
voor gewoon lager onderwijs en voor uitge
breid lager onderwijs voor d e bedoe lde ad
ministratieve hulp, elk gelijkelijk f 187.2 0 is 
uitgegeven, zoodat Ged. Staten terecht met 
evengenoemd bedrag zoowel de rekening van 
het gewoon lager onderwijs als die van het 
uitgebreid lager onderwijs hebben belast 
naast de voor de niet-aanwijsbare kosten be
rekende bedragen; 

dat weliswaar een berekening, als waaraan 
de gemeenteraad ten deze de voorkeur geeft, 
ook te verdedigen is , doch dat niet voldoende 
is aangetoond, dat door een aldus opgezette 
berekening het juiste bedrag der kosten 
meer benaderd zou zijn dan langs den door 
Ged. Staten gevolgden weg; 

0. dat de gemeenteraad voorts bedenking 
heeft tegen de verdeeling van de kosten van 
inning van de schoolgelden over het gewoon 

lager onderwijs en het uitgebreid lager on
derwijs naar verhouding van het aantal aan
slagen; 

0. dienaangaande, dat er geen voldoende 
aanleiding bestaat om de splitsing van het 
bedrag der invorderingskosten tusschen ge
woon lager onderwijs en uitgebreid lager on
derwijs niet te doen plaats vinden naar de 
voor de hand liggende verhouding van het 
aantal der aanslagen voor het gewoon lager 
onderwijs en het uitgebreid lager onderwijs, 
te minder, nu, zooals Ged. Staten in hun 
ambtsbericht opmerken, tegenover de om
standigheid, waarop de gemeenteraad doelt, 
namelijk dat in verband met de schoolgeld
verordening voor leerlingen bij het gewoon 
lager onderwijs , waarvan broers of zusters 
het uitgebreid lager onderwijs volgen, veelal 
geen schoolgeld is verschuldigd, kan gewezen 
worden op de grootere moeite, welke voor 
de invordering van het schoolgeld der leer
lingen van het gewoon lager onderwijs, die 
als geheel genomen tot een minder gegoede 
bevolkingsklasse dan die van het uitgebreid 
lager onderwijs behooren, wordt gevergd; 

0 . dat de gemeenteraad ook overigens zijn 
standpunt handhaaft, dat het bedrag der ad
ministratiekosten algemeen en zonder meer 
op f 0.50 per leerling moet worden vastge
steld, althans dat zoowel het bedrag der ad
ministratiekosten als dat der kosten van in
ning der schoolgelden voor het gewoon lager 
onderwijs en het uitgebreid lager onderwijs 
gelij k behoort te zijn; 

dat het naar Ons oordeel, nu Ged. Staten 
tot eene stelselmatige berekening van de ad
ministratiekosten zijn overgegaan, de voor
keur verdient, zich te houden aan de uit
komst van die berekening, welke, zooals ook 
uit de hiernavolgende overwegingen met be
trekking tot de administratiekosten zal blij
ken, op zichzelf geen overwegend bezwaar 
ontmoet, behoudens dat, gelijk eveneens 
hierna ter sprake zal komen, een abuis in die 
berekening behoort te worden hersteld; 

dat soortgelijke overweging kan gelden 
met betrekking tot den wensch van den ge
meenteraad, de administratiekosten voor bei
de soorten van lager onderwijs althans op 
gelijke bedragen te zien vastgesteld en de
zelf de gedragslijn te zien gevolgd ten opzich
te van de kosten van inning van de school
gelden; 

0. ten aanzien van de beroepen der school
besturen, enz.; 1 

dat derhalve de bestreden besluiten van 
Ged. Staten, voor wat de vergoedingen voor 
de bijzondere scholen voor gewoon lager on
derwijs betreft, gehandhaafd dienen te wor
den, doch deze besluiten, voorzoover daarbij 
de vergoedingen van de bijzondere scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs zijn vastge
legd, wijziging behoeven; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920, zoo-

l Daar de bezwaren der schoolbesturen 
in hoofdzaak van casuïstischen aard zijn en 
de beslissingen daarop dus niet van princi
piëel belang, worden zij niet verder vermeld. 
- Red. 
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als die luidde voor de w11z1gmg bij de wet 
van 22 Mei 1937, S . 323; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van de 

bestreden besluiten, de vergoeding, bedoeld 
in art. ror (oud) der Lager Onderwijswet 
1920, over het jaar 1934 voor de bijzondere 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs als 
volgt vast te stellen : enz. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A. B .) 

24 Januari z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet artt. 269, 281.) 

Een redelijke uitlegging van de over
gangsbepaling van de Verordening van 
1938 dwingt niet ertoe aan te nem en , dat 
daarbij is verordend dat al hetgeen in 
rQ38 ter uitvoering van de Verordening 
van 1936 is geschied is komen te ver
vallen, doch die bepaling is veeleer al
dus te v erstaan dat - gelijk de gemeen
tewetgever bevoegd was te bepalen -
de in de heffingsregelen door de vervan
ging van de oude door de nieuwe veror
dening aangebrachte wijzigingen mede 
voor het belastingjaar 1938 van toepas
sing zullen zijn. 

Hieruit volgt, dat d e geschilpunten 
omtrent den aanslag moeten worden ge
toetst aan de Verordening van 1938. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A. te Mook tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Roermond van den 12 Juni 1939 betreffende 
den hem opgelegden aanslag in de baatbelas
ting van de gem. Mook en Middelaar over 
het belastingjaar 1938; 

Gezien de stukken; 
0 . dat bij besluit van 23 Juli 1936, goed

gekeurd bij K. B. van 9 Sept. 1936, de raad 
van de gem. Mook en Middelaar heeft vast
gesteld een Verordening op de heffing van 
eene baatbelasting in die gemeente, luidende: 

Art. r. In deze gemeente wordt onder 
den naam van baatbelasting als bijdrage in 
de kosten van verbetering en verbreeding 
van den Stationsweg, den weg van Mook naar 
Groesbeek (Heggeweg) , de Dorpstraat te 
Mook en den weg van den Plasmolen naar 
Middelaar, eené belasting geheven wegens 
gebouwde en ongebouwde eigendommen en 
hun aanhoorigheden, die gelegen zijn aan 
voormelde wegen, voor zoover voornoemde 
verbetering en verbreeding is aangebracht. 

Art. 2. r. Belastingplichtig is hij, die 
krachtens recht van bezit of eenig ander za
kelijk recht het genot heeft van het eigen
dom. 

2. Als genothebbende wordt aangemerkt 
hij , die op r Jan. van het belastingjaar als 
zoodanig in de kadastrale leggers is aange
wezen, tenzij kan worden aangetoond, dat 
een misstelling in die leggers heeft plaats 
gehad, of dat de vóór den rsten Januari 
plaats gehad hebbende veranderingen daarin 

nog niet waren opgenomen, in welke gevallen 
met den gewijzigden toestand rekening wordt 
gehouden. Zijn er ten aanzien van eenig 
eigendom twee of meer genothebbenden, dan 
zijn allen hoofdelijk voor het geheele b edrag 
van den aanslag aansprakelijk. 

3. Nieuwe gebouwde eigendommen, wel
ke eerst na den eersten Januari tot bewoning 
of gebruik geschikt worden, zullen voor de 
belasting van het loopend jaar niet in aan
merking worden genomen. 

Art. 3. r. De belasting wordt berekend 
naar de belastbare opbrengst van de eigen
dommen, aangewezen in de kadastrale leg
gers. 

2. Voor zooveel de belastbare opbrengst 
van eigendommen in die leggers niet is aan
gewezen, wordt deze vanwege en op kosten 
der gemeente, in verhouding tot de belast
bare opbrengst van andere gelijksoortige 
eigendommen, geschat. 

· Art. 4. D e belasting bedraagt jaarlijks 7 
percent van de belastbare opbrengst van de 
gebouwde eigendommen en 4 percent van de 
belastbare opbrengst van de ongebouwde 
eigendommen. 

Art. 5. Bij de berekening van de belasting 
wordt een gedeelte van een cent verwaar
loosd. 

Art. 6. r. Het belastingjaar loopt van r 
Januari tot en met 31 December. 

2. De belasting wordt geheven over de 
belastingjaren 1936 tot en met 1955. 

Art. 7. Geen belasting wordt geheven 
voor: 

r. eigendommen, waarvan de gemeente 
of hare instellingen de genothebbenden zijn. 

2. gebouwde eigendommen, uitsluitend 
dienende voor den openbaren eeredienst en 
daarbij behoorende erven. 

Art. 8. r. Hij, die na den aanvang van 
het belastingjaar ophoudt genothebbende te 
zij n in den zin van art. 2, is de belasting over 
het geheele loopende jaar verschuldigd en 
heeft geen recht op afschrijving of teruggaaf 
van belasting. 

2. Voor het geval de verschuldigde belas
ting niet verhaalbaar is op den gewezen ge
nothebbende, is de opvolgende genothebben
de aansprakelijk voor de betaling der belas~ 
ting. 

Art. 9. De invordering geschiedt overeen
komstig de verordening van heden. 

Art. ro. r. De belasting wordt voor het 
eerst geheven over het tijdvak van r Juli 1936 
tot en met 31 December 1936. 

2. De belasting bedraagt over dat tijd
vak ½ van het bedrag, verschuldigd over een 
geheel jaar. 

Art. rr. Deze verordening treedt in wer
king met ingang van r Juli 1936. 

Dat bij besluit van r Dec. 1938, goedge
keurd bij K . B. van 29 Dec. 1938, is vastge
steld een Verordening op de heffing van eene 
baatbelasting in de gem. Mook en Middelaar, 
bevattende - nevens een regeling van de in
vordering op den voet van het ingevolge de 
wet van 22 April 1937 S. 3rr gewijzigde 
tweede lid van .art. 290 van de Gemeentewet, 
met inachtneming daarbij van het bij die-



1940 24 JANUARI 70 

zelfde wet gewijzigde art. 297 - de navolgen
de bepalingen: 

HEFFING. 
Art. r. r. In deze gemeente wordt onder 

den naam van baatbelasting als bijdrage in 
de kosten van verbetering van den Stations
weg, den weg van Mook naar Groesbeek 
(Heggeweg), de Dorpstraat te Mook en den 
weg van den Plasmolen naar Middelaar, eene 
belasting geheven wegens gebouwde en on
gebouwde eigendommen en hun aanhoorig
heden, die gelegen zijn aan voormelde wegen, 
voor zoover voornoemde verbetering is aan
gebracht en voornoemde eigendommen daar
door zijn gebaat. 

2. Deze belasting wordt geheven voor een 
tijdvak, eindigende 1 Juli 1956. 

Art. 2. r. Belastingplichtig is hij, die 
krachtens recht van bezit of eenig ander 
zakelijk recht het genot heeft van het eigen
dom. 

2. Als genothebbende wordt aangemerkt 
hij, die op 1 Januari van het belastingjaar als 
zoodanig in de kadastrale leggers is aange
wezen, tenzij kan worden aangetoond, dat 
een misstelling in die leggers heeft plaats 
gehad, of dat de vóór den 1sten Januari 
plaats gehad hebbende veranderingen daarin 
nog niet waren opgenomen, in welke gevallen 
met den gewijzigden toestand rekening wordt 
gehouden. Zijn er ten aanzien van eenig 
eigendom twee of meer genothebbenden, dan 
zijn allen hoofdelijk voor het geheele bedrag 
van den aanslag aansprakelijk. 

3. Nieuwe gebouwde eigendommen, welke 
eerst na den eersten Januari tot bewoning 
of gebruik geschikt worden, zullen voor de 
belasting van het loopend jaar niet in aan
merking worden genomen. 

Art. 3. r. De belasting wordt berekend 
naar de belastbare opbrengst van de eigen
dommen, aangewezen in de kadastrale leg
gers. 

2. Voor zooveel de belastbare opbrengst 
van eigendommen in die leggers niet is r;an
gewezen, wordt deze vanwege en op kosten 
der gemeente, in verhouding tot de belast
bare opbrengst van andere gelijksoortige 
eigendommen, geschat. 

Art. 4, De belasting bedraagt jaarlijks 7 
percent van de belastbare opbrengst van de 
gebouwde eigendommen en 4 percent van de 
belastbare opbrengst van de ongebouwde 
eigendommen. 

Art. 5. Bij de berekening van de belas
ting wordt een gedeelte van een cent ver
waarloosd. 

Art. 6. Het belastingjaar loopt van 1 Jan. 
tot en met 31 December. 

Art. 7. Geen belasting wordt geheven 
voor : 

1. eigendommen, waarvan de gemeente of 
hare instellingen de genothebbenden zijn; 

2. gebouwde eigendommen, uitsluitend 
dienende voor den openbaren eetedienst en 
daarbij behoorende erven. 

Art. 8. Hij, die na den aanvang van het 
belastingjaar ophoudt genothebbende te zijn 
in den zin van artikel 2, is de belasting over 
het geheele loopende jaar verschuldigd en 

heeft geen recht op afschrijving of teruggaaf 
van belasting. 

INWERKINGTREDING. 
Art. 15. Deze verordening treedt in wer

king op 1 Januari 1938. Alsdan vervalt de 
verordening op de heffing der baatbelasting, 
vastgesteld bij raadsbesluit dd. 23 Juni 1936, 
goedgekeurd bij K. B. dd.- 9 Sept. 1936, N ° . 
45; alsmede de verordening op de invordering 
dier belasting, vastgesteld bij raadsbesluit 
dd. 23 Juni 1936. 

dat belanghebbende, bij aanslagbiljet ge
dagteekend 9 Sept. 1938 aangeslagen in de 
baatbelasting, tegen dien aanslag bezwaar 
heeft ingebracht bij den raad der gemeente, 
en na afwijzing van dit bezwaar van het be
sluit van den gemeenteraad is gekomen in 
beroep; 

dat de R. v. B. echter het besluit heeft ge
handhaafd, zulks op grond van de navolgende 
overwegingen: 

"dat appellant tegen het besluit vooreerst 
aanvoert, dat de beslissing niet voldoet aan 
den eisch, dat zij met redenen omkleed moet 
zijn, wijl deze beslissing, zich beroepende op 
art. 1 der heffingsverordening, den inhoud 
van dit artikel niet vermeldt, hetgeen noodig 
is om daaruit af te leiden of al dan niet ten 
onrechte belasting is opgelegd, en dat meer 
in het bÎjzonder de tekst van dit artikel had 
moeten zijn vermeld, nu appellant stelde, dat 
de onderhavige verordening niet steunde op 
art. 281 der Gemeentewet; 

"dat appellant verder aanvoert, dat om die 
reden de gegeven beslissing niet in stand zal 
kunnen blijven en moet worden vernietigd; 

"dat blijkens het overgelegde aanslagbiljet 
de aanslag is opgelegd den 9 Sept. 1938; 

dat dit biljet vermeldt, dat appellant wordt 
aangeslagen in de baatbelasting; 

dat op gemelden 9 Sept. in de gem. Mook 
en Middelaar geen andere verordening op 
die belasting bestond dan die welke bij K. B. 
van 9 Sept. 1936 N °. 45 was goedgekeurd en 
met ingang van 1 Juli 1936 in werking was 
getreden ; 

dat weliswaar op 30 Aug. 1938 door den 
gemeenteraad een nieuwe verordening is 
vastgesteld, doch deze verordening nooit de 
vereischte Koninklijke goedkeuring heeft 
verkregen; 

dat vervolgens op x D ec. x938 wederom 
een nieuwe verordening is vastgesteld, welke 
op 1 Jan. 1938 geacht zou wörden in werking 
te zijn getreden, welke verordening echter 
eerst bij K. B. van 29 Dec. x938 is goedge
keurd; 

dat derhalve op 9 Sept. x938 geen andere 
verordening op de baatbelasting in de gem. 
Mook en Middelaar gelding had dan die, 
welke met ingang van 1 Juli 1936 in werking 
is getreden en de aanslag geacht moet wor
den krachtens die verordening te zijn opge
legd; 

dat de verwijzing naar art. 1 der verorde
ning in het raadsbesluit daarom ook geacht 
moet worden die verordening te betreffen; 

dat daarmede tevens is aangeduid de tekst 
van dit artikel, waarop de gemeenteraad in 
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verband met art. 281 der gemeentewet zijn 
beslissing klaarblijkelijk wil doen steunen; 

dat het raadsbesluit derhalve voldoet aan 
den eisch, dat het met redenen moet zijn 
omkleed; 

,,dat appellant tegelijkertijd heeft aange
voerd, enz.; 

"dat appellant echter beweerd heeft, dat 
alleen dan belasting kan worden opgelegd als 
de Heggeweg zoowel verbeterd als verbreed 
is, hetgeen den Raad juist voorkomt, daar in 
de verordening uitdrukkelijk wordt gezegd, 
dat belasting geheven wordt voor zoover ver
betering en verbreeding is aangebracht ; 

dat het den Raad evenwel niet noodig 
voorkomt, dat de verbreeding over de ge
heele lengte van den weg is aangebracht, 
doch het voldoende acht, als de weg als ge
heel is verbreed, hetgeen de Raad op grond 
van het daaromtrent in het vertoogschrift 
door den burgemeester medegedeelde aan
neemt, dat ten aanzien van den Heggeweg 
het geval is; 

,,dat de Raad op deze gronden aanneemt, 
dat art. 1 der verordening terecht op de per
ceelen, terzake waarvan de aanslag is opge
legd van toepassing is geacht; 

,,adt appellant verder nog aanvoert, enz.; 
dat tegen deze uitspraak als middelen van 

cassatie worden gesteld: 
ie. S. van de artt. 16 der wet van 19 Dec. 

1914 S . n ° . 564, 299 der wet van 29 Juni 1851 
S . n °. 85 (gemeentewet) zooals deze wetten 
thans luiden na daarin aangebrachte wijzi
gingen; 15 der verordening tot heffing en 
invordering van baatbelasting in de gem. · 
Mook en Middelaar zooals deze is vastgesteld 
bij b esluit van den Raad .dier gemeente dd. 
1 Dec. 1938 en goedgekeurd bij K. B. van 29 
Dec. d.a.v. N°. 23, jet. art. 6 dier verorde
ning; 

2e. V. t. van de verordening op de heffing 
van baatbelasting in de gem. Mook en Mid
delaar zooals deze verordening werd vast
gesteld bij Raadsbesluit van 23 Juni 1936 en 
goedgekeurd bij K. B . van 9 Sept. 1936, N° . 
45, zulks in verband met het bepaalde in art. 
15 der sub 1 hierboven aangehaalde veror
dening. 

Subsidiair : 3e. S. van art. 281 der wet van 
29 Juni 1851 S . 85 (gemeentewet) in verband 
met de artt. 1, 3 en 4 der verordening tot 
heffing van baatbelasting in de gem. Mook 
en Middelaar zooals die verordening werd 
vastgesteld bij Raadsbesluit van 23 Juni 
1936 en goedgekeurd bij K. B. van 9 Sept. 
1936 N °. 45. 

4e. S. van artt. 1 e . v. der verordening als 
sub 3 hierboven aangehaald: 

dat ter toelichting van de primaire grieven 
wordt aangevoerd, dat de aanslag niet kan 
worden gehandhaafd, nu hij , steunend op de 
Verordening van 1936, met deze is komen te 
vervallen, en anderzijds, als opgelegd vóór 
het van kracht worden van de Verordening 
van 1938, aan deze geen gelding kan ontlee
nen; 

dat belanghebbende de derde grief aldus 
toelicht, dat, nu de wet op de grondbelasting 
"aanhoorigheden" niet kent, de Verordening 

door in art. 3 aan te sluiten aan de kadastrale 
opbrengsten, ter uitvoering van die wet vast
gesteld, niet een vast gegeven voor de heffing 
stelt, gelijk dan ook naar het tweede lid van 
art. 3 de gemeente geheel in vrijheid den 
maatstaf der belasting kan bepalen; 

dat de vierde grief een herhaling vormt 
van de voor den R. v . B. gevoerde grief; 

0 . omtrent een en ander: 
dat een redelijke uitlegging van de over

gangsbepaling van de Verordening van 1938 
niet dwingt aan te nemen, dat daarbij is ver
ordend, dat al hetgeen in 1938 ter uitvoering 
van de Verordening van 1936 is geschied, is 
komen te vervallen, doch die bepaling veeleer 
aldus is te verstaan, dat - gelijk de gemeen
tewetgever bevoegd was te bepalen - de in 
de heffingsregelen door de vervanging van 
de oude door de nieuwe verordening aange
brachte wijzigingen mede voor het belasting
jaar 1938 van toepassing zullen zijn; 

dat hieruit volgt, dat de eerste twee grie
ven niet tot cassatie kunnen leiden, en te
vens, dat de geschilpunten omtrent den aan
slag, anders dan de R. v. B. heeft gedaan, 
moeten worden getoetst aan de Verordening 
van 1938 ; 

dat daarmede de vierde grief komt te ver
vallen, immers in het nieuwe art. 1 alleen van 
,,verbetering" sprake is ; 

dat ook de derde grief faalt; dat zij toch 
steunt op de onjuiste opvatting, als zouden 
de schattingen van het tweede lid van art. 3 
aan beroep zijn onttrokken; 

dat dus het beroep in cassatie niet kan 
slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

Januari z940. ARREST van den Hoo
gen Raad.(G emeentewet artt. 269, 277.) 

De R . v. B. heeft zich ter beoordeeling 
van belanghebbende's bewering, dat de 
onderhavige verordening rechtskracht 
zou missen, terecht beperkt tot een toet
sing van den hoofdzakelijken en in de 
uitspraak letterlijk geciteerden inhoud 
der verordening aan de bij art. 277, aan
hef en sub i Gem.wet aan de gemeente
besturen verleende bevoegdheid belas
ting te heffen op "tooneelvertooningen 
en andere vermakelijkheden" en heeft 
dit doende op goede gronden beslist dat 
aan de verordening op de door belang
hebbende gestelde gronden rechtskracht 
niet kan worden ontzegd. 

De gemeenten zijn bevoegd door haar 
onverplicht verleende vrijstellingen aan 
voorwaarden t e binden. 

De R. v. B . nam terecht aan, dat voor 
het oordeel, dat de instelling onder het 
begrip "vermakelijkheid" in den zin 
van wet en verordening valt, voldoende 
is dat het publiek in het vertoonde of 
getoonde vermaak kan vinden en beslis
te, op gronden die de beslissing dragen 
oordeelende dat zulks het geval is met 
de door belanghebbende tegen betaling 
van entree toegankelijk gestelde model
kolenmijn, terecht gelijk hij deed. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

wonende te Valkenburg, tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Roermond van 6 Sept. 1939, 
betreffende van hem, ingevolge de desbetref
fende verordening der gem. Oud-Valkenburg, 
geheven "Vermakelijkheidsbelasting"; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende, na ter zake van 

de van hem geheven vermakelijkheidsbelas
ting bij den Raad der gem. Oud-Valkenburg 
vergeefs te hebben gereclameerd, van de af
wijzende beschikking van dien Raad is ge
komen in beroep, vorderende, dat die be
schikking warde vernietigd en warde ver
staan, dat de heffing van vermakelijkheids
belasting t. a. v. zijn modelmijn onwettig is 
en ten onrechte is gedaan; dat echter de R . 
v. B. bij de bestreden uitspraak de beschik
king van den gemeenteraad heeft gehand
haafd na te hebben vastgesteld en over
wogen: 

"dat appellant ter ondersteuning van het 
ingestelde beroep aanvoert, dat de verorde
ning, ingevolge welke de aanslag is opgelegd, 
rechtskracht mist, daar de gemeentelijke 
wetgever in zijn gemelde verordening verder 
is gegaan dan hem door het bepaalde in art. 
277 sub i der Gemeentewet is toegestaan; 

,,dat evengemelde wetsbepaling de ge
meentebesturen toestaat belasting te heffen 
op "tooneelvertooningen en andere vermake
lijkheden"; 

,,dat art. II der verordening bepaalt: re. 
als vermakelijkheid wordt aangemerkt: too
neel- cabaret- variété- en bioscoopvertoo
ning~n, muziek- zang- en gymnastie_kuit
voenngen, voordrachten, tentoonstellingen 
(waaronder ook begrepen het voor het pu
bliek ter bezichtiging stellen van beziens
waardigheden van welken aard en onder wel
ken vorm ook), fancy-fairs, spelen, wedstrij
den (onder welken vorm dan ook, evenwel 
voor zooverre deze niet tevens vallen onder 
een der overige hier opgesomde vermakelijk
heden en uitsluitend indien van het publiek 
entreegeld voor het bijwonen dezer wedstrij
den wordt gevorderd), danspartijen, voor
stellingen van paardrijders, koorddansers, 
dierentemmers, acrobaten en goochelaars, 
vermaak in café-chantants, café-concerts, 
draaimolens, caroussels, hypodromes, schiet
tenten, luchtschommels en alle andere ver
tooningen, uitvoeringen, voorstellingen en 
vermaak, welke naar haar aard met de ge
noemde op een lijn kunnen gesteld worden. 
2e. Niet als vermakelijkheden in den zin de
zer verordening worden aangemerkt dezulke, 
welke plaats vinden bij gelegenheid der ker
missen in tenten, geplaatst op aan de Ge
meente toebehoorend terrein, en waarvoor 
reeds een zgn. standgeld door de Gemeente 
wordt geheven. 

,,dat art. VI der verordening bepaalt: 
a . De belasting wordt niet geheven: voor 

voordrachten, welke een uitsluitend gods
dienstig, wetenschappelijk, sociaal of politiek 
karakter dragen, onverschillig of daarbij al 

dan niet wordt gebruik gemaakt van films of 
lichtbeelden; 

b. voor vertooningen of tentoonstellingen, 
welke een uitsluitend godsdienstig, weten
schappelijk, sociaal of politiek karakter dra
gen en bovendien de daardoor verkregen op
brengst uitsluitend wordt aangewend tot 
dekking der kosten van dezelve en een even
tueel overschot wordt besteed voor een idiëel 
doel; 

dat in de verordening derhalve als verma
keiijkheid wordt aangemerkt: tentoonstellin
gen (waaronder ook begrepen het voo~ het 
publiek ter bezichtiging stellen van beziens
waardigheden van welken aard en onder wel
ken vorm ook) benevens vertooningen en 
voorstellingen, welke naar haar aard met ten
toonstellingen en hetgeen daaronder begre
pen wordt, op één lijn kunnen worden ge
steld; 

"dat blijkens het bepaalde in art. VI ook 
vertooningen of tentoonstellingen, welke een 
uitsluitend godsdienstig, wetenschappelijk, 
sociaal of politiek karakter dragen, onder de 
omschrijving van art. II moeten zijn begre
pen, daar immers alleen dan daarvoor geen 
belasting wordt geheven, indien de daardoor 
verkregen opbrengst uitsluitend wordt aan
gewend tot dekking der kosten en een even
tueel overschot wordt besteed voor een 
idiëel doel; 

"dat het dus de vraag is, of tentoonstellen 
en het voor het publiek ter bezichtiging stel
len van bezienswaardigheden van welken 
aard en onder welken vorm ook of wat daar
mee op een lijn kan worden gesteld, zelfs 
wanneer de vertooning of tentoonstelling een 
uitsluitend godsdienstig, wetenschappelijk, 
sociaal of politiek karakter draagt, onder de 
uitdrukking "vermakelijkheid" kan worden 
begrepen; 

"dat de Raad deze vraag bevestigend 
meent te moeten beantwoorden, daar de ge
melde uitdrukking in art. 277 sub i der Ge
meentewet geheel algemeen is, terwijl ook de 
uitdrukking "tooneelvertooningen", welke 
blijkens den samenhang, in art. 2 77 sub i der 
Gemeentewet eveneens tot de vermakelijk
heden worden gerekend, geenerlei beperking 
inhoudt, waardoor vertooningen, die een uit
sluitend godsdienstig, wetenschappelijk, so
ciaal of politiek karakter dragen, in beginsel 
als belasting-object zouden zijn uitgesloten; 

"dat de Raad op dezen grond van oordeel 
is, dat aan de verordening in dit opzicht 
rechtskracht niet kan worden ontzegd; 

,,dat appellant verder heeft aangevoerd, 
dat de modelsteenkolenmijn ten aanzien 
waarvan de belasting is opgelegd, geen ver
makelijkheid is in den zin der wet; 

,,dat de wettelijke bepaling algemeen is, 
waaruit de Raad afleidt, dat aan het begrip 
"vermakelijkheid" een ruime beteekenis 
moet worden toegekend en het daartoe vol
doende is, dat het publiek in het vertoonde 
of getoonde vermaak kan vinden; 

"dat zulks naar het oordeel van den Raad 
het geval is, vooral wanneer in aanmerking 
wordt genomen, dat niet alleen een model
steenkolenmijn wordt vertoond, doch voor 
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denzelfden toegangsprijs eveneens een grot, 
waarin zich de model-kolenmijn bevindt, be
nevens een museum, bevattende de in de 
krijt- en carbonlagen der grot en elders ge
vonden overblijfselen van dieren en planten, 
en een mausoleum of portrettengalerij van 
Limburgsche bekende vooraanstaande man
nen ; 

"dat het den Raad tevens gebleken is, dat 
het tentoongestelde wordt bezocht door een 
groot aantal dergenen, die in Valkenburg en 
omgeving gedurende den zomer vermaak en 
ontspanning zoeken en die daarom geacht 
kunnen worden de voormelde grot met het 
daarin tentoongestelde mede tot hun ver
maak en ontspanning te gaan bezichtigen; 

"dat derhalve de tentoonstelling, terzake 
waarvan appellant is aangeslagen, als een 
vermakelijkheid in den zin der Wet en even
eens in den zin der verordening moet worden 
beschouwd; 

"dat appellant tenslotte een beroep heeft 
gedaan op de bepaling van art. VI der ver
ordening, aanvoerende, dat de inrichting, 
waarvoor hij is aangeslagen, uitsluitend aan 
een wetenschappelijk en sociaal doel beant
woordt; 

"dat de Raad wel wil aannemen, dat de 
inrichting tevens een wetenschappelijk en 
sociaal karakter draagt, doch niet, dat de in
richting uitsluitend zoodanig karakter bezit; 

"dat voor de toepasselijkheid van art. VI 
bovendien als eisch wordt gesteld, dat de ver
kregen opbrengst uitsluitend wordt aange
wend tot dekking der kosten van de inrich
ting en een eventueel overschot wordt be
steed aan een idiëel doel; 

.,dat appellant weliswaar heeft beweerd, 
dat zulks het geval is, doch dit niet heeft 
aangetoond en den Raad dit niet is gebleken; 

"dat de aanslag, waartegen overigens geen 
gronden zijn aangevoerd, den Raad juist 
voorkomt, zoodat de beslissing, waarbij de 
aanslag is gehandhaafd, behoort te worden 
bevestigd;" 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie stelt: 

S . of v. t . van art. 277 sub i der Gemeente
wet, van de artt. 299 en 300 dier wet, van art. 
16 van de wet van 19 Dec. 1914 S . 564 en van 
art. II en andere van de verordening op de 
heffing van eene belasting op vermakelijk
heden in de gem. Oud-Valkenburg, en ter 
toelichting van dit middel in hoofdzaak aan
voert, dat de R. v. B. ten onrechte aanneemt, 
dat de ten deze van belang zijnde en in de 
uitspraak aangehaalde artikelen der veror
dening ook toepasselijk zijn op de door be
langhebbende geëxploiteerde model-steenko
lenmijn te Oud-Valkenburg, welke instelling, 
naar belanghebbende stelt, louter het aan
brengen van kennis en ontwikkeling beoogt 
en een sociaal doel heeft; dat de verordening 
geen rechtskracht heeft; dat de bepaling der 
verordening, volgens welke eene inrichting 
alleen dàn buiten de toepassing der verma
kelijkheidsbelasting valt, indien de opbrengst 
uitsluitend wordt aangewend tot dekking der 
kosten van dezelve en een eventueel over
schot wordt besteed voor een ideëel doel, in 

strijd is met de Gemeentewet, aangezien daar
door aan art. 277i dier wet in strijd met de 
bedoeling van den wetgever, eene uitbreiding 
wordt gegeven; dat de verordening ook in 
strijd is met art. 303 der Gemeentewet; dat 
de argumentatie van den R . v. B., zich uit
sluitend baseerende op het algemeen karak
ter van art. 277, sub i, der Gemeentewet geen 
hout snijdt; dat niet voldoende is, dat het 
publiek in het vertoonde eenig vermaak kan 
vinden; dat de R. v . B. ook ten onrechte aan
neemt, dat de modelmijn haar karakter ver
liest en een plaats van vermaak wordt, omdat 
zij mede bevat een museum en een portret
tengalerij ; 

0. omtrent dit een en ander: 
dat de R. v . B. terecht ter beoordeeling van 

belanghebbende's bewering, dat de onderha
vige verordening rechtskracht zou missen, 
zich heeft beperkt tot eene toetsing van den 
hoofdzakelijken en in de uitspraak letterlijk 
geciteerden inhoud der verordening aan de 
bij art. 277, aanhef en sub i der Gemeente
wet aan de gemeentebesturen verleende be
voegdheid, om belasting te heffen op "too
neelvertooningen en andere vermakelijkhe
den" en dit doende op goede gronden heeft 
beslist, dat aan de verordening op de door be
langhebbende gestelde gronden rechtskracht 
niet kan worden ontzegd; 

dat niet juist is de meening van belang
hebbende, dat door het in art. VI sub b van 
de verordening bepaalde de wettelijke be
voegdheid is overschreden; 

dat toch de gemeenten uiteraard bevoegd 
zijn door haar onverplicht verleende vrijstel
lingen aan voorwaarden te binden; 

dat voorts de Raad laatstgenoemd artikel 
niet schond, door uit te maken dat belang
hebbende's inrichting niet uitsluitend weten
schappelijk en sociaal karakter bezit en de 
toepasselijkheid der vrijstelling daarvan af
hankelijk te achten; 

dat art. 303 der Gemeentewet, enkel be
trekking hebbende op de inning van plaatse
lijke belastingen, voor de rechtskracht van 
deze heffingsbepaling van geen belang is; 

dat de R . v. B . terecht aannam, dat voor 
het oordeel, dat de instelling onder het be
grip "vermakelijkheid" in den zin van wet en 
verordening valt, voldoende is, dat het pu
bliek in het vertoonde of getoonde vermaak 
kan vinden en, op gronden die de beslissing 
dragen, oordeelende, dat zulks het geval is 
met de door belanghebbende tegen betaling 
van entree toegankelijk gestelde modelkolen
mijn, terecht besliste, gelijk hij deed; 

dat belanghebbende bij zijne slotopmer
king over het hoofd ziet, dat krachtens de 
verordening onder "tentoonstellingen" is be
grepen, het voor het publiek ter bezichtiging 
stellen van bezienswaardigheden van welken 
aard en onder welken vorm ook; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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27 Januari I940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39.) 

Aangenomen moet worden dat een 
zeevarend Chinees, die na zijn afmon
stering te Rotterdam verbleven is en 
aldaar ten huize van een anderen Chi
nees verbleef, zijn hoofdverblijf in deze 
gemeente heeft gevestigd, waartoe hij 
ook geestelijk in staat moet worden ge
acht. Daaraan doet niet af, dat het in 
zijne bedoeling zal hebben gelegen, Rot
terdam te verlaten om naar zij n geboor
teland terug te keeren, waarin hij tenge
volge van zijn ziekelij ken toestand ver
hinderd is. De gemeente Rotterdam 
wordt dus aangewezen als woonplaats 
in den zin van art. 39. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastige krankzinnige Shing Lee; 
D en Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Januari 1940, n°. 38; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Januari 1940, 
n °. 754, afd. Armwezen; 

0 . dat Shing Lee, geboren te Kwantoeng 
(China) den 8n Januari 1883, op 16 Febr. 
193 7 te Rotterdam afmonsterde van het s.s. 
" Slamat" van den Rotterdamschen Lloyd en 
sedert dien datum verbleef ten huize van 
Kuan Sing aan de Delistraat 30c, te Rotter
dam, het voornemen koesterende in Februari 
1939 met een schip van de Koninklij ke Pa
ketvaart Maatschappij naar Java te vertrek
ken, om vandaar naar China te gaan; 

dat hij evenwel op 6 Dec. 1938 door den 
burgemeester van Rotterdam in de gestichts
afdeeling van de Psychiatrische Inrichting 
,,Maasoord" in bewaring werd gesteld, al
waar h ij krachtens eene op 8 Dec. 1938 aan
gevraagde rechterlijke machtiging is ver
pleegd; 

dat over de betaling van de kosten zijner 
verpleging geschil is ontstaan; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland er niet 
in geslaagd zijn, dit geschil in der minne bij 
te leggen; 

dat burgemeester en wethouders van Rot
terdam met name niet genegen zijn de ver
pleging van den patiënt ten laste van hunne 
gemee nte te doe n geschieden, aanvoerende, 
dat de patiënt geacht moet worden te behoo
ren bij die groep van zeevarende Chineezen, 
die afwisselend dan hier, dan daar in zee
havens vertoeven, zoodat niet kan worden 
aangenomen, dat hij op 8 Dec. 1938 woon
plaats in den zin van het Burgerlijk Wetboek 
te Rotterdam had; 

0 . dat moet worden aangenomen, datShing 
Lee, die na zijne afmonstering op 16 Febr. 
1937 te Rotterdam verbleven is en aldaar ten 
huize van Kuan Sing aan de D elistraat 30c 
verbleef, zijn hoofdverblijf in deze gemeente 
heeft gevestigd, waartoe hij, mede naar het 
oordeel van den van Onzentwege geraad
pleegden Inspecteur van het Staatstoezicht 
op krankzinnigen, te 's-Hertogenbosch, gees
telijk in staat moet worden geacht; 

dat daaraan niet afdoet, dat het in 2ijne 
bedoeling zal hebben gelegen, in Februari 
1939 Rotterdam te verlaten om naar zijn ge
boorteland terug te keeren, doch hij hierin 
verhinderd is, ten gevolge van zijn ziekelijken 
toestand; 

dat hij dit hoofdverblijf te Rotterdam nog 
had, toen op 8 Dec. 1938 de rechterlijke 
machtiging tot zijne opneming in het vermel
de krankzinnigengesticht werd aangevraagd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Rotterdam aan te wijzen als 
de woonplaats van den armlastigen krank
zinnige Shing Lee, voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

29 Januari I940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
81 j O

• art. 80.) 
Nu de kosten van den schoolbouw de 

raming te boven gaan, en de gevallen, 
genoemd in art. 81 4e lid zich niet voor
doen, moet de gemeente het verschil be
talen. Aan het schoolbestuur kan niet 
worden verweten, van de machtiging 
van B . en W., om op eigen risico al
reeds vóór het bereiken van algeheele 
overeenstemming de aanbesteding en 
gunning haar beslag te doen krijgen, niet 
z66 tijdig te hebben gebruik gemaakt, 
dat de verhooging van de aannemings
som kon worden voorkomen. Al heeft 
het schoolbestuur verzuimd de gunning 
van het werk aan de goedkeuring van 
B . en W. te onderwerpen, zoo houdt de
ze nalatigheid toch met de overschrij
ding der raming geen verband, en kan 
daarin geen aanleiding worden gevon
den , dit bestuur te dezer zake geheel of 
gedeeltelijk in het ongelijk te stellen. 

Daar het schoolbestuur niet voldoen
de aannemelijk heeft gemaakt , dat de 
noodzakelijkheid van het opnemen der 
noodige gelden voor den schoolbouw 
een gevolg zou zijn geweest van nala
tigheid van B. en W . in de uitbetaling, 
is er geen aanleiding, de gemeente tot 
uitkeering van de uit die opneming 
voortvloeiende kosten te verplichten, 
daargelaten of art. 80 1e lid zou moeten 
worden v erstaan in dien zin, dat het 
totaalbedrag der aangevraagde gelden 
terstond na het storten van de waar
borgsom ter beschikking van het school
bestuur moet worden gesteld, welke vor
dering door het schoolbestuur aan het 
gemeentebestuur overigens nimmer is 
gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Roomsch-Katholieke 
Schoolvereeniging van de Parochie van Onze 
Lieve Vrouw Koningin des Vredes, te Am
sterdam, tegen het besluit van Ged. Staten 



75 29 JANUARI 1940 

van Noordholland van 31 Mei 1939, 4e afd., 
N °. 234, waarbij in een drietal geschillen tus
schen den appellant en het gemeentebestuur 
van Amsterdam overeenkomstig het vierde 
lid van art. 80 der Lager-Onderwijswet 1920 
inzake de afrekening van de bouwkosten, be
trekking hebbende op de uitbreiding van de 
bijzondere scholen voor gewoon lager onder
wijs, Pijnackerstraat 7 en Van-Hilligaert
straat 31 te Amsterdam is beslist, dat door 
het gemeentebestuur van Amsterdam aan den 
appellant alsnog moet worden uitgekeerd een 
bedrag van f 547.50, zijnde de helft van de 
kosten, .veroorzaakt door de vertraging, die 
de gunning van den bouw van het achtklas
sige schoolgebouw met gymnastieklokaal 
heeft ondervonden, alsmede een bedrag van 
f 50.50, overeenkomende met één maand ren
te tegen 4½ % van den op den bouw en de 
inrichting van het voormelde schoolgebouw 
betrekking hebbenden post van f 13.480.625, 
waarvan de betaling niet binnen een norma
len termijn heeft plaats gehad; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Jan. 1940, n °. 24; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Jan. 1940, n °. 932, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat het genoemde schoolbestuur over
eenkomstig art. 80, 4e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 de beslissing van Ged. Staten 
van Noordholland heeft ingeroepen in een 
drietal tusschen dat schoolbestuur en B . en 
W. van Amsterdam gerezen geschillen inza
ke de afrekening van de bouwkosten, betrek
king hebbende op de uitbreiding van de bij
zondere scholen voor gewoon lager onderwijs 
der Vereeniging, gelegen aan de P ijnacker
straat n °. 7 en aan de Van-Hilligaertstraat 
n °. 31, welke uitbreiding bestond in den 
bouw en de inrichting: 1 °. voor de eerstge
noemde school: van een schoolgebouw met 
acht klasselokalen en een gymnastieklokaal 
en z 0

• voor de andere school: van een school
gebouw met zes klasselokalen; 

dat Ged. Staten van Noordholland bij hun 
evengenoemd besluit hebben beslist, dat door 
het gemeentebestuur van Amsterdam aan het 
bestuur van de Roomsch-Katholieke School
vereeniging der Parochie van Onze Lieve 
Vrouw Koningin des Vredes, te Amsterdam, 
alsnog moet worden uitgekeerd een bedrag 
van f 547.50, zijnde de helft van de kosten, 
veroorzaakt door de vertraging, die de gun
ning van den bouw van het achtklassige 
schoolgebouw met gymnastieklokaal heeft 
ondervonden, alsmede een bedrag van f 50.50, 
overeenkomende met één maand rente tegen 
4½ % van den op den bouw en de inrichting 
van het voormelde schoolgebouw betrekking 
hebbenden post van f 13.480.625, waarvan de 
betaling niet binnen een normalen termijn 

· heeft plaats gehad; 
dat het voormelde besluit van Ged. Staten 

steunt op de overwegingen, dat van de bo
venbedoelde geschillen twee de afrekening 
van den bouw en de inrichting van het acht
klassige schoolgebouw met gymnastieklokaal 

betreffen en dat het eerste van deze geschil
len loopt over het van die afrekening afvoe
ren van een bedrag van f 1095, daarin wegens 
verhooging van de aanneemsom opgenomen; 
dat de oorzaak van deze verhooging hierin 
is gelegen, dat de gunning van het werk, het
welk op 28 Mei 1929 door den aannemer H. 
van Keulen, te Amersfoort, voor de som van 
f 69.445 was aangenomen, eerst op 8 Juli 
daaraanvolgend plaats had, terwijl de aan
nemer, die niet langer dan dertig dagen, dus 
tot 27 Juni 1929, aan zijne inschrijvingssom 
gebonden was, eene uitkeering van f 1095 bo
ven de aanneemsom vorderde, op grond van 
eene inmiddels ingetreden prijsstijging van 
bouwmaterialen; dat niet wordt betwist, dat 
aan den aannemer een bedrag uit hoofde van 
deze prijsstijging toekwam, terwijl evenmin 
verschil bestaat omtrent de grootte van dat 
bedrag; dat het geschil, hetwelk partijen ver
deeld houdt, uitsluitend loopt over de vraag, 
of de vertraging, die de gunning heeft onder
vonden en waardoor de 30 dagen, waarvan 
hierboven sprake is, werden overschreden, 
aan de schuld van het schoolbestuur dan wel 
aan die van het gemeentebestuur moet wor
den geweten, m . a. w. wie van de beide par
tij en de kosten van deze overschrijding, zijn
de de door den aannemer geëischte uitkeering 
boven de aanneemsom, moet dragen; dat de 
architect van het schoolbestuur bij brief van 
II Maart 1929 aan het gemeentebestuur deed 
toekomen de uitgewerkte plannen en bijbe
hoorende stukken, waaromtrent met ver
schillende instanties ondershands overeen
stemming was verkregen, met verzoek spoe
dig de definitieve goedkeuring te mogen ont
vangen, teneinde tot de aanbesteding te kun
nen overgaan; dat de voormelde brief op 13 
April 1929 werd gevolgd door een schrijven 
van het schoolbestuur zelf, waarbij schrifte
lijke bevestiging werd gevraagd van een door 
den architect aan dat bestuur gedane mede
deeling, dat burgemeester en wethouders 
mondelinge toestemming zouden hebben ver
leend om het werk aan te besteden en tevens 
werd verzocht daarbij eene opgave van het 
bedrag, toegestaan voor de stichtingskosten, 
over te leggen; dat burgemeester en wethou
ders, bij wie het schoolbestuur op beantwoor
ding van zijn schrijven met den meest moge
lijken spoed had aangedrongen, in hun brief 
van 25 April 1929, 0. N ° . 1202, de juistheid 
van de door den architect aan het schoolbe
stuur gedane mededeeling ontkenden, daarbij 
opmerkende, dat zij aan den vertegenwoor
diger van het schoolbestuur hadden te ken
n en gegeven, dat de toestemming om het 
werk aan te besteden, niet kon worden ver
leend, vóórdat omtrent de ingezonden be
grooting overeenstemming verkregen was, 
doch dat het geen bezwaar zou ontmoeten, 
indien het schoolbestuur op eigen risico tot 
de aanbesteding overging; dat echter bij het 
bovenaangehaalde schrijven van burgemees
ter en wethouders het schoolbestuur werd 
gemachtigd tot het houden van de aanbeste
ding en ook tot de gunning te zijner tijd over 
te gaan, onder voorwaarde, dat het vooraf 
zou verklaren ten aanzien van de goedkeu-
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ring der begrooting geen aanspraken te zullen 
ontleenen aan het feit, dat door het gemeen
tebestuur tegen het reeds doen aanvangen 
van den bouw geen bezwaar werd gemaakt, 
zoodat burgemeester en wethouders met be
trekking tot die goedkeuring geheel vrij zou
den blijven; dat niet is gebleken, dat eene 
zoodanige verklaring is afgelegd, doch wel, 
dat het schoolbestuur van de voorloopige 
machtiging tot het houden van de aanbeste
ding gebruik heeft gemaakt; dat het evenwel, 
geenerlei risico wenschende te aanvaarden 
met betrekking tot de uit den bouw voort
vloeiende betalingen, die machtiging, in zoo
verre de gunning van het werk betreft, onge
bruikt heeft gelaten tot het tijdstip, waarop 
mocht worden a angenomen, dat op de be
schikbaarstelling van de aan het bestuur toe
komende gelden uit de gemeentekas aan
spraak kon worden gemaakt; dat zekerheid 
daaromtrent binnen de dertig dagen, gedu
rende welke de aannemer aan zijne inschrij
vingssom gebonden was, niet verkregen werd; 
dat immers het schoolbestuur, dat met toe
passing van art. 74, 2e lid, 2en volzin, der 
Lager-Onderwijswet 1920, de waarde van den 
door hem ingebrachten grond voorzooveel 
noodig ter voldoening van de waarborgsom 
wenschte te doen strekken, niet kon voldoen 
aan de in art. 79, 1e lid, 1sten volzin, en in 
art. 80, 1e lid, 1sten volzin, van de voormelde 
wet opgenomen voorschriften, krachtens 
welke de storting van de waarborgsom aan 
de beschikbaarstelling door de gemeente van 
de aangevraagde gelden moet voorafgaan, al
vorens ingevolge het bepaalde in art. 85, 1e 
lid, dier wet een deskundige voor de schatting 
van den bedoelden grond was aangewezen; 
dat burgemeester en wethouders eerst op 28 
Juni 1929, dus toen de dertig dagen, gedu
rende welke de onderhavige inschrijvingssom 
gold, bereids verstreken waren, aan het 
schoolbestuur van de aanwijzing van een 
schatter mededeeling deden, hoewel dit be
stuur reeds op 17 Mei 1929 had verzocht, 
daartoe over te gaan en op 28 Mei daaraan
volgend aan het gemeentebestuur had be
richt, dat niet tot de gunning zou worden 
overgegaan, alvorens door burgemeester en 
wethouders een schatter was benoemd; dat 
echter ook het schoolbestuur niet van schuld 
in zake de vertraging van de gunning is vrij 
te pleiten, wijl de door burgemeester en wet
houders aan dat bestuur op 4 Juni 1929 ge
vraagde stukken, welke voor de benoeming 
van een schatter noodig waren, pas op 22 
Juni daaraanvolgend in het bezit van dat 
college kwamen; dat voorts het schoolbestuur, 
zonder hiertoe vooraf goedkeuring van bur
gemeester en wethouders te hebben gevraagd, 
het werk voor den verhoogden prijs van 
f 69,445 + f 1095 = f 70,540 aan den aan
nemer heeft opgedragen, zoodat dit bestuur, 
nu het voormelde college krachtens het be
paalde in art. 77, 7e lid, der meergenoemde 
wet zich de goedkeuring van de gunning van 
het werk had voorbehouden, een stellig wets
voorschrift heeft overtreden; dat evenwel 
hiertegenover staat, dat, indien het wets
voorschrift was in acht genomen, de gunning 

nog langer dan thans het geval is geweest, 
vertraagd zou zijn geworden, waardoor de 
kosten, waarover het hier gaat, naar alle 
waarschijnlijkheid nog hooger zouden zijn ge
stegen; dat er op voorschreven gronden aan
leiding bestaat voor de kosten, die uit de ver
traging van de gunning zijn voortgevloeid, 
niet één van de partijen aansprakelijk te 
stellen, doch deze door beide partijen - elk 
voor een gelijk deel - te doen dragen, zoodat 
door de gemeente een bedrag van f 1095 : 2, 
of f 547.50 betaald zal moeten worden; dat 
het tweede geschil, betrekking hebbende op 
het achtklassige schoolgebouw met gym
nastieklokaal, evenals het derde geschil, ge
rezen t en aanzien van het zesklassige school
gebouw, loopt over de verschillen in tijds
ruimte tusschen aanvragen en betaalbaar
stellingen van gelden voor de voldoening van 
sommige posten, die den bouw en de inrich
ting van de bedoelde schoolgebouwen raken ; 
dat hun college zich, wat deze geschillen be
treft, evenzeer als de Hoofdinspecteurvanhet 
Lager Onderwijs in de 2e hoofdinspectie, kan 
vereenigen met het door het gemeentebestuur 
ter zake ingenomen standpunt, in het alge
meen hierop neerkomende, dat het door het 
schoolbestuur bedoelde renteverlies had kun
nen zijn vermeden, indien het schoolbestuur 
voor tijdige indiening van behoorlijk toege
lichte aanvragen, voorzien van de noodige 
bewijsstukken, had zorg gedragen; dat het 
schoolbestuur op grond van dat standpunt en 
van de voor het overige in het desbetreffende 
bericht van burgeII_leester en wethouders 
voorkomende opmerkingen, waarmede het 
bekend is, geen aanspraak op vergoeding van 
geleden renteverlies kan maken, behalve in 
zooverre den post van f 13,480.626 betreft, 
waarvan de uitbetaling, naar burgemeester 
en wethouders h ebben bericht, door een thans 
niet meer op te helderen oorzaak, ongeveer 
een maand vertraging heeft ondervonden, op 
grond waarvan er bij het voormelde college 
geen bezwaar tegen bestaat, het schoolbe
stuur alsnog één maand rente over het ge
noemde bedrag te vergoeden; dat deze rente, 
berekend naar 4½ %, f 50.55 bedraagt; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het geschilpunt inzake de 
weigering van het gemeentebestuur om een 
bedrag ad f :1095, waarmede de ·bouwkosten 
van de achtklassige school met gymnastiek
lokaal aan de Ferdinand-Bolstraat 19oteAm
sterdam zijn verhoogd, te vergoeden, zijns 
inziens uitsluitend loopt over de vraag, of het 
in redelijkheid binnen 30 dagen na de aanbe
steding tot de gunning had kunnen over
gaan; dat, als d eze vraag bevestigend moet 
worden beantwoord, het bedrag der over
schrijding volledig ten laste van hem, appel
lant, zou behooren te komen, doch dat, als 
deze vraag ontkennend moet beantwoord 
worden, de gemeente alsnog dit bedrag ge
heel moet vergoeden; dat in het kader der 
wettelijke voorschriften aanbesteding en gun
ning plaats hebben, wanneer omtrent bestek 
en begrooting algeheele overeenstemming 
tusschen het gemeentebestuur en het school-
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bestuur is verkregen; dat in casu deze over
eenstemming eerst werd bereikt, behoudens 
ten aanzien van den post ad f 1095, op 27 
Aug. 1929; dat derhalve eerst toen van het 
schoolbestuur verwacht kon worden, dat het 
met bekwamen spoed tot aanbesteding en 
gunning zou overgaan; dat het echter reeds 
op 28 Mei 1929, niettegenstaande toen nog 
geen overeenstemming, als hiervoren bedoeld, 
was bereikt, met toestemming van het ge
meentebestuur, doch op eigen risico, tot de 
aanbesteding overging, omdat het plaatsge
brek op de bestaande scholen hem noopte 
spoed te betrachten; dat het feit, dat het 
schoolbestuur tot de aanbesteding was over
gegaan, het nochtans niet drong nu ook tot 
de gunning te besluiten; dat toch de aanbe
steding en de gunning in haar gevolg voor 
het schoolbestuur geheel verschillend waren; 
dat het schoolbestuur immers na de aanbe
steding met het volste recht nog van de gun
ning kon afzien en dan te zijner tijd, wanneer 
omtrent de begrooting overeenstemming zou 
zijn verkregen, een nieuwe aanbesteding kon 
uitschrijven; dat een gunning daarentegen 
aan het schoolbestuur definitief financieele 
verplichtingen zou opleggen; dat hij, appel
lant, nochtans, wegens den spoed, die met 
den bouw der school betracht moest worden, 
op 8 Juli 1929 tot de gunning overging, in de 
wetenschap daarmede de risico's te aanvaar
den, waar burgemeester en wethouders op 
gewezen hadden ; dat hem door burgemeester 
en wethouders niet verweten kan worden, 
niet eerder tot de gunning te zijn overgegaan, 
nu hij in verband met de bepalingen der 
Lager-Onderwijswet 1920 daarvan geheel had 
kunnen afzien; dat, zoo hij, appellant, eerst, 
nadat de begrooting door burgemeester en 
wethouders goedgekeurd was, tot de aanbe
steding zou zijn overgegaan (d.i. na 27 Aug. 
1929), de inschrijvingen waarschijnlijk nog 
veel hooger zouden geweest zijn dan het be
drag, waarvoor het werk thans gegund is; dat 
de gemeente dan die nog hoogere kosten vol
ledig zou hebben moeten vergoeden; dat het 
schoolbestuur dus, door nog op 8 Juli 1929 
tot de gunning over te gaan, het belang van 
de gemeente zeer zeker gediend heeft; dat 
reeds de billijkheid alleen eischt, dat de ge
meente daarom alsnog het bedrag ad f 1095, 
waarmede de oorspronkelijke begrooting der 
bouwkosten overschreden is, vergoedt; dat 
het schoolbestuur wijders met betrekking tot 
de weigering van het gemeentebestuur om 
de rente te vergoeden van door het school
bestuur opgenomen gelden tijdens den bouw 
van de evengenoemde school , alsmede den 
bouw van een school van 6 klassen aan de 
Ferdinand-Bolstraat 192 te Amsterdam, op
merkt, dat burgemeester en wethouders, na 
de goedkeuring der overeenkomstig art. 77, 
vijfde lid, der Lager-Onderwijswet 1920 bij 
hun college ingediende stukken, overeenkom
stig het eerste lid van art. 80 dier wet, zooals 
dit lid luidde vóór de wet van 22 Mei 1937 
S . 323, de aangevraagde gelden in eens had
den moeten beschikbaar stellen; dat burge
meester en wethouders in casu van dit wet
telijk voorschrift zijn afgeweken, door de 

gelden in termijnen beschikbaar te stellen en 
voor elke beschikbaarstelling een uitvoerig 
toegelichte aanvrage te eischen met vermel
ding der bestemming van het aangevraagde 
bedrag ; dat hij, appellant, hoewel geenszins 
daartoe gebonden, aan de eischen van het 
gemeentebestuur is tegemoetgekomen; dat 
echter de inwilliging der onderscheidene aan
vragen dikwij ls niet tijdig geschied is; dat 
een en ander tengevolge heeft gehad, dat het 
schoolbestuur, om tot betaling van een ver
vallen termijn der bouwkosten op den gestel
den tijd in staat te zijn, geld heeft moeten 
opnemen en daarover rente verschuldigd 
werd; dat deze rente, als een onderdeel der 
bouwkosten, in ieder geval door de gemeente 
vergoed moet worden, daar, ware door bur
gemeester en wethouders art. 80, lid 1, voor
noemd, op de juiste wijze uitgevoerd, het 
opnemen van gelden door het schoolbestuur 
niet noodig zou zijn geweest en geen rente
kosten zouden gemaakt zijn; dat het school
bestuur mitsdien verzoekt te beslissen, dat 
alsnog zal worden vergoed een bedrag van 
f 1095, waarmede de oorspronkelijke begroo
ting der bouwkosten is overschreden, alsmede 
de bedragen van f 106.91 en f 543.65 wegens 
betaalde renten; 

0 . ten aanzien van het eerste geschilpunt, 
dat blijkens de stukken B . en W. geen be
zwaar hebben gehad tegen het oorspronkelijk 
bedrag der aannemingssom ad f 69,445; 

dat dan ook het gemeentebestuur niet be
twist, dat het ingevolge art. 80, eerste lid, der 
genoemde wet tot het beschikbaarstellen van 
dat bedrag gehouden was; 

dat intusschen bij het afleggen van reke
ning en verantwoording inzake de gemaakte 
kosten, als bedoeld in art. 81, eerste lid, het 
schoolbestuur boven het evengenoemd be
drag nog een som van f 1095 in uitgave heeft 
gebracht, aangezien door den in de stukken 
in het licht gestelden loop der omstandighe
den de aannemingssom met laatstgenoemd 
bedrag moest worden verhoogd; 

dat in zoodanig geval, waarin dus de wer
kelijk gemaakte kosten de in art. 77, vijfde 
lid, geraamde kosten te boven gaan, de ge
meente krachtens art. 81, derde lid, verplicht 
is, aan het schoolbestuur het bedrag van het 
verschil te verschaffen, weshalve de gemeente 
Amsterdam aan het onderhavig schoolbe
stuur boven het evengenoemd bedrag van 
f 69.445 nog f 1095 zal hebben te betalen; 

dat weliswaar het bepaalde in het derde 
lid van art. 81 uitzondering lijdt ingeval de 
kosten buitensporig zijn, waaromtrent het 
vierde lid een voorziening bevat, terwijl ook 
overigens aan onredelijke eischen van een 
schoolbestuur niet zal behoeven te worden 
voldaan, doch dat hier noch van een buiten
sporige uitgave kan worden gesproken, noch 
gezegd kan worden, dat de billijkheid zich 
tegen deze vordering van het schoolbestuur 
zou verzetten; 

dat met name aan het schoolbestuur niet 
verweten kan worden, van de machtiging van 
B. en W., om op eigen risico alreeds vóór het 
bereiken van algeheele overeenstemming de 
aanbesteding en gunning haar beslag te doen 
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krijgen, niet zoo tijdig te hebben gebruik ge
maakt, dat de verhooging van de aanne
mingssom kon worden voorkomen; 

dat toch het schoolbestuur noch rechtens, 
noch uit billijkheidsoogpunt verplicht kon 
worden geacht, van de aan het schoolbestuur 
toegestane vrijheid ondanks het daaraan ver
bonden risico gebruik te maken; 

dat geen aanleiding bestaat, het verhoogde 
bedrag aan het schoolbestuur te onthouden 
ook hierom, wij l uit de stukken blijkt, dat de 
gemeente bij normalen gang van zaken waar
schijnlijk op nog hooger lasten zou zijn ge
komen dan thans het geval is; 

dat, al heeft het schoolbestuur, in strijd 
met zijne verplichting daartoe, verzuimd, de 
gunning van het werk aan de goedkeuring 
van B. en W. te onderwerpen, deze nalatig
heid met de overschrijding van de raming 
geen verband houdt, terwijl ook voor het 
overige daarin geen aanleiding kan worden 
gevonden, het schoolbestuur te dezer zake 
geheel of gedeeltelijk in het ongelijk te stel
len· 

dat derhalve het bestreden besluit in dit 
opzicht wijziging behoeft ; 

0 . ten aanzien van het tweede geschilpunt, 
dat het schoolbestuur aanspraak meent te 
mogen maken op de bedragen f 106.91 en 
f 543 .65 wegens rente van gelden, welke het 
verplicht was op te nemen als gevolg van 
vertraagde uitbetaling door het gemeente
bestuur van de aan het schoolbestuur toeko
mende bedragen; 

dat dit zijn bedragen, waarmee de kosten 
van den school bouw de raming te boven gaan, 
zoodat de gemeente die bedragen ingevolge 
de hiervoren aangehaalde bepaling van art. 
8r, derde lid, der wet aan het schoolbestuur 
zou moeten uitkeeren; 

dat echter het schoolbestuur niet voldoen 
de aannemelijk heeft gemaakt, dat, b ehou
dens de door Ged. Staten toegestane f 50.50, 
de noodzakelijkheid van het opnemen van de 
noodige gelden voor het doen van uitgaven 
voor den schoolbouw, in afwachting van het 
geleidelijk beschikbaarstellen van de aange
vraagde gelden door B. en W., een gevolg 
zou zijn geweest van nalatigheid van de zijde 
van dat college in de uitbetaling; 

dat, ook indien art. 80, re lid, der wet zou 
moeten worden verstaan in dien zin, dat het 
totaalbedrag der aangevraagde gelden aan
stonds na het storten van de waarborgsom ter 
beschikking van het schoolbestuur moet wor
den gesteld, een beroep daarop het schoolbe
stuur niet kan baten, vermits het een derge
lijke vordering aan het gemeentebestuur nim
mer heeft gedaan en het schoolbestuur ook 
voor het overige door de houding, die het in 
deze destijds heeft aangenomen, mag geacht 
worden zich te hebben vereenigd met de wijze 
van beschikbaarstelling van gelden voor 
schoolbouw, zooals die jarenlang door het 
gemeentebestuur van Amsterdam is gevolgd; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten te 
wijzigen in dier voege, dat aan het schoolbe
stuur in plaats van "een bedrag van f 547.50, 

zijnde de helft van de kosten, veroorzaakt 
door de verhooging, die de gunning van den 
bouw van het achtklassige schoolgebouw met 
gymnastieklokaal heeft ondervonden", zal 
moeten worden uitgekeerd een bedrag van 
f 1095, zijnde het totaal van de bedoelde kos
ten. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

Januari z940. KONINKLIJK · BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot aankoop van grond, nu de vraag 
naar middenstandswoningen in de on
derhavige gemeente vrij groot is , daar
aan bezwaarlijk zou kunnen worden vol
daan zonder medewerking der gemeente 
in voege als het gemeentebestuur door 
den aankoop en de exploitatie der ter
reinen beoogt deze terreinen tezamen 
met die, waarvan de aankoop door Ged. 
Staten werd goedgekeurd, naar hun aard 
het eerst voor uitbreiding der bebou
wing in aanmerking komen, de koopprijs 
matig en de financieele opzet der ex
ploitatie aannemelijk is, terwijl voorts 
Ged. Staten reeds goedkeuring verleen
den aan den aankoop van een strook 
grond, welke de gemeente als één geheel 
met de thans in geding zijnde terreinen 
in exploitatie wil brengen. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Voorschoten tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 14 Juni 1939, B. n ° . 5536/52 (3e Afd.) , 
G.S. n ° . 20/2, inzake aankoop van grond; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 15 Nov. 1939, n °. 669 en ro Jan. 1940, 
n ° . 669(1939)/7; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Jan. 1940, n ° . 
714 M /P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente Voorschoten 
bij besluiten van 17 Febr. 1939 en van ro 
Maart 1939 in het belang van de volkshuis
vesting verschillende perceele n grond heeft 
aangekocht, aan welke besluiten door Ged. 
Staten van Zuid-Holland b ij hun besluit van 
14 Juni 1939, G.S. n °. 20/ r , goedkeuring is 
verleend, behoudens t en aanzien van het ge
deelte van het raadsbesluit van 17 Febr. 
1939, strekkende tot aankoop van een aantal 
perceelen, onderscheidenlijk toebehoorende 
aan het Roomsch-Katholieke armbestuur, te 
Voorschoten en aan Mevrouw C. Launspach
Spitholt, te 's-Gravenhage, aan welk gedeelte 
Ged. S taten bij hun besluit van denzelfden 
datum G.S. n °. 20/2, goedkeuring hebben 
onthouden; 

dat bij het laatstgenoemde besluit van 
Ged. Staten dit college heeft overwogen, dat 
het raadsbesluit van 17 Febr. 1939, voorzoo
ver betreft den aankoop van de daarin onder 
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I, a en b, vermelde eigendommen, is goedge
keurd bij hun besluit van 14 Juni 1939, G.S. 
n °. 20/1; dat het genoemde besluit bovendien 
strekt tot aankoop van de daarin onder I, 
c en d, vermelde eigendommen, te weten ± 
23.490 m 2 grond, toebehoorende aan het 
Roomsch-Katholieke armbestuur ter plaatse, 
voor f 40,000 en ± 89.014 m2 grond, toebe
hoorende aan Mevrouw C. Launspach-Spit
holt, te 's-Gravenhage, voor f 0.90 per m2 of 
f 80,II2.60; dat, zooals uit de overgelegde 
stukken blijkt, tot den aankoop van de laatst
bedoelde eigendommen, evenals tot die van 
de in het besluit onder I, a en b, genoemde 
objecten, is besloten hoofdzakelijk op grond 
van de overweging, dat de gemeente de uit
breiding der bebouwing in goede banen dient 
te leiden, de speculatie in bouwterreinen met 
de daarin voortvloeiende prijsopdrijving be
hoort tegen te gaan en tijdig de hand moet 
leggen op die terreinen, welke in de toe
komst voor openbare doeleinden zullen zijn 
bestemd; dat de in het besluit onder I , c end, 
vermelde eigendommen zijn gelegen in het 
ontworpen uitbreidingsplan der gemeente; 
dat, gezien de uitgestrektheid van deze eigen
dommen en hun ligging ten opzichte van het 
ontworpen uitbreidingsplan, de vrees voor 
een minder regelmatige uitbreiding der be
bouwing in het geval, dat die eigendommen 
in particulier bezit blijven, ongegrond moet 
worden geoordeeld; dat voorts niet is aange
toond, dat het particulier initiatief ter zake 
van het in exploitatie brengen dezer eigen
dommen in gebreke zal blijven, wanneer de 
toegang daartoe door de gemeente, na ver
krijging van de in hetzelfde besluit onder 
I, a en b , vermelde gronden, zal zijn ontslo
ten; dat het uit een oogpunt van prijsrege
ling, niet noodzakelijk is te achten, dat de 
gemeente, naast de terreinen, die in hetzelfde 
besluit onder a en b zijn genoemd en die, 
welke krachtens het mede bij hun besluit van 
14 Juni 1939, G .S . n ° . 20/1, goedgekeurde 
raadsbesluit van 10 Maart 1939 worden aan
gekocht, nog een oppervlakte van meer 
dan 11 ha aankoopt, nog afgezien van de 
vraag, of voor maatregelen van gemeente
wege, waardoor prijsregeling wordt beoogd, 
bij terreinen als de onderhavige, welke voor 
bebouwing met middenstandswoningen zijn 
bestemd, voldoende reden bestaat; dat voorts 
de wenschelijkheid, dat de gemeente tijdig de 
hand legt op die terreinen, welke in de toe
komst voor openbare doeleinden zullen zijn 
bestemd, niet als motief voor den aankoop 
kan gelden, aangezien het in eigendom ver
krijge n van de in het ontworpen ·uitbreidings
plan begrepen, voor straat en plantsoen be
stemde gronden in de toekomst voor de ge
meente geen moeilijkheden van beteekenis 
kan medebrengen, terwijl voor andere open
bare doeleinden niet zooveel grond noodig 
is, dat uit dien hoofde de aankoop als ge
rechtvaardigd zou kunnen worden beschouwd; 
dat volgens een door burgemeester en wet
houders overgelegde berekening de aan te 
koopen gronden zonder verlies zullen kunnen 
worden geëxploiteerd, doch dat, gezien de in 
die berekening vooral met betrekking tot den 

geschatten totalen duur der exploitatie, aan
wezige onzekere factoren, de aankoop een 
aanmerkelijk risico medebrengt en daarom 
voor een gemeente als Voorschoten slechts 
gerechtvaardigd is, wanneer de noodzakelijk
heid ervan vaststaat; dat echter, gezien het 
vorenstaande, de noodzakelijkheid van den 
aankoop van de vorenbedoelde, in het besluit 
van 17 Febr. 1939 onder I, c end, genoemde 
gronden niet is gebleken en derhalve deze 
aankoop in strijd met het belang der ge
meente is te achten; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
raad der gemeente Voorschoten bij Ons in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat de gemeente door de beslissingen 
van Ged. _ Staten ernstig in haar financieel 
belang benadeeld is; dat alleen bij bezit van 
alle in de beide raadsbesluiten omschreven 
gronden de financieele gevolgen, verbonden 
aan den aankoop daarvan te aanvaarden zijn; 
dat de kosten van aankoop, met bijbehoo
rende kosten van de terreinen, waarvan de 
aankoop wel is goedgekeurd, ongeveer 
f 61,500 zullen beloopen; dat van deze opper
vlakte, na aftrek van de voor straat- en 
groenaanleg benoodigde gronden, nauwelijks 
voldoende terrein zal overblijven voor den 
bouw van ongeveer 20 eenvoudige midden
standswoningen; dat de aanzienlijke kosten 
van ontsluiting van de achtergelegen bouw
terreinen voorshands geheel ten laste van de 
gemeentekas zullen komen, terwijl het te be

. twijfelen is, of en wanneer de gemeente deze 
kosten ooit geheel of zelfs maar ten deele op 
de eigenaren van de ontsloten gronden zal 
kunnen verhalen; dat de beide raadsbeslui
ten in hun onderling verband juist beoogden 
de mogelijkheid te scheppen, deze ontslui
tingskosten te doen drukken op een groote 
oppervlakte gronds, zonder dat de gemeente
kas daarmede ook maar in het minst werd 
bezwaard; dat mitsdien Ged. Staten aan de 
beide raadsbesluiten in hun geheel goedkeu
ring hadden behooren te verleenen of te ont
houden; dat de onderwerpelijke aankoop als 
geheel zeer bevorderlijk zou zijn aan een 
regelmatige en verantwoorde ontwikkeling 
van de bebouwde kom; dat de mogelijkheid 
van het in gebreke blijven van het particulier 
initiatief geenszins denkbeeldig is en het 
voor de gemeente dan te laat is, om de gron
den op aannemelijke voorwaarden in eigen
dom te verwerven ; dat een nieuw uitbrei
dingsplan in bewerking is, dat de mogelijk
heid van bebouwing aanzienlijk zal beperken 
en voor en groot deel zal verplaatsen naar de 
onderwerpelijke terreinen; dat dan eerst 
recht de grondspeculanten zich daarop zullen 
werpen en den prijs onnoodig zullen opvoe
ren; dat de gemeente bij haar berekening is 
uitgegaan van een verkoopprijs van f 4 per 
m2, doch thans te Voorschoten regelmatig 
bouwgrond wordt verkocht voor f 6 en meer; 
dat de raming van den verkoop op 10,000 m2 
per jaar alleszins conservatief is, gezien het 
feit, dat de behoefte aan bouwgrond in de 
gemeente zeker 15,000 m2 per jaar is en el
ders in de gemeente geen noemenswaardige 
bouwterreinen aanwezig zijn; 
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0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat de 
vraag naar middenstandswoningen te Voor
schoten vrij groot is, en wel zoo, dat daaraan 
bezwaarlijk zou kunnen worden voldaan zon
der medewerking van de gemeente in voege 
als het gemeentebestuur door den aankoop 
en de exploitatie der onderhavige terreinen 
beoogt; 

dat blijkens de stukken deze terreinen te
zamen met die, waarvan de aankoop door 
Ged. S taten werd goedgekeurd, naar hunnen 
aard het eerst voor uitbreiding van de be
bouwing te Voorschoten in aanmerking ko
m en, daar zij in de nabijheid van het dorps
centrum zijn gelegen en uit hooggelegen wei
degrond bestaan, waarop zonder kostbare 
fundeering kan worden gebouwd; 

dat de koopprijs der terreinen matig mag 
worden genoemd, terwijl de financieele opzet 
van de exploitatie, zooals de gemeente die 
heeft overgelegd, aannemelijk maakt, dat, 
ook indien met de tegenwoordige buitenge
wone omstandigheden wordt rekening gehou
den, het risico voor de gemeente gering is en 
het aanvaarden daarvan door de voordeelen, 
welke van dezen maatregel voor de volks
huisvesting te Voorschoten zijn te verwach
ten, wordt gerechtvaardigd; 

dat te eer aanleiding tot het nemen van 
een voor het gemeentebestuur gunstige be
slissing bestaat, nu Ged. Staten alreeds goed
keuring verleenden aan den aankoop van de 
aan de Schc.olstraat grenzende strook grond, 
welke de gt,meenteraad als één geheel met 
de thans in geding zijnde terreinen in exploi
tatie wil brengen; 

dat mitsdien de gevraagde goedkeuring 
alsnog aan dezen grondaankoop behoort te 
worden verleend: 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van I4 Juni I939, 
B. n ° . 5536/52 (3e Afd.) G .S . n °. 20/2, alsnog 
goedkeuring te verleenen aan het besluit van 
den raad der gemeente Voorschoten van I7 
Febr. I939, voorzoover dat betreft den aan
koop van een aantal perceelen, onderschei
denlijk toebehoorende aan het R oomsch-Ka
tholieke armbestuur,• te Voorschoten en aan 
Mevrouw C. Launspach-Spitholt, te 's-Gra
venhage. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

29 Januari 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 290.) 

Het niet voldoen aan een aanvraag 
tot het toonen van een bewijs van kwij
ting levert niet op het niet voldoen aan 
een formaliteit, die tot richtige heffing 
der belasting wordt gevorderd. 

De Hooge Raad, enz.; 
Op het beroep van den 0. v . J . bij de Arr.

Rechtb. te Roermond, requirant van cassa
tie tegen een vonnis van die Rechtb. van den 

I7 October I939, waarbij S ., wonende in een 
woonwagen, zonder vaste of bekende woon
plaats of verblijfplaats hier te lande, na te
gen hem verleend verstek, is ontslagen van 
rechtsvervolging; 

Gehoord enz. ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, luidende: 

I. enz.; 
II. ,,Schending van artt. 350 en 352 Sv., 

in verband met de artt. 7 en 10 der voormel
de verordening 1, door geen uitspraak te 
doen omtrent het al of nie t zijn van een for
maliteit tot richtige heffing der belasting, 
van het overeenkomstig art. 7 der verorde
ning aan den verdachte bij dagvaarding te
lastegelegd en door de Rechtb. bewezen ver
klaarde feit, n .l. : het bewijs van kwijting der 
verschuldigde woonwagenrechten aan den 
door B . en W. met het toezicht op de invor
dering dezer gelden belasten persoon, op aan
vraa,g van dien persoon, niet vertoonen." 

Gehoord den Adv.-Gen. Rombach namens 
den Proc.-Gen., in zijne conclusie, daartoe 
strekkende, dat het beroepen vonnis zal wor
den vernietigd, behoudens voorzooveel be
treft de bewezenverklaring van het feit en 
dat de H . R. ten principale rechtdoende zal 
bepalen, dat dit feit oplevert: niet vervullen 
van een formaliteit die tot richtige heffing 
van gelden voor het hebben van een stand
plaats met een woonwagen binnen de ge
meente Helmond wordt gevorderd, dat ver
dachte deswege strafbaar is en dat in ver
band met de beteekenis van het feit hem een 
straf zal worden opgelegd van drie gulden 
bij niet betaling of verhaal te vervangen 
door drie dagen hechtenis, zulks met vermel
ding van artt. 7 en 10 der Verordening van 
25 Nov. 1938 tot heffing van woonwagen
rechten in de gemeente Helmond en artt. 23 
en 91 Sr.; 

0 . dat bij het bestreden vonnis bewezen is 
verklaard het aan den gerequireerde bij dag
vaarding te laste gelegde, dat hij op 20 Aug. 
1939 te Helmond, terwijl hij met een woon
wagen, van welker vergunning als bedoeld in 
de wet op woonwagens en woonschepen 1918, 
S . 492 hij de houder was, standplaats had en 
sinds 1 Maart 1939 reeds meer dan 14 dagen 
standplaats had gehad, op het aan den Schei
dijk, gedeelte van perceel kadastraal bekend 
gemeente Helmond, Sectie C 5151 gelegen 
woonwagenkamp, zijnde de openbare plaats 
in de gemeente Helmond door B. en W. 
krachtens plaatselijke verordening aangewe
zen voor het hebben van een standplaats m et 
een woonwagen en derhalve belastingschul
dig in den zin der verordening van 25 Nov. 
1938 tot heffing van woonwagenrechten in de 
gemeente Helmond, nadat hem in den mor
gen van dien dag door J. H . van H eugten, 
door B . en W . der gemeente Helmond aan
gewezen als ambtenaar belast met de invor-

1 Verordening op de heffing van gelden 
voor het hebben van een standplaats met 
een woonwagen binnen de gemeente Hel
mond. (Red.) 
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<lering dier woonwagenrechten, ter invorde
ring der voor dien dag verschuldigde woon
wagenrechten, een quitantie volgens het door 
B. en W. vastgesteld model was aangeboden, 
op een daartoe des namiddags 8 uur van dien 
dag door J. H. van Heugten door B. en W. 
voornoemd belast met het toezicht op de in
vordering der gelden voor het hebben van 
een standplaats met een woonwagen als voor
meld, aan hem te toonen, aan die aanvraag 
niet heeft voldaan; 

0. dat de voormelde verordening voor zoo
veel hier van belang, inhoudt: 

Art. 10. Onverminderd het bepaalde bij 
art. 306 der Gem.wet wordt het niet of niet 
behoorlijk vervullen van de formaliteiten, 
die tot richtige heffing der belasting worden 
gevorderd, gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes dagen of geldboete van ten hoog
ste vijf en twintig gulden. 

0. wat de middelen betreft: 
dat het eerste middel aldus is toegelicht, 

enz.; 
0. dat het tweede middel aldus is toege

licht, dat de gerequireerde alleen dan niet 
strafbaar is, wanneer het in het middel ver
melde bewezen verklaarde niet oplevert het 
niet of niet behoorlijk vervullen van een for
maliteit, die tot richtige heffing der belas
ting wordt gevorderd, zooals dit in art. 10 
der verorden ing in verband met art. 290 der 
Gem.wet strafbaar wordt gesteld, dat de Rb. 
in het bestreden vonnis heeft overwogen, dat 
het aan den verdachte te laste gelegde niet 
vertoonen van een quitantie voor woonwa
genrechten niet oplevert een formaliteit, die 
tot richtige heffing der belasting wordt ge
vorderd en derhalve naar het oordeel der 
Rechtb. het aan den verdachte te laste geleg
de feit niet strafbaar is, waarna zij, met aan
haling van genoemd art. 10, dat feit niet 
strafbaar heeft verklaard en den gerequireer
de ter zake van rechtsvervolging heeft ont
slagen; 

dat de Rechtb., als zij overweegt, dat het 
te laste gelegde niet vertoonen van een qui
tantie van woonwagenrechten niet oplevert 
een formaliteit, die tot richtige heffing der 
belasting wordt gevorderd, evenals de requi
rant, als hij in zijn middel aanvoert, dat geen 
uitspraak is gedaan omtrent het al of niet 
zijn van zulk een formaliteit van het te laste 
gelegde en bewezen verklaarde, kennelijk 
bedoelt te spreken over de vraag, of het te 
laste gelegde (en bewezen verklaarde) al of 
niet oplevert het niet voldoen aan een zoo
danige formaliteit en derhalve de ondubbel
zinnige strekking van hare voormelde over
weging is, dat dat te laste gelegde en bewe
zen verklaarde niet oplevert het niet voldoen 
aan een formaliteit, die tot richtige heffing 
der belasting wordt gevorderd, strafbaar ge
steld bij het voormelde art. 1 o der verorde
ning; 

dat derhalve het middel feitelijk is onge
grond; 

Verwerpt het beroep. 
(W. v. G.) 

L. 1940. 

29 Januari z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet van 17 Juni 1918 S. 
410 art. 2). 

Tegen de beslissing der Rechtbank, 
gegeven krachtens art. 2 der wet van 1 7 
Juni 1918 S. 410 tot nadere voorziening 
betreffende vreemdelingen, is geen hoo
ger beroep toegelaten. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
J. B ., geboren te Köln-Mühlheim (Duitsch

land), thans geïnterneerd in de Kazerne der 
Depot-afdeeling Politietroepen te Nieuwer
sluis, adv. Mr. L. D. Pels Rijcken; 

dat verzoeker, die de Nederlandsche na
tionaliteit niet bezit, op 15 Februari 1937 als 
vreemdeling zonder geldige papieren in het 
Huis van Bewaring te Amsterdam is inge
sloten; 

dat vervolgens aan verzoeker, bij besluit 
van den Inspecteur der Koninklijke Mare
chaussee van 14 Juli 1937, als bepaalde ver
blijfplaats is aangewezen de Kazerne der 
Politietroepen te Amsterdam, zulks op grond 
van art. 2 der Wet van 17 Juni 1918 (S. 410; 
Schuurman & J ordens n °. 1, blz. 7 5); 

dat verzoeker zich op 26 Augustus 1939 
met een verzoekschrift heeft gewend tot de 
Rechtbank te Amsterdam, verzoekende dat 
die Rechtbank, op grond van het derde lid 
van art. 2 van de vermelde Wet van 17 Juni 
1918, zijn invrijheidstelling zou gelasten; 

dat de Rechtb. te Amsterdam, nadat de 
verzoeker intusschen op 29 Augustus 1939 
weder was overgebracht naar het Huis van 
Bewaring te Amsterdam, bij een tweetal 
voorloopige beschikkingen heeft bevolen 
respectievelijk het verhoor van verzoeker en 
dat van den Directeur van het Huis van 
Bewaring, waarna genoemde Rechtbank bij 
hare eindbeschikking dd. 20 September 1939 
het verzoek heeft afgewezen; 

dat verzoeker inmiddels op 14 September 
1939, ingevolge een besluit van Zijne Excel
lentie den Minister van Justitie dd. 12 Sep
tember 1939, weder van het Huis van Be
waring te Amsterdam was overgebracht naar 
de Kazerne der Depot-afdeeling Politietroe
pen te Nieuwersluis, alwaar hij ook thans 
nog verblijft; • 

·dat verzoeker van voormelde eindbeschik
king mitsgaders, voorzooveel noodig, van 
voormelde voorloopige beschikkingen der 
Rechtbank in hooger beroep is gekomen bij 
het Hof te Amsterdam; 

dat dit Hof echter op 6 Oct. 1939 den ver
zoeker niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn beroep; 

dat verzoeker zich door deze beslissing be
zwaaxd gevoelt en hiervan, onder overlegging 
van expedities der beschikkingen van Recht
bank en Hof, beroep in cassatie instelt, hier
toe aanvoerende het navolgende middel van 
cassatie: 

S. en/of v . t. der artt. 2 der Wet van 17 
Juni 1918, S. 410, 48, 332 en 345 Rv., 53, 
54 en 69 R. 0., 

doordien het Hof den verzoeker heeft niet
ontvankelijk verklaard in zijn hooger beroep, 
overwegende, dat de beschikkingen, waarvan 

6 
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beroep, zijn gegrond op art. 2 der Wet van 
I7 Juni I9I8, S. 410, doch daartegen geen 
hoogere voorziening openstaat, 

ten onrechte, omdat hij, wiens op art. 2 

van voormelde Wet van I7 Juni I9I8 ge
grond verzoek tot invrijheidstelling door de 
Arr.-Rb. is afgewezen, van die afwijzende 
beschikking in hooger beroep kan komen bij 
het Gerechtshof; 

dat verzoeker ter toelichting van dit mid
del het navolgende wenscht aan te voeren: 

Volgens vaste rechtspraak van Uwen Raad 
ligt aan art. 345 Rv. de veronderstelling ten 
grondslag, dat beschikkingen op verzoek
schrift vatbaar zijn voor hooger beroep. Te
vens is echter verscheidene ·malen uitge
maakt, dat deze veronderstelling moet wij
ken, wanneer het tegendeel voortvloeit uit 
de Wet of uit den aard der beschikking. 
Hieruit volgt, dat ook in gevallen, waarin de 
Wet een hoogere voorziening niet uitdruk
kelijk openstelt, de beschikking vatbaar zal 
zijn voor hooger beroep, tenzij hare aard zich 
daartegen verzet. Dat in art. 2 der Wet van 
I7 Juni I918 (S. 410) niet over hoogere 
voorziening wordt gerept, kan derhalve op 
zich zelf geen grond opleveren voor de op
vatting, dat de in het laatste lid van dit ar
tikel bedoelde beschikking der Arr.-Rechtb. 
niet appellabel zou zijn. Onjuist is dus de 
opmerking door Prof. van Hamel in de Twee
de Kamer der Staten-Generaal gemaakt bij 
de mondelinge toelichting van dit ingevolge 
zijn amendement opgenomen, laatste lid, als 
zou de gekozen formuleering hooger beroep 
uitsluiten. (Handelingen van de Tweede 
Kamer I9I7/I8, blz. 2726). 

Waar de Regeering evenmin als een der 
overige Kamerleden zich bij deze opmerking 
heeft aangesloten, kan men daaruit dan ook, 
naar verzoeker's meening, niet afleiden, dat 
het de bedoeling des wetgevers zou zijn ge
weest, een hoogere voorziening ten deze on
mogelijk te maken. 

Levert dus noch de tekst der Wet, noch 
haar geschiedenis voldoende grond voor de 
door het Hof verkondigde opvatting, dan 
blijft nog de vraag, of de aard der beschik
king zich tegen het openstellen van hooger 
beroep verzet. De verzoeker is van oordeel , 
dat dit niet het geval is. Het laatste lid van 
art. 2 der meergenoemde wet van 1 7 Juni 
r918 beoogt, een waarborg t e scheppen voor 
het grondwettelijk recht op persoonlijke vrij
heid, dat in beginsel aan vreemdelingen even
zeer toekomt als aan Nederlanders. In an
dere gevallen, waarin de Wet de waarbor
ging van dit fundamenteele recht in handen 
van de rechterlijke macht heeft gelegd, wordt 
vrijwel steeds de mogelijkheid van hooger 
beroep opengesteld. Het zou dus verwonder
lijk zijn, indien in het onderhavige geval de 
Rechtbank in hoogste ressort zou moeten be 
slissen. Ook het administratief-rechterlijk 
karakter der Wet van I 7 Juni 1918 geeft 
hiertoe - naar verzoeker's meening - geen 
aanleiding. Weliswaar heeft Uw Raad een
maal, bij een oud arrest van I7 Februari 1888 
(W. 5523), appèl van een rechterlijke be
schikking uitgesloten geacht, omdat deze niet 

van burgerrechtelijken aard was, doch deze 
opvatting heeft in de latere rechtspraak van 
Uw Raad geen bevestiging gevonden (i .h.b. 
niet in het a1rest van 20 April 1923 - N . J . 
1923, 72I, W. 11092, hetwelk een beschik
king betrof, waarbij ingevolge art. 250 Fw. 
het loon van deskundigen in een surséance 
was bepaald, derhalve een beschikking, welke 
in het geheel niet als een daad van recht
spraak kan gelden) . Veeleer is een afwijking 
van het arrest van I888 te constateeren in 
een arrest van I9 Juni I914 (N. J . 1914, 847, 
W. 9739), hetwelk, evenals het eerstgenoem
de, betrekking had op een rechterlijke be
slissing krachtens de Successiewet en waar
bij werd aangenomen, dat de beslissing van 
den Kantonrechter ingevolge art. 38 (oud, 
thans 62) dier Wet, vatbaar is voor hooger 
beroep. Weliswaar wordt de in dit artikel 
bedoelde procedure niet bij request, doch bij 
dagvaarding aangebracht, doch de, toen als 
vanzelfsprekend door Uw Raad aanvaarde 
opvatting, dat een niet nader in de Succes
siewet geregelde procedure door de gewone 
regelen van rechtspleging wordt beheerscht, 
is evenzeer van toepassing op request-zaken, 
welke een niet-burgerrechtelijk karakterdra
gen. 

Weshalve de verzoeker zich wendt tot 
Uwen Raad, met het eerbiedig ve.rzoek, de 
beschikking, waarvan beroep, te vernietigen, 
met zoodanige verdere voorziening al~ Uw 
Raad zal vermeenen te behooren. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

0. dat, naaI vaste rechtspraak van den 
Hoogen Raad, hooger beroep van beschik
kingen op request steeds openstaat, tenzij de 
wet het uitdrukkelijk heeft uitgesloten of de 
aard der beschikking appèl niet toelaat ; 

0 . dat deze, uit de artt. 332 en 345 Rv. af 
te leiden, regel ook geldt in gevallen, waarin 
voor eene bepaalde vordering de procedure 
bij eene bijzondere wet is geregeld en deze 
het hooger beroep in de regeling niet heeft 
opgenomen, terwij l het niet noemen van een 
in het algemeen toegekend rechtsmiddel op 
zich zelf niet uitsluiting daarvan medebrengt 
(v.g. H.R. 3 Mei 1917 W. 10133, N . J. 1917, 
620); 

0. dat bedoelde regel echter uitteraard al
leen toepasselijk kan worde n geacht ten aan
zien van burgerlijke zaken en dus, voorzoo
ver de in dezen bedoelde beschikking der 
Arr.-Rechtb., gegeven op grond van art. 2, 

laatste lid, der Wet van 17 Juni 1918 S. 410, 
voor eene beschikking in eene burgerlijke 
zaak zoude mogen worden gehouden, ook ten 
dezen toepassing zoude kunnen vinden, aan
gezien de aard der beschikking zich zonder 
meer daartegen niet schijnt te verzetten; 

0. dat echter de omstandigheid, dat het 
in dezen betreft eene beschikking, gegrond 
op eene wet van administratief-rechterlijken 
aard, veeleer geacht, zoude kunnen worden 
mede te brengen om vorenbedoelden regel 
in de,;en ter zijde te laten (v.g. H . R . 17 Febr. 
I888 W. 5523; N. Rspr. dl. 148 § 20 bi. I35); 

0 . dat ook de geschiedenis der totstand-
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koming van de bepaling van het laatste lid 
van art. 2 der Wet van 17 Juni 1918 S. 410 
in deze richting zoude kunnen wijzen, daar 
het, tegen den, bij monde van den Minister 
van Justitie, Mr. Ort, te kennen gegeven, wil 
der Regeering, ingevolge een, door het Ka
merlid, Prof. van Hamel voorgesteld, amen
dement in de wet is opgenomen, nadat de 
voorsteller bij de mondelinge toelichting van 
zijn amendement (Hand. 2e Kamer 1917-
1918 bi. 2726) onder meer het volgende had 
gezegd : ,,Wat de formuleering betreft wensch 
ik op te merken, dat die overeenstemt met 
die, voorkomende in verschillende bestaande 
rechts(wets?) artikelen, o.a. in art. 227 
(oud) Sv. en art. 10 (oud) der Wet op het 
recht van Vereen. en Verg., waar men een 
soortgelijke omschrijving vindt, dat op ver
zoek van den betrokkene of op vordering 
van het Openbaar Ministerie door de Recht
bank een bepaalde beslissing kan worden ge
nomen. De gekozen formuleering sluit hooger 
beroep uit. Ik vind het instellen van hooger 
beroep bij het Hof niet noodig. Maar wil de 
Kamer het wel, dan kan het nog wordèn in
gevoegd"; 

0. dat het amendement zonder zoodanige 
invoeging in de wet is overgegaan en hieruit 
zoude kunnen worden afgeleid, dat het niet 
in de bedoeling van den wetgever heeft ge
legen om hoogere voorziening mogelijk te 
maken; 

0 . dat uitsluiting van hoogere voorziening 
te dezer zake ook niet zoo verwonderlijk be
hoeft te zijn, als het verzoekschrift wil doen 
gelooven, daar eenerzijds, ingevolge de be
paling van het tweede lid van art. 2 der wet 
van 17 Juni 1918 S. 410, de vrijheid van hier 
te lande vertoevende vreemdelingen, om zich 
naar het buitenland te begeven, door de toe
passing van den in het eerste lid voorzienen 
maatregel niet wordt verkort, terwijl ander
zijds de mogelijkheid van hoogere voorzie
ning evenzeer is uitgesloten bij afwijzing 
door de Rechtbank in raadkamer van een, 
overeenkomstig art. 69 Sv. door eenen ver
dachte gedaan, verzoek tot opheffing van een 
tegen hem uitgevaardigd bevel tot voorloo
pige hechtenis (v.g. Blok-Besier I bi. 233) , 
welke materie, als insgelijks betreffende de 
waarborging van het door verzoeker bedoelde 
grondwettelijke recht op persoonlijke vrij
heid, met de onderwerpelijke alleszins ver
gelijkbaar schij nt; 

0. dat het voorgestelde middel derhalve, 
naar het ondergeteekende wil voorkomen, 
niet tot cassatie behoeft te leiden; 

Concludeert tot verwe rping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat de Rechtbank het verzoek tot in

vrijheidstelling heeft afgewezen op grond, 
dat de verzekerde bewaring van requirant 
niet heeft plaats gevonden krachtens een op 
de wet van 17 Juni 1918, S. 410, steunenden 
maatregel, zoodat de Rechtbank aan art. 2 
dier wet niet de bevoegdheid kon ontlecnen 
de invrijheidstelling van requirant te gelas
ten, zijnde de Rechtbank daartoe ook niet 

krachtens eenig ander wettelijk voorschrift 
bevoegd, terwijl het Hof daarentegen van 
oordeel was, dat de ten deze genomen be
schikkingen wel op art. 2 van genoemde wet 
zijn gegrond, doch requirant in zijn beroep 
niet kon worden ontvangen, omdat tegen de 
beschikking der Rechtbank hoogere voor
ziening niet openstaat; 

Wat het middel van cassatie betreft: 
0. dat, ter beoordeeling van de daarin ver

vatte grief, de H . R. zich met het Hof op het 
standpunt stelt, dat, gelijk requirant ook 
heeft gesteld, de tegen requirant getroffen 
maatregelen ter uitvoering van de wet van 
I7 Juni 1918, S. 410, zijn genomen, zijnde 
trouwens, indien zulks niet het geval mocht 
zijn, van eenig rechtsmiddel tegen de aan 
requirant opgelegde vrijheidsbeperking in 
het geheel geen sprake; 

0. dat deze vrijheidsbeperking het onder
werp is van eene bijzondere regeling, vervat 
in art. 2 van meergenoemde wet "houdende 
nadere voorzieningen in tegenwoordige bui
tengewone omstandigheden betreffende het 
toezicht op hier te lande vertoevende vreem
delingen" en daarbij niet uit het oog mag 
worden verloren, dat eene vergelijking met 
vrijheidsberooving krachtens andere wette
lijke regelingen, b.v. het Wetboek van Straf
vordering, reeds hierom niet opgaat, omdat 
.''!an den vreemdeling, wiens vrijheid van be
weging volgens de wet van 1918 is beperkt, 
uitdrukkelijk is toegestaan om zich te allen 
tijde naar het buitenland te begeven ; 

0 . dat genoemde regeling op zichzelve, 
mede in verband met den considerans van 
de wet, het reeds niet aannemelijk maakt, 
dat de wet bedoeld zoude hebben tegen de 
beslissing van de Rechtbank hoogere voor
:>:iening toe te laten, doch uit de geschiedenis 
van de totstandkoming van meergenoemd 
art. 2 der wet ten duidelijkste blijkt, dat de 
wet ten deze bepaaldelijk het rechtsmiddel 
van hooger beroep heeft willen uitsluiten; 

0. dat het middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

3z Januari z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Drankwet 1931 art. 23.) 

De R. v. B. heeft niet bij de schat
ting van de huurwaarde een gedeelte 
van den omzet buiten rekening gelaten, 
maar heeft bij de bepaling van de be
teekenis van dien omzet voor de huur
waarde in aanmerking genomen een bij
zondere omstandigheid, welke zich t. a. 
v. dien omzet in belanghebbende's be
drijf voordeed (nl.: dat belanghebbende 
veel borrels aan vaste klanten cadeau 
deed teneinde met een buurman te kun
nen concurreeren). Daarin is niet een 
schending van wet of verordening ge
legen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gem. Arnhem tegen 
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de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen aldaar van 25 Sept. 
1939 betr. den aan L. B. W. L. te 's-Herto
genbosch opgelegden aanslag in het vergun
ningsrecht voor de uitoefening van den klein
handel in sterken drank in de gem. Arnhem 
over het belastingjaar 1938/39; 

Gezien de stukken; 
0. dat art. 1 van de Verordening tot hef

fing van vergunningsrecht voor de uitoefe
ning van den kleinhandel in sterken drank in 
de gem. Arnhem, zooals dat artikel nader is 
gewijzigd, luidt: 

Het vergunningsrecht voor de uitoefening 
van den kleinhandel in sterken drank, met 
uitzondering van den verkoop in een hotel 
alleen aan logeergasten voor het gebruik ter 
plaatse, voor welke de vergunning geldt, be
draagt jaarlijks eene som van f 12.50 voor 
elke f 50 huurwaarde of gedeelte daarvan, 
die de localiteit in verband met den omzet 
van sterken drank in het bedrijf, waarvoor 
de vergunning strekt, kan geacht worden te 
bezitten, met dien verstande, dat het recht 
ten minste f 40 bedraagt.; 

dat belanghebbende, aangeslagen in voor
noemde belasting voor de lokaliteit . . . te 
Arnhem naar een huurwaarde van f 400 tot 
een bedrag van f 100, na vergeefsche reclame 
bij den Gemeenteraad, van diens beslissing 
is gekomen in beroep ; 

dat de R. v. B. de huurwaarde van de loca
liteit heeft gesteld op f 350 en dienovereen
komstig den aanslag heeft vastgesteld tot een 
bedrag van f 87.50, zulks uit overweging: 

,,dat bij de behandeling der zaak is geble
ken, dat de omzet van sterken drank, welke 
voor eenige jaren belangrijk was gedaald door 
het openen van een nieuwe zaak door den 
vorigen exploitant in het naast appellant's 
lokaal gelegen pand, in 1937 wederom geste
gen is tot 1642 liter gedistilleerd à 40 % ; dat 
appellant echter den Raad aannemelijk heeft 
gemaakt, dat deze groote omzet alleen kon 
worden bereikt, doordat de exploitant veel 
borrels aan vaste klanten cadeau deed, waar
door hij nog betrekkelijk ernstig tegen hem 
kon concurreeren;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S. of v. t. van art. 23, tweede lid van de 
Drankwet (S. 1931 n°. 476) en van art. 1 van 
de verordening tot heffing van vergunnings
recht voor de uitoefening van den kleinhan
del in sterken drank in de gem. Arnhem, vast
gesteld door den Raad der gem. Arnhem, den 
18en April 1932, zooals deze nader is gewij
zigd; 

ter toelichting waarvan wordt aangevoerd, 
dat de Raad blijkens de uitspraak, in strijd 
met de aangehaalde wetsbepalingen, een ge
deelte van den omzet heeft buiten rekening 
gelaten, en voorts, dat dit gedeelte door den 
R. v. B. in elk geval veel te hoog is aange
nomen ; 

0. dienaangaande: 
dat de R. v. B. niet, gelijk het middel stelt, 

bij de schatting van de huurwaarde een ge
deelte van den omzet heeft buiten rekening 
gelaten, maar bij de bepaling van de betee-

kenis van dien omzet voor de huurwaarde in 
aanmerking heeft genomen een bijzondere 
omstandigheid, welke zich ten aanzien van 
dien omzet in requirant's bedrijf voordeed; 

dat daarin een schending van wet of ver
ordening niet is gelegen, zoodat de primaire 
grief faalt, terwijl ook de subsidiaire grief als 
van feitelijken aard, niet tot cassatie kan 
leiden: 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

31 januari 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

De R. v. B. besliste - op grond, dat 
de weg, waaraan de betreffende eigen
dommen belenden, niet voor het open
baar verkeer is opengesteld of bestemd; 
dat langs dezen weg de eigendommen 
verbinding hebben met den openbaren 
weg; dat de eigendommen, welke één 
blok vormen, op 50 Meter van dien 
openbaren weg zijn gelegen, op een 
terrein dat bestem d is voor half-open 
bebouwing dicht bij de kom der gemeen
te, - dat niet kan worden aangenomen, 
dat de eigendommen in de onmiddellij
ke nabijheid van den openbaren weg zijn 
gelegen. 

Onder de door den R. v. B. vastge
stelde feitelijke omstandigheden kon de 
R. v. B. zonder schending van art. 280 
Gem.wet en het daarmede overeenstem
mend art. 1 der Verordening beslissen, 
dat de onderhavige eigendommen niet 
waren gelegen in de onmiddellijke na
bijheid van een openbaren weg. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gem. Winterswijk te
gen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Arnhem van 
2 Oct. 1939 betr. de aan A. H. te Winterswijk 
opgelegden aanslag over 1937 in de belasting 
wegens gebouwde eigendommen, als bedoeld 
in art. 280 der Gemeentewet, in de gem. Win
terswijk; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende, aangeslagen in 

voornoemde belasting, na vergeefsche recla
me bij den Gemeenteraad, van diens beslis
sing is gekomen in beroep; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd, dat de woningen, als genothebbende 
waarvan hij werd aangeslagen, zijn gelegen 
langs den voormaligen spoorweg Winters
wijk-Groenlo aan een weg, welke gemeen
schappelijk eigendom is van belanghebbende 
en de Ned. Spoorwegen; 

dat de R . v. B. 's Raads beslissing en den 
daarbij gehandhaafden aanslag heeft vernie
tigd, zulks uit overweging: 

,,dat bij de behandeling der zaak is geble
ken, dat de weg waaraan de betreffende 
eigendommen belenden, niet voor het open
baar verkeer is opengesteld of bestemd; dat 
langs dezen weg de eigendommen verbinding 
hebben met den openbaren weg, genaamd de 
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Hooge Hazel; dat de eigendommen, welke 
één blok vormen, op 50 M. afstand van dien 
openbaren weg zijn gelegen, op een terrein 
dat bestemd is voor h alf-open bebouwing 
dicht bij de kom der gemeente; dat onder 
deze omstandigheden, bij een dergelijken af
stand niet kan worden aangenomen, dat de 
eigendommen in de onmiddellijke nabijheid 
van den openbaren weg de Hooge Hazel zijn 
gele[(en, en dus ten onrechte een aanslag we- . 
gens het genot van deze eigendommen is op
gelegd;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S. of v. t. van art. 280 der Gemeentewet, en 
de Verordening op de heffing van een belas
ting wegens gebouwde eigendommen, als be
doeld in art. 280 der Gemeentewet, in de 
gem. Winterswijk van 25 Aug. I926, goedge
keurd bij K. B. van 25 Oct. I926, n°. 29, se
dert gewijzigd; 

0. dienaangaande: 
dat het middel faalt, omdat onder de door 

den R . v. B . vastgestelde feitelijke omstan
digheden de Raad zonder schending van art. 
28:> van de Gemeentewet en het daarmede 
overeenstemmend art. I van de Verordening 
van de gem. Winterswijk kon beslissen, dat 
de onderhavige eigendommen niet waren ge
legen ir. de onmiddellijke nabijheid van een 
openbaren weg; 

Verwe.rpt het beroep. (N. J.) 

z Februari r940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

Wel hebben B . en W. zich bereid ver
klaard appellants bezwaar tegen den 
over zijn perceel geprojecteerden weg 
nader in overweging te nemen door een 
wijziging van het plan op dit punt te 
bevorderen, en is een raadsbesluit afge
kondigd betreffend voorbereiding van 
zoodanige wijziging, doch nu gebleken 
is , dat de herziening van het plan ern
stige vertraging ondervindt en een op
lossing niet spoedig te wachten is, eischt 
de billijkheid, den over appellants ter
rein getraceerden weg, waardoor be
staande huizen worden getroffen, niet 
te handhaven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Lamberts, te Emmen, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 25 Jan. 
I939, n °. gI, houdende goedkeuring van een 
uitbreidingsplan c.a. der gemeente Emmen; 

D en Raad van S tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
I7 Jan. I940, n °. 50; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Jan. I940, n °. 
955 M /P .B.R., ads. Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
besluit van 25 Jan. I939 de bij het besluit 
van den raad der gemeente Emmen van 2 5 
Aug. 1938, n ° . 16, vastgestelde herziening 
van het uitbreidingsplan dezer gemeente, met 

de daarbij behoorende bebouwingsvoorschrif
ten hebben goedgekeurd, daarbij ten aanzien 
van de door A. Lamberts en anderen, te Em
men, ingebrachte bezwaren overwegende, dat 
in de desbetreffende bezwaarschriften om 
verschillende redenen bezwaar wordt ge
maakt tegen den over het aan het Oosting
instituut toebehoorende terrein geprojecteer
den weg, welke op de Hoofdstraat uitkomt 
tegenover het perceel, kadastraal bekend sec
tie C, n °. 6500; dat B. en W. van Emmen in 
hun te dezer zake uitgebrachte adviezen heb
ben medegedeeld, dat zij bereid zijn die be
zwaren nader in overweging te nemen door 
binnen niet te langen tijd te bevorderen, dat 
het onderhavige plan op dit punt alsnog 
wordt gewijzigd; dat hun college dan ook van 
oordeel is, dat er geen voldoende aanleiding 
bestaat op grond van die bezwaren aan de 
betreffende herziening van het uitbreidings
plan de vereischte goedkeuring te onthouden; 

dat van de b eslissing van Ged. Staten A. 
Lamberts, voornoemd, bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat tot nog toe niet 
door een wijziging van het plan aan zijn be
zwaar is tegemoet gekomen; weshalve hij 
heeft verzocht aan het plan alsnog de goed
keuring te onthouden, totdat de door Ged. 
Staten bedoelde, door B. en W. toegezegde, 
wijziging zal zijn aangebracht; 

0. dat weliswaar B. en W. van Emmen 
zich bereid hebben verklaard o.m. des ap
pellant s bezwaar tegen den over zijn perceel 
sectie C n °. 4621 geprojecteerden weg, uit
loopende op de Hoofdstraat tegenover het 
perceel kadastraal bekend sectie C, n °. 6500, 
nader in overweging te nemen door te bevor
deren, dat het plan op dit punt alsnog wordt 
gewijzigd, terwijl, blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten op 2 Febr. 1939 een raadsbe
sluit is afgekondigd, houdende bepaling, dat 
een plan tot herziening van het uitbreidings
plan wordt voorbereid, doch dat gebleken is, 
dat de bedoelde herziening van het plan ern
stig is vertraagd doordat de plannen voor den 
Rijksweg ter plaatse nog niet vaststaan; dat 
het zich niet laat aanzien, dat een oplossing 
spoedig te verwachten is; 

dat onder deze omstandigheden de billijk
heid jegens den appellant eischt, den over des 
appellants terrein getraceerden weg, waar
door bestaande huizen worden getroffen, niet 
te handhaven; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Dren
the van 25 J an. I939, n ° . gi:, aan het boven
bedoelde plan tot herziening van het uit
breidingsplan der gemeente Emmen alsnog 
goedkeuring te onthouden, voorzooveel be
treft den weg, uitmondend over de H oofd
straat, tegenover perceel sectie C, n °. 6500, 
voorzoover deze weg loopt over perceel sec
tie C, n°. 4621, toebehoorende aan A. Lam
berts. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 
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I Februari 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39.) 

De band van patiënt met de gemeente 
A. moet geacht worden door zijn vertrek 
naar B., waar hij in een sanatorium werd 
opgenomen, gevolgd door het opzeggen 
van de huur zijner woning, te zijn ver
broken en dit te eerder, nu hij voorne
mens was ingeval van herstel niet naar 
A. terug te keeren. Niet kan worden 
aangenomen, dat patiënt, toen hij in het 
sanatorium te B. werd opgenomen, het 
voornemen heeft gehad, in die gemeente 
zijn hoofdverblijf te vestigen. Derhalve 
kan geen gemeente worden aangewezen 
als woonplaats in den zin van art. 39 op 
het oogenblik, waarop de verklaring ex 
art. 3') 4e lid werd afgegeven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Mr. Dr. 
Ludwig Alexander; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Jan. 1940, N°. 51; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Jan. 1940, N°. 
977, Afdeeling Armwezen; 

0 . dat Mr. Dr. Ludwig Alexander, geboren 
10 Aug. ,894, tot voor kort van Duitsche 
nationaliteit, sedert eenigen tijd te Amster
dam het beroep van advocaat en procureur 
uitoefende in samenwerking met Mr. W. 
Vergnes; dat hij wegens zijn geestestoestand 
op 4 Aug. 1938, na gedurende eenigen tijd 
verpieegd te zijn geweest in het Burgerzie
kenhuis, te Amsterdam, opgenomen werd in 
het sanatorium "Koningsheide" te Arnhem, 
zulks op kosten van H. A. Wetzlar, te Am
sterdam; dat, toen deze in den loop van April 
1939 te kennen gaf, die kosten niet langer te 
zullen betalen, en de patiënt zelf daartoe niet 
in staat was, deze laatste op 6 Mei 1939 voor 
reken ing van de Gemeentelijke Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon, te Arn
hem, is overgebracht naar het gemeentezie
kenhuis en als lijdend aan een ernstige ze
nuwziekte ter verpleging is opgenomen in 
het zenuwpaviljoen; dat na korten tijd reeds 
bleek, dat overbrenging naar een aangewezen 
inrichting in den zin van art. 7 der wet tot 
regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen noodzakelijk was, zoodat hij krach
tens een op 13 Juni 1939 afgegeven genees
kundige verklaring, als bedoeld in art. 39, 4e 
lid, der Armenwet, in de aangewezen inrich
t ing van het krankzinnigengesticht "Het 
Oude en Nieuwe Gasthuis", te Zutphen, is 
opgenomen; 

dat burgemeester en wethouders van Am
sterdam niet bereid zijn de kosten van ver
pleging van den patiënt voor rekening hun
ner gemeente te nemen, omdat huns inziens 
ae patiënt op 13 Juni 1939 niet meer woon
achtig in hunne gemeente was, ter staving 
waarvan zij aanvoeren, dat de patiënt na 
30 Nov. 1938 te Amsterdam niet meer over 
eene woning beschikte; dat, nadat de patiënt 
ziek was geworden, er tusschen hem en Mr. 

Vergnes geen enkele financieele relatie meer 
bestond; dat daaraan niet afdoet, dat op het 
naambord van het advocatenkantoor, als
mede in den Amsterdamschen telefoongids 
nog steeds de naam van den patiënt voor 
komt; dat de patiënt destijds aan lVIr. Verg
nes te kennen heeft gegeven, zich in verband 
met zijn geestestoestand niet meer te Am
sterdam, maar in de omgeving dier gemeente 
te zullen vestigen, zoodat niet was te ver
wachten, dat de patiënt na zijn eventueel 
herstel onmiddellijk naar Amsterdam zou 
terugkeeren ; 

dat burgemeester en wethouders van Arn
hem evenmin bereid zijn, de verplegings
kosten door hunne gemeente te doen dragen, 
aangezien de patiënt huns inziens op 13 Juni 
1939 woonde te Amsterdam, althans niet te 
Arnhem, vermits het verblijf van den patiënt 
in de laatstgenoemde gemeente een uitge
sproken tijdelijk karakter droeg; 

0. dat de band van den patiënt met Am
sterdam, waar hij vóór zijn ziekte advocaat 
en procureur was, geacht moet worden door 
zijn vertrek naar Arnhem, gevolgd door het 
opzeggen van de huur zijner woning per 30 
Nov. 19.j8, te zijn verbroken, en dit te eer
der, nu hij, blijkens de stukken, voornemens 
was ingeval van herstel niet naar Amsterdam 
terug te keeren, doch een plaats in de omge
ving als woonplaats te kiezen; 

dat voorts niet kan worden aangenomen, 
dat de patiënt, toen hij in het sanatorium 
te Arnhem werd opgenomen, het voornemen 
heeft gehad, in die gemeente zijn hoofdver
blijf te vestigen; 

dat derhalve op 13 Juni 1939, zijnde het 
tijdstip, waarop de geneeskundige verklaring, 
als bedoeld in art. 39, 4e lid, der Armenwet, 
werd afgegeven, geen woonplaats van den 
patiënt was aan te wijzen; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat geene gemeente kan wor
den aangewezen als de woonplaatst van den 
armlastigen krankzinnige Mr. Dr. Ludwig 
Alexander voor de toepassing van art. 39 
der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

2 Februari 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 83.) 

Hoewel inderdaad de onderhavige 
school gedurende drie achtereenvolgen
de jaren bezocht is door minder dan de 
helft van het aantal leerlingen, waarvoor 
zij bestemd was volgens de opgave bij 
de aanvraag tot stichting, was er thans 
voor Ged. Staten geen aanleiding, van 
de hun bij art. 83 se lid gegeven be
voegdheid gebruik te maken, daar het 
aantal leerlingen reeds geruimen tijd 
stijgende is, terwijl het niet uitgesloten 
kan worden geacht, dat dit aantal in de 
naaste toekomst zal stijgen boven de 
bedoelde helft. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Departement Zwolle der Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen, te Zwolle, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 3 October 1939, n°. 11773/7692, 2e 
Afd., waarbij overeenkomstig het vijfde lid 
van art. 83 der Lager-Onderwijswet 1920 is 
beslist, dat aanwezig is het geval, dat de bij
zondere school voor gewoon Jager onderwijs 
aan het Groot Weezenland te Zwolle, uit
gaande van het Depaitement voornoemd, ge
durende drie achtereenvolgende jaren be
zocht is door minder dan de helft van het 
aantal leerlingen, waarvoor zij bestemd is 
volgens de opgave, bij de aanvrage tot stich
ting dier school overgelegd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 Januari 1940, n °. 37; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Januari 1940, n °. 933, afd. L.O.; 

0 . dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
tusschen het gemeentebestuur en het bestuur 
van het Departement, voornoemd, overeen
stemming bestaat omtrent de feiten, welke 
zijn: dat het gebouw van de school voor ge
woon lager onderwijs aan het Groot Weezen
land, uitgaande van het Departement, voor
noemd, in gebruik is genomen op 1 Septem
ber 1930; dat dit gebouw, volgens de ver
klaring, bedoeld in art. 73, 1e lid c der Lager
Onderwijswet 1920, bestemd is voor 252 leer
lingen en dat de aantallen leerlingen dezer 
school op de teldata van 1 September 1936 
af hebben bedragen: 16 September 1936: 63; 
16 December 1936: 63; 16 Maart 1937: 64; 
16 Juni 1937: 65; 16 September 1937: 66; 
16 December 1937: 62; 16 Januari 1938: 61; 
16 Mei 1938: 62; 16 September 1938: 71; 
16 Januari 1939: 74; 16 Mei 1939: 77; 16 
September 1939: 92; dat uit deze feiten volgt, 
dat de school gedurende drie achtereenvol
gende jaren, aanvangende na afloop van de 
eerste zes jaren na de ingebruikneming van 
de school, bezocht is door minder dan de 
helft van het aantal leerlingen, waarvoor zij 
bestemd was volgens de opgave bij de aan
vraag tot stichting en dat derhalve door dit 
college een beslissing, waarbij zulks wordt 
verklaard, genomen behoort te worden; dat 
het schoolbestuur heeft verzocht een zoo
danige beslissing niet te nemen en daartoe 
redenen heeft aangevoerd ten betooge, dat de 
school levensvatbaarheid heeft en voorziet in 
een behoefte; dat deze rede n e n , wat er ove
rigens van zij, niet kunnen afdoen aan het 
feit, dat het schoolbestuur van het door de 
gemeente aan haar verschafte gebouw niet 
het gebruik heeft gemaakt, hetwelk de wet 
als minimum vereischt stelt; dat voorts de 
aanwezigheid van het evengemelde feit op 
ondubbelzinnige wijze blijkt, zulks temeer, 
nu het verschil tusschen de helft van het aan
tal leerlingen, waarvoor de school bestemd 
is (126) en het gedurende de laatste drie 
jaren bereikte maximum (92) zoo groot is, 
dat niet aan een ongelukkigen samenloop van 

toevallige omstandigheden kan worden ge
dacht; dat het schoolbestuur voorts subsi
diair heeft verzocht de aanwezigheid te ver
klaren van een bijzonder geval, als bedoeld 
aan het slot van lid 5 van art. 83 der wet, in 
welk geval de instelling den eigendom van 
het gebouw met bijbehoorenden grond zou 
kunnen behouden tegen betaling aan de ge
meente van eene door Ged. Staten vast te 
stellen vergoeding; dat evenwel zulk een bij
zonder geval niet aanwezig is te achten; dat 
immers het schoolgebouw voor de gemeente 
zijn volle gebruikswaarde heeft, daar de ge
meente hierin een thans gebrekkig gehuis
veste school kan onderbrengen; dat het 
schoolbestuur ten slotte heeft gevraagd, een 
voor de school ongunstige beslissing even
tueel op zoodanige wijze te nemen, dat het 
zoo juist begonnen leerjaar ten einde kan 
worden gebracht; dat het niet aan hun col
lege staat, deswege bepalingen te maken, 
terwijl het schoolbestuur kan trachten ge
durende den tijd, dien het wenscht, de be
schikking te behouden of te verkrijgen over 
aan de wettelijke eischen voldoende school
lokalen, ten einde het onderwijs voort te 
zetten; 

dat het schoolbestuur in beroep in hoofd
zaak aanvoert, dat de beslissing van Ged. 
Staten gebaseerd is op de overweging, dat 
het aantal leerlingen van de genoemde school 
gedurende de hiervoor in •aanmerking ko
mende jaren (namelijk September 1936-
1939) geringer is geweest dan de helft van 
het aantal, waarvoor het schoolgebouw blij
kens de bedoeling bestemd was; dat hierdoor 
echter de beslissing, waarvan beroep, niet, 
althans niet in voldoende mate, wordt ge
dragen; dat hij, appellant, er in de eerste 
plaats op wijst, dat volgens art. 83, lid 5, der 
Lager-Onderwijswet 1920, Ged. Staten wel 
een dergelijke beslissing, als thans ter sprake 
komt, konden nemen, maai hiertoe, blijkens 
de bewoordingen .van het artikel, niet ver
plicht waren; dat bovendien een zoodanige 
beslissing had genomen kunnen worden, 
waardoor het schoolgebouw niet aan de ge
meente Zwolle zou behoeven over te gaan, 
maar aan het Departement Zwolle der Maat
schappij tot Nut van 't Algemeen in eigen
dom had kunnen blijven tegen betaling aan 
de bedoelde gemeente van een door Ged. 
Staten vast te stellen vergoeding; dat het 
voortbestaan van de school als organisme 
onder bestuur van hem, appellant, grooten
deels samenhangt met en/of afhankelijk is 
van het in eigendom of althans ter vrije be
schikking hebben van een daarvoor geschikt 
gebouw, als hoedanig het schoolgebouw aan 
het Groot Weezenland 28 te Zwolle moet 
worden aangemerkt; dat zonder deze voor
waarde het laten voortbestaan der Nutsschool 
niet mogelijk is, althans aan zoo groote be
zwaren onderhevig zou worden, dat genoemd 
D epartement hiertoe niet zou kunnen over
gaan; dat de vraag, of de gewraakte beslis
sing in haar geheel en in vollen omvang juist 
is, samenhangt met de volgende kanten der 
hangende aangelegenheid, te weten: 1. het 
belang van het onderwijs te Zwolle, 2. de be-

j 
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langen der scholieren en van hun ouders, 
3. het belang van het onderwijzende perso
n eel, 4. het overheidsbelang, 5. het belang 
van hem, appellant; dat daarnaar beoordeeld 
moet worden, of de meergenoemde beslissing 
gehandhaafd moet worden, dan wel geheel of 
gedeeltelijk behoort te worden vernietigd; 
dat hij, wat punt 1 betreft, er op wijst, dat 
de Nutsschool - die reeds 125 jaar bestaat 
- de eenige school te Zwolle is, die speciaal 
opleidt voor middelbaar en voorbereidend 
hooger onderwijs, en dit in zes jaar doet ; dat 
het onderwijs zeer goed is en de examen
resultaten zeer gunstig zijn ; dat, wat punt 2 

aangaat, het belang der scholieren en dat 
hunner ouders eveneens zouden lijden door 
eventueele opheffing der school, daar de kin
deren over verschillende andere scholen zou
den moeten worden v erdeeld en dat tijdens 
hun opleiding, welke uit den aard der zaak 
in elke school verschillend is, en speciaal bij 
een opleiding in zes jaar anders is, dan in een 
van zeven jaren; dat het feit, dat verschil
lende kinderen terecht zouden komen in zeer 
groote klassen , dit bezwaar nog accentueert; 
dat, wat punt 3 betreft, bij opheffing der 
school de daaraan verbonden leerkrachten 
buiten betrekking zouden komen en gedeel
telijk zonder verdiensten, gedeeltelijk op veel 
geringere verdiensten zouden komen; dat dit 
een ernstig bezwaar zou zijn, speciaal door
dat het in de laatste jaren toch al zoo moei
lijk is voor velen, om zich een behoorlijk 
bestaan te verschaffen; dat met punt 3 sa
menhangt de eventueel voor de Overheid 
ontstaande verplichting tot het uitkeeren van 
wachtgelden, zonder dat thans productieve 
krachten dienstbaar kunnen worden gemaakt 
aan den geestelijken opbouw van het op
groeiende geslacht (punt 4) ; dat het Nuts
departement er hierbij op wenscht te wijzen, 
dat het gedurende vele jaren uit eigen mid
delen leerkrachten heeft bezoldigd, waar
voor geen overheidsvergoeding werd verkre
gen, aangezien steeds zes - behoudens kor
ten tijd vijf - leerkrachten aan de school 
werkzaam waren, terwijl de overheidsvergoe
ding slechts betrekking had op vier, drie ja 
zelfs gedurende eenige jaren twee onderwijs
krachten; dat bovendien opgemerkt wordt, 
dat bij voortzetting der school een vakonder
wijzer voor lichamelijke oefeningen kan wor
den gehandhaafd buiten bezwaar van eenige 
overheidskas; dat bovendien hij, appellant, 
veel en velerlei uitgaven tot onderhoud enz. 
aan het gebouw en de school heeft gedaan, 
welke slechts voor een gedeelte door de over
heid werden vergoed; dat uit dit een en ander 
blijkt, dat het financieele overheidsbelang 
zeker niet met eventueele opheffing zou wor
den gediend; dat een beslissing, als hier ge
wraakt is, niet gevorderd wordt door het be
lang der gemeente Zwolle, ook al zou daar
door een gebouw voor deze gemeente vrij 
komen, omdat dan toch op andere wijze voor
zien zou moeten worden in ruimte voor de 
Nutsscholieren; dat ten slotte het belang van 
hem, appellant, zelf ook niet uit het oog ver
loren moet worden (punt s) ; dat het Nuts
departement in de zeer moeilijke jaren, welke 

aan 1939 vooraf gingen, de school gehand
haafd heeft ondanks de vele geldelijke offers, 
die het zich heeft moeten getroosten, en dat 
ter wille van het belang van het onderwijs en 
van de daarbij betrokken scholieren, ouders 
en onderwijskrachten; dat in de jaren 1928 
tot en met 1938 door de ouders en het Nuts
departement belangrijke sommen zijn be
steed aan het behoud en den bloei der school, 
welke sommen in totaal f 83300.275 bedragen 
of gemiddeld f 7572.75 per jaar; dat de re
glementair door de ouders verplichte bedra
gen speciaal sedert 1936 aanzienlijk zijn ver
laagd ten einde ook minder-kapitaalkrach
tige ouders in de gelegenheid te stellen hun 
kinderen de Nutsschool te doen bezoeken; 
dat deze verlaging echter een daling van het 
inkomstencijfer met zich bracht en een ver
hooging van de kosten van hem, appellant, 
welke verhooging slechts gedeeltelijk door 
bezuiniging kon worden geneutraliseerd; dat 
over het jaar 1938 de reglementair-verplichte 
bijdragen tezamen f 700.50 hebben opge
bracht, terwijl f 1695 uit geheel vrijwillige 
bijdragen van ouders en verdere belangstel
lenden is bijeengebracht, waaruit blijkt, dat 
de school zich in de belangstelling van velen 
mag verheugen; dat het leerlingenaantal, dat 
door geleidelijke daling op 16 Mei 1938 op 
62 gekomen was, op 16 September 1939, dus 
ruim een jaar later tot 92 is gestegen, terwijl 
te voorzien is, dat het over enkele jaren tot 
126, het ten deze voor de school zeer belang
rijke aantal, zal zijn gegroeid, daar speciaal 
de hoogere klassen de minste kinderen be
vatten; dat het onder de gegeven omstandig
heden niet billijk geacht kan worden aan het 
Nutsdepartement het schoolgebouw te ont
nemen, nu de omstandigheden gunstiger 
worden, terwijl het genoemde departement 
blijk gegeven heeft ondanks moeilijkheden 
en groote opofferingen het onderwijs te wil
len blijven dienen, en dit streven door de 
ouders is gewaardeerd en daadwerkelijk ge
steund; dat hij er op wijst, dat de school , ten 
tijde, dat plannen werden voorbereid en uit
gevoerd ten aanzien van een nieuw school
gebouw, door 144 kinderen werd bezocht, 
zoodat het geen verwondering behoeft te 
wekken, ·dat een schoolgebouw van den om
vang als het onderhavige werd aangevraagd 
en verkregen, temeer, daar van een nieuw 
gebouw aantrekkingskracht uitgaat; dat bij
zondere omstandigheden echter oorzaak zijn 
geweest, dat niet een stijging v an het aantal 
leerlingen, maar een daling heeft plaats ge
had, welke omstandigheden in het kort aldus 
kunnen worden aangeduid : a. het eerder be
schikken van een of meer andere scholen 
over een nieuw en destijds meer centraal ge
legen schoolgebouw; b. het feit, dat de Nuts
school bezocht werd door kinderen uit veelal 
kleine gezinnen; c. sterke propaganda door 
of vanwege andere scholen of schoolvereeni
gingen waarbij ook op vaak niet verantwoor
delijke wijze mededeelingen werden ver
strekt, die een onjuisten en ongunstigen in
druk vestigden ten nadeele van de Nuts
school; d. langdurige ziekte van één de r beste 
onderwijskrachten; e. moeilijkheden van in-
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temen aard, die niet steeds op gelukkige 
wijze werden opgelost;het schoolhoofd, hoe 
goed het wellicht meenende, miste veelal de 
tact en souplesse, die voor zijn functie noo
dig zijn; f. voor velen, die door de crisis te 
lijden hadden, was de destijds verschuldigde 
bijdrage voor het schoolfonds te bezwarend; 
g. de verhoogde leeftijdsgrens voor aanvang 
van schoolbezoek; dat deze oorzaken thans 
zijn verdwenen; dat zulks uit den aard der 
zaak niet terstond vruchten kon afwerpen, 
maar eerst na verloop van tijd; dat thans 
door al dit een en ander een belangrijke stij
ging is ontstaan van het aantal leerlingen, 
immers in ruim één jaar met bijna 50 %, 
zoodat gebleken is, dat de school in een wer
kelijke behoefte voorziet en weer tot bloei 
kan komen, nu alle beschikbare krachten 
samenwerken; 

0. dat in art. 83, se lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 onder andere is bepaald, dat 
Ged. Staten kunnen beslissen, dat aanwezig 
is het geval, dat de school gedurende drie 
achtereenvolgende jaren bezocht is door min
der dan de helft van het aantal leerlingen, 
waarvoor zij bestemd was volgens de opgave 
bij de aanvraag tot stichting; 

dat deze wetsbepaling blijkens haar be
woordingen de bevoegdheid verleent aldus te 
beslissen, doch niet gebiedend voorschrijft, in 
voorkomend geval zoodanige beslissing te 
nemen; 

dat Wij nu, wat de onderwerpelijke zaak 
betreft, met den Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de 3de Hoofdinspectie 
van oordeel zijn, dat er voor Ged. S t a ten 
aanleiding was thans van de evenbedoelde 
bevoegdheid nog geen gebruik te maken; 

dat immers uit de stukken blijkt, dat het 
aantal leerlingen der hierbedoelde school 
reeds geruimen tijd stijgende is, terwijl het 
niet uitgesloten kan worden geacht, dat dit 
aantal in de naaste toekomst zal stijgen bo
ven de helft van het aantal leerlingen, waar
voor de school bestemd was, volgens de op
gave bij de aanvraag tot stichting; 

dat met het oog op het vorenstaande het 
besluit van Ged. Staten niet behoort te wor
den gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 3 Oct. 1939, no. n773/7692, 2e Afd. , te 
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A. B .) 

3 Februari 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101 j O • 

art. 103.) 
D e wet verbiedt niet, achterna geble

ken vergissingen in bewijsstukken ter 
berekening van de vergoeding, bedoeld 
in art. 101, alsnog te herstellen. 

De gemeenteraad heeft terecht een 
post wegens rente van opgenomen kas
geld buiten beschouwing gelaten, daar 
deze niet naar den eisch van art. 103 1e 

lid door het schoolbestuur door beschei
den was gestaafd. Een staatje, geteekend 
door den penningmeester van het school
bestuur, kan niet als een voldoend be
wijsstuk worden aanvaard. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Emmen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
6 Sept. 1939, n °. 33, waarbij, met vernieti
ging in zooverre van het besluit van den 
raad der gem. Emmen van 30 Juni 1939 het 
bedrag van de volgens art. 101, rste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor vergoeding 
in aanmerking komende uitgaven ten behoe
ve van de van het bestuur der Vereeniging 
tot stichting en instandhouding van scholen 
met den Bijbel te Nieuw-Amsterdam, gem. 
Emmen, uitgaande bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs, Heerendijk B. E. II, 

aldaar, over het jaar 1938, nader is vastge
steld op f 1264.55; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord, advies van 
17 Jan. 1940, n °. 8; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 Jan. 1940, n °. n95, afd. L . O.; 

0 . dat de raad der gemeente Emmen in 
zijne vergadering van 30 Juni 1939, I. het 
bedrag der vergoeding ingevolge art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 over 1938 ten be
hoeve van de Nederlandsch Hervormde 
School te Nieuw-Amsterdam, uitgaande van 
de Vereeniging tot stichting en instandhou
ding van scholen met den Bijbel aldaar, heeft 
vastgesteld op 176 X f 9.49 = f 1670.24; 
II. het bedrag der voor vergoeding in aan
merking komende uitgaven heeft vastgesteld 
op f 1242 .39; 

dat de raad ten aanzien van dit laatste 
punt heeft overwogen, dat het bedrag der 
werkelijke uitgaven volgens de overgelegde 
bescheiden tot staving van de over het af
geloopen jaar door het schoolbestuur gedane 
uitgaven, dat voor vergoeding in aanmerking 
komt, f 1281.64 zou bedragen; dat dit bedrag 
evenwel moet worden verminderd met kos
ten van nevengebruik ad f 39.25, zoodat de 
voor vergoeding in aanmerking komende uit
gaven f 1242.39 bedragen; 

dat, nadat het schoolbestuur, van meening 
aanspraak te hebben op vergoeding van een 
bedrag van f 1264.55, van het raadsbesluit, 
voorzoover punt II betreft, bij Ged. Staten 
van Drenthe in beroep was gekomen, dit 
college bij zijn besluit van 6 Sept. :1939, n ° . 
33, met vernietiging in zoover van het be
streden raadsbesluit het bedrag der voor ver
goeding in aanmerking komende uitgaven 
nader heeft vastgesteld op f 1242.39 + f 3.17 
+ f 18.99 = f 1264.55, daarbij overwegende, 
dat de raad der gemeente Emmen bij zijn 
voormeld besluit van 30 Juni 1939 ter be
paling van de volgens art. 101, re lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor vergoeding in 
aanmerking komende uitgaven, buiten aan
merking heeft gelaten een bedrag van f 3.17, 
wegens kosten van aanschaffing van schoon-
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maakbenoodigdheden en een bedrag van 
f 18.99 wegens vergoeding van rente waar
mede het schoolbestuur zich niet kan ver
eenigen; dat blijkens de stukken het bedrag 
van f 3.17 buiten aanmerking is gelaten, om
dat op de desbetreffende nota he t jaartal 
193 7 was vermeld, terwijl het bedrag van 
f 18.99 wegens vergoeding van rente ·niet in 
de berekening is opgenomen , omdat, naar 
het oordeel van het gemeentebestuur, van 
rentebetaling dcor he t schoolbestuur wegens 
opgenomen kasgeld ter voorziening in een 
tekort niet is gebleken, zoodat een werkelij
ke uitgav e terzake niet schijnt te zijn ge
daan, doch alleen sprake is van renteverlies 
wegens te laat ontvangen overheidsgelden ; 
dat het schoolbestuur hiertegen aanv oert, dat 
reeds op 6 Juli 1939 aan het gemeentebe
stuur werd medegedeeld, dat op de nota, ten 
bedrage van f .~.17 abusievelijk het jaar 1937 
werd ingevuld, doch dat deze nota wel de
gelijk een leverantie over het jaar 1938 be
trof; en voorts, dat s teeds gelden bij de Boe
renleenbank zijn opgenomen, waardoor méér 
dan 4 % rente werd betaald; dat evenwel 
een rekening-courant overeenkomst van de 
bank niet kan worden overgelegd, omdat ook 
over de bank loopen de andere geldmiddelen 
van de vereeniging (huis, kleuterschool); dat 
daarom een zoo zuiver mogelijke rentebere
k ening werd opgemaakt; dat, naar het oor
deel v an hun college, het vermelden van het 
jaar 1937 op een nota, behoorende bij een 
leverantie in 1938 geschied, geen reden mag 
zijn de onderhavige uitgave niet voor ver
goeding in aanmerking te brengen; dat voorts 
ook de rente van opgenomen kasgeld voor 
vergoeding in aanmerking komt ; dat toch 
bliikens de mededeelingen van het schoolbe
stuur in zijn beroepschrift inderdaad steeds 
kasgeld werd opgenomen, waardoor zelfs 
meer dan 4 % rente moest worden betaald, 
terwijl moet worden aangenomen, dat het 
opgenomen kasgeld strekte ter bevordering 
van den goeden gang van het onderwijs, zoo
dat deze kosten vallen onder die, bedoeld in 
art. -~-~ sub o der wet ; 

dat van deze beslissing B. en W . van Em
men, ingevolge het door den gemeenteraad, 
ingevolge art. 212, 3e lid, der gemeentewet, 
d.d. 23 Juni 1938 genomen en door Ged. 
Staten d.d. 15 Juli 1938 onder n°. 17 goed
gekeurd besluit, bij Ons in beroep zij n geko
men, aanvoerende, dat naar hunne meening 
de beslissing van Ged. Staten minder juist 
is; dat het bedrng van f 3.17 niet voor ver
goeding in aanmerking is gebracht , omdat 
deze uitgave, bli_ikens het overgelegde be
wijsstuk, in 1937 is gedaan en een leverantie 
in dat jaar betrof; dat op 6 Juli 1939, nadat 
het schoolbestuur mededeeling was gedaan 
van het raadsbesluit, d.d. 30 Juni 1939, waar
bij onder meer de bovenbedoelde kosten niet 
voor vergoeding in aanmerking waren ge
bracht, het schoolbestuur mededeelde, dat de 
uitgave van f 3 .17 het jaar 19'18 betrof; dat 
bij het bepalen van het standpunt ten op
zichte van deze uitgave niet eerst door hen 
aan het schoolbestuur gevraagd is, of hier 
een vergissing had plaats gehad; dat zij dit 

overbodig achten, omdat het hun gewoonte 
is om de schoolbesturen jaarlijks vóór het 
inzenden van een afrekening er op te wijzen, 
om de afrekening met de meeste nauwkeurig
heid op te maken, waarbij zij verschillende 
wenken geven, o.a. het controleeren en op
tellen van alle nota's enz. ; dat het voorts 
ondoenlijk zou zijn om over een bewijsstuk, 
waaromtrent oogenschijnlijk geen twijfel be
hoeft te bestaan, nog nader inlichtingen in 
te winnen; dat zij, zonder de verklaring van 
het schoolbestuur in twijfel te willen trek
ken, meenen, dat bij de beslissing omtrent 
de vergoeding van deze kosten het bewijs
stuk, zooals dat is ingezonden bij het ge
meentebestuur, als uitgangspunt moet wor
den genomen, aangezien door dergelijke ver
gissingen, waarbij de overgelegde bewijsstuk
ken als het ware nà de beslissing van den 
raad kunnen worden gewiizigd, de admi
nistratieve beslissingen van den raad op los
se schrèeven zouden worden gezet; dat, wat 
betreft de renteberekening van het school
bestuur, die op hen den indruk maakt van 
een gefingeerde renteberekening, waarvan 
geen enkele post door hen is te controleeren, 
zij opmerken, dat deze rekening niet door 
hen kan worden aangemerkt als een "bewijs 
tot staving' van gedane uitgav en", zooals de 

· wetgever dit in art. 103, 1e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 verlangt; dat voor uit
gaven, waarvoor onmogelijk bewijsstukken 
zijn over te leggen, door den raad een ruim 
standpunt wordt ingenomen; dat zij meenen, 
dat deze kosten niet tot die uitgaven kun
nen worden gerekend, aangezien het school
bestuur dient te zorgen, dat de financieele 
administratie van de school gescheiden 
wordt gehouden van andere uitgaven, die 
niet voor gemeentelijke vergoeding in aan
merking komen; dat, als dat hier gebeurd 
was, het schoolbestuur een rekening-courant 
van de bank had kunnen overleggen, terwijl 
nu enkel een v erklaring is overgelegd van 
het belanghebbende schoolbestuur zelf, zoo
dat niet is voldaan aan het inzenden van een 
bewijsstuk als bovenomschreven vóór 1 April 
1939; dat de enkele verklaring van het 
schoolbestuur, dat steeds gelden bij de Boe
renleenbank zijn opgenomen, waarvoor meer 
dan 4 % rente werd betaald, evenmin een 
bewijs is, dat rentebedragen zijn betaald tot 
en voor de bedragen, als op de rentebere
kening voorkomen; dat zij daarbij op den 
voorgrond stellen, dat zij allerminst twijfe
len aan het betalen van rente door het school
bestuur en de noodzakelijkheid om gelden 
op te nemen; dat zij hun standpunt ten op
zichte van de door het schoolbestuur ge
vraagde gemeentelijke vergoeding van het 
rentebedrag evenwel meenen te moeten 
handhaven, aangezien bij het aanmerken van 
een dergelijke berekening als bewijs van ge
dane uitgaven, naar hun bescheiden mee
ning, een goede cont~81e in het algemeen en 
in de toekomst voor een groot deel onmoge
lijk zal worden; dat, afgezien van het voor
gaande, het hun niet billijk lijkt, dat de ge
meente rente zou moeten betalen voor blijk
baar te laat van het Rijk ontvangen gelden; 
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dat deze gelden waarschijnlijk betrekking 
hebben op onderwijzersjaarwedden, die huns 
inziens los staan van de uitgaven, die voor 
gemeentelijke vergoeding in aanmerking ko
men; dat bij deze geheele renteberekening 
ten slotte de vraag rijst, in hoeverre het 
schoolbestuur zelf nalatig is geweest om gel
den, waarop het wettelijk aanspraak heeft, 
tijdig te dectareeren of tijdig te innen; dat 
hi~r elk controlemiddel ontbreekt : dat b.v. in 
deze berekening slechts één bedrag voor
komt. dat door hen is te controleeren; dat 
dit is het " tegoed van de gemeente", door 
het schoolbestuur uitgetrokken tot een be
drag van f 333.99; dat dit bedrag volgens hun 
voorloopige berekening geen f 333.99 maar 
f 310.72 is; dat dit tegoed nog niet door de 
gemeente mag worden uitbetaald, maar op 
de vaststelling van de gemeenterekening over 
1937 door Ged. Staten wacht; dat zij in het 
midden laten in hoeverre hier van een reëele 
uitgave aan de bank sprake kan zijn; dat zij 
hierbij enkel de aandacht er op meenen te 
moeten vestigen, dat het schoolbestuur, wan
neer dit bekend zou zijn geweest met hun 
eindcij fers bij de renteberekening, waar
schijnlijk f 310.72 als basis had genomen, in 
plaats van f 333.99; 

0 . wat betreft den bovengenoemden post, 
groot f 3.17 wegens kosten van aanschaffing 
van schoonmaakbenoodigdheden, dat, nu 
achteraf gebleken is en door het gemeentebe
~tuur ook niet betwist, dat het desbetreffen
de door het schoolbestuur overgelegde be
wijsstuk abusievelijk den datum 2 Aug. 1937 
vermeldde in plaats van 2 Aug. 1938, Ged. 
Staten deze uitgave terecht mede •in aan
merking hebben genomen; 

dat de wet niet verbiedt achterna geble
ken vergissingen alsnog te herstellen; 

0 . ten aanzien van den post, groot f 18.99, 
wegens rente van opgenomen kasgeld, dat, 
daargelaten of het opnemen van kasgeld in 
deze voor den goeden gang van het onder
wijs noodzakelijk was, zoodat de daarvoor 
te betalen rente door het .schoolbestuur aan 
de gemeente in rekening zou kunnen worden 
gebracht, de gemeenteraad in ieder geval de
zen post terecht buiten beschouwing heeft 
gelaten, vermits dezelve niet, naar den eisch 
van art. 103, 1e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 door het schoolbestuur door bescheiden 
was gestaafd; 

dat het overgelegde staatje, geteekend 
door den penningmeester van het schoolbe
stuur, niet als een voldoend bewijsstuk kan 
worden aanvaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ongegrondverklaring voor het overige 

van het ingestelde beroep, het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Drenthe van 6 
Sept. 1939, n°. 33, te wijzigen in ·dier voe
ge, dat het bedrag der voor vergoeding in 
aanmerking komende uitgaven wordt vast
gesteld op f 1242.39 + f 3 .17 = f 1245.56. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten enl 
Wetenschappen enz. 

(A. B .) 

7 Februari r940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W . art. 1637a; Gemeente
wet art. 282). 

De arbeiders, die, naar de bewoordin
gen van art. 8 der Verordening, als maat
staf voor de heffing van de belasting in 
aanmerking komen, zijn arbeiders in den 
zin van art. 1637a B . W. 

Een arbeidsovereenkomst als in dat 
artikel bedoeld is, is ook bestaanbaar 
tusschen een arbeider en een N.V. als 
werkgeefster. 

Intusschen acht de R . v . B. - op 
grond, dat een betrekking van onderge
schiktheid alleen tusschen natuurlijke 
personen zou kunnen worden gedacht -
de mogelij kheid daarvan slechts aanwe
zig, indien andere natuurlijke personen 
dan de arbeider de bevoegdheid hebben 
om als organen der N .V. hem bij het ver
richten van zijn arbeid aanwijzingen te 
geven. 

Aldus miskent de Raad de beteekenis, 
·welke naar de b~palingen van het W. v. 
K. aan de N.V. moet worden gehecht. 
Krachtens art. 37 W. v. K. toch is de 
N .V. rechtspersoon, waaruit voortvloeit, 
dat zij in die hoedanigheid aan het 
rechtsverkeer deelneemt, en dat de aan
deelhouders wel op verschillende wijzei1 
in betrekking staan tot de N.V., maar 
aan de bedoelde deelneming aan het 
rechtsverkeer vreemd blijven. 

D erhalve is onjuist 's Raads meening, 
dat ten deze belang moet worden toege
kend aan de personen der aandeelhou
ders. 

Integendeel heeft hij, die zich in 
dienstbetrekking bij een N.V. bevindt, 
als van zijn werkgeefster afkomstig te 
beschouwen alle opdrachten , die hem 
door het daartoe bevoegd orgaan der 
N.V. worden gedaan, zonder dat daarbij 
van belang is de vraag, welke natuur
lijke personen of rechtspersonen het be
doelde orgaan vormen. 

De Hooge Raad, enz.: 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester van Haarlem tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Amsterdam van 20 
Sept. 1939 betreffende den aanslag in de za
kelijke belasting op het bedrijf der gem. 
Haarlem, over het belastingjaar 1936 opge
legd aan de N . V. X aldaar; 

Gezien de stukken; 
0 . dat belanghebbende, in bovengenoemde 

belasting aangeslagen naar een gemiddeld 
aantal arbeiders van 13, zich, na vruchte
looze reclame bij den Raad der gemeente, 
heeft gewend tot den R. v. B., die ter zake 
heeft overwogen: 

"dat belanghebbende als grond van haar 
beroep heeft gesteld, dat bij de berekening 
van het gemiddeld aantal arbeiders naar het
welk de aanslag is berekend, ten onrechte 
mede in aanmerking zijn genomen haar bei
de directeuren, daar deze directeuren tevens 
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belanghebbendes eenige aandeelhouders zijn, 
immers ieder de helft van de 36 door belang
hebbende uitgegeven en volgestorte aandee
len bezit, op grond waarvan belanghebbende 
van meening is, dat deze directeuren niet ge
acht kunnen worden in loondienst van be
langhebbende werkzaam te zijn en daarom 
niet kunnen worden beschouwd als arbeiders 
in den zin der verordening; 

,,dat van de zijde der gemeente hiertegen
over is gesteld, dat om "arbeider" in den 
zin van art. 282 der Gemeentewet te zijn, 
voldoende is, dat iemand in een bepaalde 
betrekking staat tot een onderneming en des
wege gebonden is den arbeid te vervullen, 
dien hij tegenover dat bedrijf moet prestee
ren, aan welke omschrijving de beide direc
teuren van belanghebbende voldoen, ook al 
zijn zij tevens de beide eenige aandeelhou
ders van belanghebbende; 

"dat volgens art. 8 der verordening tot 
heffing eener zakelijke belasting op het be
drijf der gem. Haarlem onder arbeider wordt 
verstaan "ieder, die zich, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, verbindt in dienst van een 
werkgever tegen loon, onder welken naam of 
in welken vorm ook, gedurende zekeren tijd 
in een bedrijf arbeid te verrichten"; 

"dat hieruit volgt, dat, daargelaten de 
vraag of in art. 282, Iste lid, der Gemeente
wet een ruimere omschrijving van het be
grip arbeider dan in art. 8 der onderhavige 
verordening is gegeven, zou toelaten, onder 
de in die verordening bedoelde arbeiders in 
ieder geval alleen zij kunnen worden begre
pen, die tot een werkgever in dienstbetrek
king d.w.z . in een betrekking van onderge
schiktheid staan; 

,,dat een betrekking van ondergeschikt
heid alleen tusschen natuurlijke personen kan 
worden gedacht, waaruit volgt, dat hij, die 
een overeenkomst tot het verrichten van ar
beid heeft aangegaan met een rechtspersoon, 
alleen dàn geacht kan worden tot dien 
rechtspersoon in dienstbetrekking te staan, 
indien andere natuurlijke personen dan hij 
zelf de bevoegdheid hebben om als organen 
van dien rechtspersoon hem bij de verrich
ting van dien arbeid aanwij zingen te geven; 

"dat dus de algemeene opvatting, volgens 
welke tusschen de directeuren van een N.V. 
en die N .V. zelf een dienstbetrekking bestaat, 
omdat die directeuren, al vormen zij het be
stuur der N.V. , in laatste instantie toch on
derworpen zijn aan de besluiten der alge
meene vergadering van aandeelhouders, wel 
houdbaar is, indien degenen, wier stemmen in 
de algemeene vergadering van aandeelhou
ders den doorslag geven andere natuurlijke 
personen zijn dan die directeuren, doch niet 
wanneer directie en algemeene vergadering 
van aandeelhouders uit dezelfde natuurlijke 
personen bestaan , doordat de directeur te
vens eenig aandeelhouder is, of zooals in dit 
gev al de beide directeuren ieder voor de helft 
alle uitgegeven aandeelen der N.V. in hun 
bezit hebben; 

"dat hieruit volgt, dat belanghebbendes 
meening, dat haar beide directeuren, tevens 

eenige aandeelhouders, niet als arbeiders in 
den zin van art. 8 van de onderhavige ge
meenteverordening kunnen worden be
schouwd, juist en haar beroep derhalve ge
grond is; " 

waarna de Raad den aanslag heeft vermin
derd tot een aanslag, berekend naar een ge
middeld aantal van II arbeiders; 

0 . dat de Burgemeester in cassatie heeft 
gesteld: V. t. of s. van art. 282 der Gemeente
wet , en tot toelichting heeft aangevoerd, dat 
nie t valt in te zien, dat directeuren eener 
N.V., die alle aandeelen in hun bezit hebben, 
niet zouden kunnen zijn arbeiders in den zin 
van art. 8 der verordening; 

0 . aangaande het middel: 
dat de arbeiders die, naar de bewoordingen 

van art. 8 der onderwerpelijke gemeentever
ordening, als maatstaf voor de heffing van 
de belasting in aanmerking komen, arbeiders 
zijn in den zin van art . I637a B. W.; 

d a t een arbeidsove reenkomst als in dat a r
tikel is bedoeld, ook bestaanbaar is, gelijk 
de R. v. B. terecht heeft aangenomen, tus
schen een arbeider en ecne N. V. als werk
geefster; 

dat intusschen de Raad - op grond, dat 
een e betrekking van ondergeschiktheid alleen 
tusschen natuurlijke personen zou kunnen 
worden gedacht - de mogelijkheid daarvan 
slechts aanwezig acht, indien andere natuur
lijke personen dan de arbeider de bevoegd
heid hebben om als organen der N.V. hem bij 
het verrichten van zijn arbeid aanwijzingen 
te geven; 

dat de Raad aldus echter miskent de be
teekenis, welke naar de bepalingen van het 
W . v. K . aan de N.V. moet worden gehecht; 

dat toch krachtens art. 37 van dat Wet
boek de N .V. is rechtspersoon, waaruit voort
vloeit, dat zij in die hoedanigheid aan het 
rechtsverkeer deelneemt , en dat de aandeel
houders wel op verschillende wijzen in be
trekking staan tot de v ennootschap, maar aan 
de bedoelde deelneming aan het rechtsver
keer vreemd blijven ; 

dat derhalve onjuist is 's Raads meerring, 
dat ten deze belang moet worden toegekend 
aan de personen der aandeelhouders; 

dat integendeel hij, die zich in dienstbe
trekking bij eene N.V. bevindt, als van zijne 
werkgeefster afkomstig heeft te beschouwen 
a lle opdrachten, die hem door het daartoe be
voegd orgaan der N.V. worden gedaan, zon
der dat daarbij van belang is de vraag, welke 
natuurlijke personen of rechtspersonen het 
bedoelde orgaan vormen; 

0. dat de R . v. B . door zijne uitspraak der
halve art. 282 der Gemeentewet, i. v. m . art. 
8 der genoemde verordening verkeerd heeft 
toegepast, zoodat het middel is gegrond; 

Vernietigt de aangevallen uitspraak; 
Handhaaft de beschikking van den Raad 

der gem. Haarlem. 
(N. J.) 
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8 Februari z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15). 

Nu het niet tijdig aanvragen door of 
vanwege den dienstplichtige van vrij
stelling wegens broederdienst te wijten 
is aan onjuiste inlichtingen, welke hem 
ter zake van overheidswege zijn ver
strekt, en hij voor vrijstelling in aanmer
king zou zijn gekomen, indien de aan
vrage tijdig ware gedaan, bestaat er aan
leiding om aan te nemen, dat hier aan
wezig is een "bijzonder geval" als be
doeld in art. 15 eerste lid e. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

D. Douma, te Kimswerd, gemeente Wonsera
deel, tegen de bestissing van Onzen Minister 
van Defensie van 26 October 1939, VIIe 
afdeeling, n°, 445 V., waarbij aan zijn zoon 
Ulbe Douma, dienstplichtige der lichting 
van 1940 uit Wonseradeel , vrijstelling van 
den dienstplicht wegens aanwezigheid van 
een bijzonder geval is geweigerd; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 17 J anuari 1940, n°. 49 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 2 Februari 1940, VIide Afd., 
n°. 296 V. 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat blijkens ont
vangen ambtelijke inlichtingen de dienst
plichtige opzettelijk nagelaten heeft te juister 
tijd vrijstelling wegens broederdienst aan te 
vragen; dat, aangezien de dienstplichtige 
het derhalve aan zichzelf te wijten heeft, dat 
hem zoodanige vrijstelling niet is verleend, 
hij, Minister, geen aanleiding vindt hem te 
beschouwen als te verkeeren in een bijzonder 
geval van dien aard, dat het tot vrijstelling 
van den dienstplicht zou moeten leiden; 

dat de appellant in beroep aanvoert , dat 
zijn zoon Ulbe èn bij de aangifte voor den 
dienst ten gemeentehuize in Witmarsum èn 
bij de keuring te Bolsward telkens op den 
broederdienst heeft gewezen; dat aan zijn 
zoon beide malen werd gezegd, dat vrijstel
ling wegens broederdienst was vervallen; 
dat in Bolsward ten overvloede werd gezegd, 
dat het aanvragen van vrijstelling, na het 
ontvangen van een desbetreffende kaart, nut
teloos en vergeefsche moeite zou zijn; dat 
hij dus niet opzettelijk heeft nagelaten vrij 
stelling wegens broederdienst aan te vragen, 
doch dat de inlichtingen, hem tweemaal 
door officieele personen verstrekt, misleidend 
zijn geweest; dat zijn zoon, zoodra in de dag
bladen werd medegedeeld, dat voor de 
lichting 1940 wederom vrijstelling voor broe
derdienst zou gelden, direct alsnog ten ge
meentehuize genoemde vrijstelling heeft 
aangevraagd; 

0. dat het op grond van de stukken aan
nemelijk is, dat het niet tijdig aanvragen door 
of vanwege den dienstplichtige van de vrij 
stelling wegens broederdienst te wijten is 
aan onjuiste inlichtingen, welke hem te 
dezer zake van Overheidswege zijn verstrekt; 

dat, aangezien blijkens de ter zake ont
vangen ambtsberichten de broeder van den 
dienstplichtige voor I April 1939 verkeerde 
in het geval, bedoeld in art. 20, derde lid, 

onder c, der Dienstplichtwet, dè dienstplich
tige, mede gelet op de door Onzen Minister 
met betrekking tot de lichting 1940 vastge
stelde beschikking, als bedoeld in art. 24a, 
derde lid, van het Dienstplichtbesluit, voor 
vrijstelling van den dienstplichtige wegens 
broederdienst in aanmerking zou zij n geko
men, indien de aanvrage tijdig ware gedaan; 

dat er onder deze omstandigheden aanlei
ding bestaat om aan te nemen, dat hier aan
wezig is een bijzonder geval, als bedoeld in 
art. IS , eerste lid, e, der Dienstplichtwet, 
hetwelk grond oplevert om vrijstelling te ver
leenen; 

dat mitsdien de bestreden beslissing van 
Onzen Minister niet gehandhaafd behoort te 
worden; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de beslissing van 
Onzen Minister van Defensie van 26 Octo
ber 1939, VIIe afdeeling, n°. 445 V., aan 
Ulbe Douma, dienstplichtige der lichting van 
1940 uit Wonseradeel , voorgoed vrijstelling 
van den dienstplicht te verleenen wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval, met 
bepaling, dat de vrijstelling niet geldt in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden. 

Onze Minister van Defensie enz. 
(A.B.) 

8 Februari' z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet Art. 21.) 

In art. 2 1 der wet wordt mede recht 
van beroep toegekend aan den wette
lijken vertegenwoordiger. Aan dezen 
wordt echter geen bevoegdheid verleend 
tegen het verlangen van den ingeschre
vene ter zake van de vrijstelling de be
slissing van de Kroon in te roepen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door M . van de Pol, te Gorinchem, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Defensie 
van 6 November 1939, Vlle afdeeling, no. 
340 V., waarbij aan zijn zoon Marinus van 
de Pol, dienstplichtige der lichting 1940 uit 
Gorinchem, vrijstelling van den dienstplicht 
wegens kostwinnerschap is verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Januari 1940, no. 48; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 1 Februari 1940, Vilde afd., no. 
308 v. 

0. dat bij beslissing van Onzen Minister 
van Defensie van 6 November 1939, Vlle 
afdeeling, no. 340 V., aan Marinus van de 
Pol, voornoemd, met ingang van 8 November 
1939 voor een jaar vrijstelling van den dienst
plicht wegens· kostwinnerschap is verleend; 

dat van dit besluit M. van de Pol, te Go
rinchem, vader van den dienstplichtige, bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijn zoon niet bij hem is grootgebracht; dat 
zijn zoon woonachtig is bij de grootouders te 
Veen, in Noordbrabant; dat hij zijns inziens 
niet voor vrijstelling in aanmerking had moe-
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ten komen, aangezien èn zijne grootouders 
èn zijne beide ooms een behoorlijk inkomen 
hebben; dat de diensttijd voor zijn zoon een 
uitstekende gelegenheid zou zijn geweest, om 
zijne verdere opvoeding in goede banen te 
leiden; dat hij van goed ingelichte zijde heeft 
vernomen, dat zijn zoon met de beginselen 
der N.S.B. wordt vertrouwd gemaakt; dat 
hij verzoekt, de aan zijn zoon verleende vrij
stelling in te trekken; 

0. dat blij kens de overgelegde stukken 
door het verblijf van Marinus van de Pol in 
werkelijken dienst voor eerste oefening vol
doende middelen tot levensonderhoud aan 
het gezin van zijn grootvader zouden komen 
te ontbreken; 

dat de voor Marinus van de Pol gevraagde 
vrijstelling wegens kostwinnerschap mitsdien 
terecht door Onzen Minister is verleend; 

dat niet is gebleken, dat de ingeschrevene 
op de hem verleende vrijstelling geen prijs 
meer zou stellen; 

dat de appellant zich nu wel daartegen 
verzet, doch dat de wensch van den inge·• 
schrevene, door of vanwege wien, naar luid 
van art. 25, 1ste lid, van het Dienstplicht
besluit de aanvrage heeft te geschieden, in 
deze behoort te praevaleeren; 

dat weliswaar bij art. 21 der Dienstplicht
wet behalve aan den ingeschrevene mede 
recht van beroep is toegekend aan diens wet
telijken vertegenwoordiger, doch dat de 
strekking van deze bepaling niet kan zijn den 
wettelijken vertegenwoordiger de bevoegd
heid te verleenen tegen het verlangen van 
den ingeschrevene ter zake van de vrijstel
ling Onze beslissing in te roepen; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast enz. 

(B.). 

1 2 Februari 1940. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Armenwet Art. 15.) 

De onderhavige ten behoeve van 
Friesche blinden werkzame vereeniging 
mag geacht worden van voldoend bree
den opzet te zijn, dat een verzoek van 
zijn bestuur om toestemming voor een 
collecte in de verschillende Friesche ge
meenten - zij het al niet ieder jaar -
voor inwilliging in aanmerking behoort 
te komen, indien de belangen van an
dere instellingen van weldadigheid, in
zonderheid plaatselijke vereenigingen, 
die ten deze naar billijkheid voorrang 
bezitten, zich daartegen niet verzetten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging Friesche 
Blindenkring, gevestigd te Leeuwarden, te
gen het besluit van B. en W. van Barradeel 
van 10/12 Aug. 1939, n °. 730, waarbij toe
stemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Jan. 1940, n °. 81; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Febr. 1940, n°. 
1375, afd. Armwezen; 

0. dat B. en W. van Barradeel bij besluit 
van 10 Aug. 1939 afwijzend h ebben beschikt 
op het verzoek van de Vereeniging Friesche 
Blindenkring om toestemming tot het hou
den van eene openbare inzameling ( huiscol
lecte) in hunne gemeente, uit overweging, 
dat de Vereeniging niet een eenigszins ruim 
veld van werkzaamheden bestrijkt en de 
plaatselijke instellingen van weldadigheid 
mede door de belangrijke toeneming van het 
aantal collecten nadeel zullen ondervinden; 

dat van dit besluit het bestuur der ge
noemde vereeniging bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat ook in de gemeen• 
te Barradeel een blinde woont, d ie lid der 
vereeniging is; dat het verzoekt, op de aan
vrage alsnog gunstig te beschikken; 

0. dat de onderhavige ten behoeve van 
Friesche blinden werkzame vereeniging ge
acht mag worden van voldoend breeden op
zet te zijn, dat een verzoek van zijn bestuur 
om toestemming tot het doen van een beroep 
op den weldadigheidszin van de ingezetenen 
der verschillende Friesche gemeenten - zij 
het al niet ieder jaar - voor inwilliging in 
aanmerking behoort te komen, indien de be
langen van andere instellingen van welda
digheid, inzonderheid plaatselijke vereeni
gingen, die ten deze naar billijkheid voorrang 
bezitten, zich daartegen niet verzetten; 

dat niet kan worden aangenomen, dat door 
het toestaan van de gevraagde collecte in de 
gemeente Barradeel de belangen van andere 
instellingen van weldadigheid in het gedran g 
zouden zijn gekomen; 

dat mitsdien B. en W. ten onrechte op de 
aanvrage afwijzend hebben beschikt; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van B . en W . van Barradeel te beslissen, dat 
dit college ten onrechte toestemming tot het 
houden van de vorenbedoelde collecte heeft 
geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

12 Februari 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Grondwet art. 4; Gemeente
wet art. 168; A. P. V. 's-Gravenhage 
art. 299a.) 

Art. 4 Grondwet verzet zich geenszins 
tegen een bij gemeentelijke verordening 
aan a lle vrouwen, die zich aan prosti
tutie overgeven, opgelegde beperking in 
haar bewegingsvrijheid. 

Anders: Adv.-Gen. Rombach. 
Een verbod aan prostituées om zich 

op bepaalde tijden op bepaalde openbare 
straten te bevinden betreft de openbare 
zedelijkheid. 

Dit verbod wordt niet ongeld ig, in
dien aan het verbod de voorwaarde 
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wordt gesteld, dat een last tot verwijde
ring wordt gt::~even door de politie. 

Of door zoodanig verbod op onrede
lijke wijze de vrijheid wordt beperkt be
treft de doelma1;igheid van het verbod 
en staat niet ter beoordeeling van den 
rechter. 

Op het beroep van A. B., zonder beroep, 
te 's-Gravenhage, wonende aldaar, requiran
te van cassatie tegen een schriftelijk vonnis 
van het Kantongerecht te 's-Gravenhage van 
7 Sept. 1939, waarbij zij ter zake van "te 
's-Gravenhage als vrouw, die zich aan pros
titutie overgeeft, zich bevinden op een door 
B. en W. bij openbare kennisgeving aange
wezen openbare straat, gedurende de uren in 
die kennisgeving genoemd, nadat een ambte
naar van politie haar den last heeft gegeven 
zich te verwijderen" met aanhaling van de 
artt. 299a aanhef en onder 2e A. P . V. voor 
's-Gravenhage en 23 en 91 S r. en het Be
sluit van B. en W. van 's-Gravenhage van 9 
Juli 1938 No. 2 7783 is veroordeeld tot eene 
geldboete van vijf gulden, subsidiair vijf da
gen hechtenis; (Gepleit door Mr. H.A. Po
lak). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach.) 

D e Kantonrechter te 's-Gravenhage heeft 
bij vonnis van 7 Sept. 1939, waartegen dit 
cassatieberoep is gericht, ten laste van de 
requirante bewezen verklaard dat zij, die 
zich destijds aan prostitutie overgaf, op 23 
Juni 1939, des namiddags omstreeks 3 uur 
50 minuten te 's-Gravenhage zich heeft be
vonden op de openbare straat de Bezuiden
houtscheweg nadat haar dien namiddag te 
ongeveer 3 uur op die straat door den agent 
van politie, tevens buitengewoon veldwach
ter dier gemeente W. E. v. D ., was gelast dat 
zij zich moest verwijderen uit de straten door 
B. en W. bij openbare kennisgeving aangewe
zen als straten, waar zij zich op die tijdstip
pen, na ontvangst van zoodanige last, niet 
mocht bevinden, tot welke straten de ge
noemde behoorden. 

De Kantonrechter heeft dit feit gequalifi
ceerd: te 's-Gravenhage als vrouw, die zich 
aan prostitutie overgeeft, zich bevinden op 
een door B . en W. bij openbare kennisge
ving aangewezen openbare straat, gedurende 
de uren in die kennisgeving genoemd, nadat 
een ambtenaar van politie haar den last heeft 
gegeven zich te verwijderen en met toepas
sing o. m. van art. 299a aanhef en lid 2 en 
300 A . P. V. voor 's-Gravenhage requirante 
veroordeeld in een geldboete van f s of s 
dagen hechtenis. 

B ij monde van haar raadsman heeft requi
rante het volgende middel van cassatie ter 
zitting van Uwen Raad van 13 Nov. 1939 
voorgesteld : 

S. of v. t. van artt. 4 en 146 der Grondwet 
en 168 der Gemeentewet door niet te beslis
sen, dat art. 299a aanhef en sub 2 A. P . V. 
voor 's-Gravenhage, alsmede het besluit van 
B. en W. van 's-Gravenhage van 9 Juli 1938 
Corr.-no. 27783 afd. K. 2 zijn onverbindend: 

T en eerste omdat art. 4 der Grondwet wel
iswaar toelaat het uitoefenen van bepaalde 
beroepen en bedrijven aan regels te binden, 
doch deze regels alsdan uitsluitend betrek
king mogen hebben op het uitoefenen van dit 
beroep of bedrijf. M en kan, volgens den 
raadsman, een venter wel verbieden in een 
bepaalde straat te venten of met zijn waren 
een bepaalde straat te betreden, maar een 
verbod, waarbij aan ieder, die het beroep van 
venter uitoefent, het betreden van een straat 
verboden wordt en dat bijv. ook van toepas
sing zou zijn als hij des Zondags met vrouw 
en kinderen zou wandelen, zou zeer stellig 
inbreuk maken op art. 4 der Grondwet en 
onverbindend zijn. 

Bovendien zag de Kantonrechter over het 
hoofd, dat de Verordening niet spreekt van 
vrouwen, die het beroep van prostituée uit
oefenen, doch van vrouwen die zich aan pros
titutie overgeven. 

Ten tweede, omdat de bevoegdheid last te 
geven zich te verwijderen door den Gemeen
teraad niet aan bepaalde handelingen of om
standigheden is gebonden. Elke richtlijn ont
breekt, in het bijzonder is geenszins ver
eischt, dat de vrouw, aan wie een dergelijke 
last wordt gegeven, op eenigerlei wijze aan
stoot geeft. Behalve schending van de aan
gehaalde artikelen houdt dit tevens in een 
verboden delegatie van wetgevende bevoegd
heid, daar immers den ambtenaar van politie 
wordt overgelaten de gevallen te bepalen, 
waarin de last al dan niet gegeven moet wor
den. 

Ten derde, omdat de overweging van den 
Kantonrechter, als zouden de politie-agen
ten de bedoelde bevelen slechts kunnen ge
ven aan prostituées, met betrekking tot de 
straten, waarin en de uren, waarop zij haar 
beroep plegen uit te oefenen, is onjuist, aan
gezien in het bestreden artikel daarvan niets 
is te vinden en de rechter ook niet bevoegd is 
te onderzoeken, of zulks in ieder concreet 
geval zoo is geweest. 

Ten vierde, omdat de overweging van den 
Kantonrechter, dat een zoodanig bevel tel
kens slechts voor één tijdvak van 12 uur gel
dig is, praktisch elk gevolg mist, daar toch 
immers het geven van de last aan geen enke
le beperkende bepaling gebonden is en dus 
bij een zoo groote hoeveelheid agenten van 
politie in uniform en in burger als t e 's-Gra
venhage in de door B. en W. aangewezen 
stadswijken aanwezig zijn het praktische re
sultaat is, dat elke vrouw dagelijks bij het 
verlaten van haar woning na des namiddags 
twee uur een zoodanigen last ontvangt. 

Bovendien laat het geïncrimineerde artikel 
B. en W. vrij de uren tot volle 24 per dag 
uit te breiden, waardoor het verbod, dat 
reeds thans praktisch een permanent verbod 
voor halve etmalen is tot een volstrekt ver
bod kan worden u itgebreid. 

Ten vijfde, omdat zoo de verordening in
derdaad B. en W . de bevoegdheid geeft, in 
stede van enkele straten en gedeelten van 
straten aan te wijzen het verbod van toe
passing te verklaren op een door een aan
tal opgenoemde straten en gedeelten van 
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straten omsloten stadsgedeelte (ongeveer een 
zesde gedeelte van de gemeente) , welke van 
toepassing verklaring ad libitum volgens het 
zelfde recept tot de geheele stad kan worden 
uitgebreid, de verordening zelf onverbindend 
is, zoo niet, dan het uitvoeringsbesluit van 
B. en W. 

T en zesde, omdat het verbod, dat o. a. de 
geheele binnenstad omvat, waarin de sta
tions, het stadhuis, vrijwel alle openbare 
rijksgebouwen, vrijwel alle theaters, musea 
en bibliotheken, winkels, warenhuizen, zie
kenhuizen en klinieken zich bevinden, elk 
deelnemen aan het openbare leven, zoowel 
als een normaal privéleven volstrekt onmo
J?;elijk maakt, hetgeen nimmer de strekking 
kan zijn van een bepaling in het belang van 
de openbare orde, zedelijkheid en gezond
heid. 

Ik acht het middel deugdeli.ik. 
Art. 299a der A.P.V. voor 's-Gravenhage 

luidt: 
Het is aan vrouwen, die zich aan prostitu

tie overgeven, verboden: 
1°. enz. 
2°. zich te bevinden op door B. en W. bij 

openbare kennisgeving aangewezen openbare 
straten of gedeelten daarvan, gedurende uren 
in die kennisgeving genoemd, nadat een amb
tenaar van politie haar den last heeft gege
ven zich te verwijderen. 

Ter uitvoering van dit voorschrift is door 
B. en W. van 's-Gravenhage bij besluit van 
9 Juli 1938 aangewezen een stadsgedeelte be
g rensd door een aantal met name genoemde 
straten en wegen benevens die straten en 
wegen zelve. H iermee is klaarblijkelijk be
doeld aan te wijzen alle openbare straten in 
bedoeld stadsgedeelte gelegen. Als verboden 
uren is aangewezen het tijdvak van 14 tot 2 
uur. Als wij nagaan welk stadsgedeelte ver
boden is blijkt dat het D agelijksch Bestuur 
van den Haag, vermoedelijk geheel in over
eenstemming met de bedoeling, die tot het 
vaststellen van de verordening heeft geleid, 
een belangrijk deel van de gemeente heeft 
aangewezen, waarin de beide groote spoor
wegstations en het gemeente-ziekenhuis en 
ook tal van openbare rijks en gemeente-ge
bouwen (o.a. het postkantoor, het stadhuis 
en de R echtbank) gelegen zijn, zoodat de 
vrouw, aan wie door de politie de bedoelde 
last is gegeven, gedurende een groot deel van 
den dag niet alleen niet aan het gewone 
maatschappelijk verkeer kan deelnemen, 
maar ook haar rechten als staatsburgers niet 
kan uitoefenen en haar verplichtingen als 
zoodanig niet kan vervullen. 

Bij de uitvoering van de verordening is 
derhalve kennelijk in toepassing gebracht het 
adagium: ,,aux grands maux les grands re
mèdes". Bij de beoordeeling van de verbind
baarheid der verordening moeten wij echter 
bovendien in het oog houden, dat zij poten
tieel nog verder gaat. Zij geeft de bevoegd
heid om een nog grooter deel der gemeente 
en zelfs in theorie om de geheele gemeente 
a ls verboden terrein aan te wijzen en ook om 
een ruimer tijdvak dan twaalf uren, ja zelfs 
den geheelen dag tot verboden tijd te ver
klaren. 

Waar de verordening spreekt van vrouwen, 
die zich aan prostitutie overgeven, bedoelt zij 
klaarblijkelijk vrouwen, die gewoon zijn een 
ontuchtig leven te leiden. Het is kennelijk 
niet de bedoeling dat de politie haar den 
last om zich te verwijderen slechts kan geven, 
wanneer zij zich op straat zedeloos gedragen. 
Dat haar die last alleen kan worden gegeven 
wanneer zij op de een of andere wijze de aan
dacht van het publiek trachten te trekken is 
in de verordening niet uitgedrukt. Omdat er 
staat "zich verwijderen" moet de vrouw 
wel gedurende den verboden tijd op een 
aangewezen straat worden aangetroffen. 

Wat is nu het gevolg van de toepassing der 
verordening in een concreet geval? Dat haar 
het verblijf in het aangewezen stadsgedeelte 
wordt ontzegd tot des nachts t wee uur vol
gende op de aanzegging. Aangezien zij in den 
regel wonen zal binnen het aangewezen stads
gedeelte, zal het gevolg zijn dat zij tot het 
bovengenoemde nachtelijk uur in hare wo
ning moet verblijven. De verordening komt 
dus in hare werking hierop neer, dat vrou
wen, die op grond van hare gedragingen in 
het algemeen geacht worden gevaren op te 
leveren, uit een bepaald gedeelte der stad 
kunnen worden geweerd, zonder dat zij door 
eenige bijzondere handeling tot toepassing 
van dien maatregel aanleiding geven, terwijl 
in de praktijk de maatregel in den regel huis
arrest tengevolge zal hebben. 

Is zoodanige verordening wettig? Het 
denkbeeld, waarvan zij uitgaat, vinden wij 
in verschillende wetten. De wet op den staat 
van oorlog en beleg van 23 Mei 1899 S . 128 
geeft in art. 33 aan het militair gezag de be
voegdheid om aan personen, wier aanwezig
heid· voor de rust en de algemeene veiligheid 
wordt geacht gevaarlijk te zijn, het verblijf 
binnen het in staat van beleg verklaarde 
grondgebied te ontzeggen en deze daaruit te 
verwijderen of indien de mogelijkheid daar
toe niet bestaat, hen in bewaring te stellen. 

Ten aanzien van vreemdelingen gevaarlijk 
voor de publieice rust had de Kroon deze 
buitengewone bevoegdheid reeds op grond 
van art. 13 der Wet van 1849. 

Bij art. 2 der Wet van 17 Juni 1918 S . 410 
die als een wet voor bijzondere omstandig
heden moet worden beschouwd, is deze be
voegdheid met betrekking tot vreemdelingen 
nog aanzienlijk uitgebreid. Ten slotte bevat 
de wet van 10 Januari 1920 S . 11 houdende 
nadere voorzieningen betreffende de grens
bewaking, in art. 3 een soortgelijke bepaling 
ten aanzien van de bewakingsgebieden. De 
mogelijkheid van verblijfsontzegging geldt 
hier voor iedereen wiens aanwezigheid in 
het belang van de grensbewaking niet kan 
worden geduld. 

Ook deze wet is bedoeld als een voorzie
ning voor buitengewone omstandigheden, 
zoodat behalve ten aanzien van vreemdelin
gen de verblijfsontzegging in onze geldende 
wetgeving niet voorkomt als een maatregel 
voor normale tijden. De doelmatigheid kan 
echter moeilijk worden betwist. Zoo dacht 
ook de Commissie van den Dries tot her
ziening van het belastingstrafrecht er over 
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iie in art. 33 van het Ontwerp invoerrechten 
en accijnzen ten aanzien van beroepssmok
kelaars een soortgelijke bepaling voorstelde 
•om deze uit het terrein van toezicht te weren. 
Zoo ook de gemeenteraad van 's-Graven
hage. 

Hij heeft gemeend dat ter bestrijding van 
de prostitutie, in het belang der openbare 
zedelijkheid dus een bepaling vereischt was 
die den prostituées het verblijf in een ge
deelte van de gemeente tijdens de uren, waar
-op zij gewoon waren haar bedrijf uit te oefe
nen, verbood. 

Het middel lag eigenlijk voor de hand en 
het kan zelfs vreemd genoemd worden dat 
de gemeentebesturen op ander gebied nog 
niet aan toepassing ervan hebben gedacht 
en bijv. aan personen, die b ij de politie als 
1nbrekers bekend staan, verboden hebben om 
zich 's nachts te bevinden in gedeelten der 
gemeente die voor hen een bijzondere aan
trekkingskracht blijken te hebben. 

Natuurlijk kan men ook de doelmatigheid 
van soortgelijke bepalingen betwisten, maar 
strijd met art. 168 der Gemeentewet is m.i. 
niet aanwezig. De gemeenteraad kan · op 
goede gronden van oordeel zijn dat zoodanige 
verordening in het belang der openbare orde 
e n zedelijkheid wordt vereischt. 

Bestaat er strijd met een andere wetsbe
paling? 

De raadsman beroept zich op art. 4 der 
Grondwet en ik geloof terecht. Uit deze be
paling volgt dat allen, die zich op het grond
gebied van het Rijk bevinden, gelijke aan
spraak hebben op bescherming van personen 
en goederen. Met deze, men kan zeggen mi
nimum aanspraak, die aan ieder mensch toe
komt, kan niet anders bedoeld zijn dan dat
gene wat in vroegere constituties wel ge
noemd werd het natuurlijk en onvervreemd
baar recht op vrijheid en veiligheid (liberté 
et sûreté) welk recht dan nader werd om
schreven als het recht van ieder m ensch om 
te gaan, te blijven en te vertrekken naar ver
kiezing zonder te kunnen worden gearres
teerd of vastgehouden dan ingevolge de wet. 

Dat art. 4 onzer Grondwet op die persoon
lijke vrijheid betrekking heeft volgt ook uit 
het tweede lid dat t en aanzien van vreem
delingen de mogelijkheid eener afwijking van 
het beginsel moet erkennen, maar toch de 
regeling van die afwijking aan de wet op
draagt. 

Het is ook overigens niet zoo, dat die indi
vidueele vrijheid als grondrecht in absoluten 
zin bestaat en niet kan worden beperkt. Dan 
zouden de bovengenoemde wetten in strijd 
.zijn met de Grondwet. Het tegendeel volgt 
reeds uit art. 164 der Grondwet, dat omtrent 
de gevallen, waarin en de wijze waarop vrij
heidsbeneming kan plaats hebben, nadere 
regeling aan de wet opdraagt. Maar wel is het 
duidelijk dat bovengenoemde uit de per
soonlijke vrijheid voortvloeiende rechten 
slechts bij de wet en niet bij gemeentever
-ordening kunnen worden ontnomen, en dat 
aangezien art. 299a sub 2° der gemeentever
ordening van 's-Gravenhage, zooals boven 
uiteengezet die strekking heeft, genoemde 

L. 1940. 

bepaling in strijd is met art. 4 j O • art. 164 
der Grondwet en mitsdien onverbindend 
moet worden geacht. 

Ik concludeer tot vernietiging van het von
nis van den Kantonrechter, behalve voor 
zooveel de bewezenverklaring van het feit 
betreft en dat Uw Raad ten principale recht
doende requirante zal ontslaan van alle 
rechtsvervolging te dier zake. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de M enthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

de requirante voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld -
overeenkomstig de telastelegging is bewezen 
verklaard, dat (zie Conclusie); 

0. enz.; 
Wat het middel betreft , 
0. dat daarbij betoogd wordt, dat art. 299a 

aanhef en onder 2e onverbindend is, en wel 
op de navolgende gronden: (zie Conclusie); 

0. dat de hier toegepaste bepaling van art. 
299a aanhef en onder 2e A.P. V . voor 's-Gra
venhage luidt: (zie Conclusie); 

0. dat art. 4 van de Grondwet zich geens
zins verzet tegen een bij gemeentelijke ver
ordening aan alle vrouwen, die zich aan pros
titutie overgeven, opgelegde beperking in ha
re bewegingsvrijheid, zoodat te onderzoeken 
valt, of de onderhavige bepaling uit anderen 
hoofde verbindende kracht mist ; 

0. dat een verbod, gericht tot vrouwen, die 
zich aan prostitutie overgeven, om zich op 
bepaalde tijden op bepaalde openbare stra
ten te bevinden, betreft de in art. 168 der 
Gemeentewet genoemde openbare zedelijk
heid, immers, gelijk ook in den titel van het 
desbetreffende hoofdstuk der A. P . V. van 
's- Gravenhage is vermeld, de bestrijding der 
prostitutie, en wel wat in het bijzonder de 
onderhavige bepaling van art. 2 99a aanhef 
en onder 2e betreft, voor zoover die bestrij
ding onder het o-og vat de op openbare stra
ten bestaande gelegenheid voor publieke 
vrouwén om met mannen in aanraking te ko
m en· 

o.' dat dit op zich zelve geldige verbod 
niet ongeldig wordt doordat het zoodanig is 
beperkt, dat bedoelde vrouwen slechts dan in 
overtreding zijn, wanneer "een ambtenaar 
van politie haar den last heeft gegeven zich 
te verwijderen"; 

dat immers daarbij aan de politie geen en
kere regelende bevoegdheid is toebedeeld, 
doch bedoelde door de politie gegeven last 
niet anders is dan eene voorwaarde voor het 
in werking treden van het tot alle publieke 
vrouwen gericht gemeentelijk verbod; 

0. dat de vraag, of door meergenoemde be
paling de daarbij bedoelde vrouwen op on
redelijke wijze in hare vrijheid van beweging 
worden beperkt, betreft de doelmatigheid 
van genoemd verbod, welke niet staat ter 
beoordeeling van den rechter; 

· dat het, in dit verband, echter opmerking 
verdient, dat de inschakeling van vorenbe-

7 
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doelden last aan de politie de gelegenheid 
biedt den last niet te geven in een geval, 
waarin inderdaad van een onredelijke vrij
heidsbeperking sprake zoude zijn, doch dit 
alles, gelijk gezegd, de al of niet verbindend
heid van het gemeentelijk verbod niet raakt; 

0. dat uit het voorafgaande voortvloeit, 
dat ook de gronden van het middel b-f geen 
doel kunnen treffen; 

dat in het b ijzonder de gronden c-f be
treffen den omvang van de werking der hier 
besproken bepaling, zonder het hiervoren 
omschreven, binnen de grenzen van art. I68 
der Gemeentewet vallende karakter dier be
paling aan te tasten; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

I2 Februari z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Alg. Keur van het Hoog
heemraadschap). 

Terecht heeft de Rechtb. beslist, dat 
art. 5obis der Algemeene Keur van het 
Hoogheemraadschap van Delfland niet 
inhoudt bepalingen omtrent een punt, 
waaromtrent art. 17, lid 3 aanhef en sub 
b der Visscherijwet 1931, S. 410 een 
voorziening geeft. De vraag toch of, om 
in zekere wateren te mogen visschen, 
vergunning van rechthebbende op het 
vischrecht vereischt is (een vraag waar
op laatstbedoeld voorschrift een ant
woord geeft), is een andere dan die, of 
men bij het visschen in die wateren zich 
op de daarlangs gelegen gronden zal mo
gen bevinden . Req. meent dus ten on
rechte, dat art. 3 der Keurenwet aan het 
verbindend zijn van eerstgenoemd voor
schrift in den weg zou staan. 

Ambtshalve de qualificatie en art. 54 
van de Keur, als bepaling waarop de 
straf mede berust, vermeld. 

Op het beroep van J . v.d. G ., bankwerker, 
te Schiedam, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Rot
terdam van 7 Nov. 1939, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een op 26 Juli 
1939 door het Kantongerecht te Schiedam 
gewezen schriftelijk vonnis, requirant ter 
zake van : ,,het zich zonder vergu'nning van 
het bestuur van den Hargpolder met den 
hengel visschende bevinden langs het in het 
besluit van Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van Delfland de dato 16 Maart 1939 ge
noemde gedeelte van de Poldervaart", met 
aanhaling van de artt. 5obis sub b (lees 
5obis, aanhef en sub b) van de Alg. Keur 
van het Hoogheemraadschap Delfland, 23 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
drie gulden en vervangende hechtenis van 
één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Rotterdam heeft recht
sprekende in hooger beroep van een vonnis 
van den Kantonrechter te Schiedam van 26 
Juli 1939, waarbij requirant van alle rechts-

vervolging was ontslagen, bij haar vonnis 
van 7 November 1939. waartegen dit beroep 
in cassatie is gericht, voornoemd vonnis ver
nietigd, en na ten laste van den r,equirant 
bewezen te hebben verklaard, dat hij te 
Kethel en Spaland op 1 Juni 1939, omstreeks. 
8¼ uur, op de Boezemkade, langs het Boe
zemwater de Poldervaart, tusschen de tijde
lijke ophaalbrug in den weg Kethel-Schie
dam en de spoorbrug in de lijn Schiedam
Vlaardingen onder de gemeente Kethel en 
Spaland, zich, zonder vergunning van het 
polderbestuur van den Hargpolder, welks 
bestuur krachtens art. 75 van Delflandsch 
reglement jegens het Hoogheemraadschap, 
ten opzichte van de hiervoren genoemde boe
zemkade aansprakelijk was, met een hengel 
visschende heeft bevonden, door een snoer 
met geaasde haak te water te hebben, zulks 
terwijl dit door Dijkgraaf en Hoogheemraden 
van Delfland voor voornoemde boezemwa
teren bij openbare bekendmaking, in het be
lang van de onderwerpelijke boezemkade, 
ontoelaatbaar was verklaard, hetgeen ter 
plaatse door middel van borden langs het 
betrokken boezemwater aan het publiek was. 
kenbaar gemaakt, dit feit gequalificeerd als:· 

,,het zich zonder vergunning van het be
stuur van den Hargpolder met den hengel 
visschende bevinden langs het in het besluit 
van dijkgraaf en hoogheemraden van Delf
land d.d. 16 Maart 1939 genoemde gedeelte· 
van de Poldervaart. 

Deswege, met vermelding onder meer van 
art. 5obis sub b der Algemeene Keur van het 
Hoogheemraadschap Delfland, strafbaar
verklaard en in een geldboete veroordeeld, 
heeft requirant bij memorie het volgende 
middel van cassatie voorgesteld en toege
licht : 

" S. , althans v. t. van de artt. 5obis sub b 
der Algemeene Keur van het Hoogheem
raadschap Delfland, 175 van het Delfland
sche Reglement, 3 van de Keurenwet en 17,. 
3e lid sub b, der Visscherijwet, S. 1931, no. 
410, door art. 5obis sub b der Algemeene 
Keur van het Hoogheemraadschap Delfland 
verbindend te verklaren, in stede van, gelijk 
de Kantonrechter te Schiedam bij het in 
eersten aanleg gewezen vonnis terecht ge
daan heeft, te beslissen, dat het betreffende 
polderbestuur, door te bepalen in art. 5obis. 
onder b van de Algemeene Keur van Delf
land, dat het verboden is zonder vergunning 
van het gedelegeerde Polderbestuur langs 
een boezemwater met den hengel of eenig 
ander vischtuig visschende zich te bevinden, 
welke bepaling klaarblijkelijk ten doel heeft 
het visschen in het boezemwater, ook als dit· 
boezemwater is een bevaarbare en vlotbare 
stroom, te beletten, zijne bevoegdheid is te. 
buiten gegaan, vermits het visschen met een 
hengel zonder vergunning uitdrukkelijk is 
geregeld in art. r7 der Visscherijwet S. 1931, 
no. 410, zoodat de verordening van art. 5obis· 
sub b van de ·Algemeene Keur van Delfland_ 
alzoo strijdt met de Wet en verbindende 
kracht mist en verdachte te ontslaan van 
rechtsven,olging." 

Op grond van dit middel moge de Hooge 
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Raad het vonnis, waartegen dit beroep, in 
cassatie is gericht, vernietigen, met beves
tiging van het in eersten aanleg door den 
Kantonrechter te Schiedam gewezen vonnis . 

Toelichting: 
De redeneering van de Rechtbank kan 

niet als juist worden aanvaard. 
De instandhouding van boezemkaden kan 

voldoende worden bereikt door eene bepaling 
die de beschadiging der boezemkaden ver
biedt. 

Indien deze bepaling ongenoegzaam re
sultaat geeft, dan zou m en het betreden der 
boezemkaden kunnen verbieden. 

Het Waterschapsbestuur mag echter niet 
regelen, wat in eene andere Wet reeds ge
regeld is; door die regeling van het Water
schapsbestuur ontstaat zelfs strijd tusschen 
de Wet (art. 17 Visscherijwet) en de Keur. 

Ja, zelfs wordt de Wet daardoor buiten 
werking gesteld. 

Ter zitting van de Rechtbank had requi
rant eveneens een beroep gedaan op de on
wettigheid en dientengevolge de onverbin
dendheid van genoemd art. 5obis sub b van 
de Algemeene Keur van Delfland. De Recht
bank heeft dienaangaande het volgende 
overwogen: Het wetgevend orgaan van het 
Hoogheemraadschap van Delfland - de ver
eenigde vergadering - is krachtens art. 1 
der Keurenwet en het Reglement dier in
stelling bevoegd verordeningen te maken in 
het huishoudelijk belang dier instelling. Art. 
3 dier wet stelt haar geen andere grens dan 
dat de verordening geen bepalingen mag in
houden omtrent punten waaromtrent bij een 
wet, een algemeenen maatregel van bestuur, 
een provinciale verordening of het reglement 
der instelling is voorzien. 

In genoemd artikel dier Keur is, volgens 
de Rechtbank, de grens niet overschreden. 
Art. 17, 3e lid sub b der Visscherijwet is van 
beperkten inhoud en strekking. Het voorziet 
in geen ander punt, dan dat de Staat, als 
eigenaar krachtens burgerlijk recht van be
vaarbare en vlotbare stroomen en rivieren 
ten aanzien van het visschen m et één hengel 
in zulke wateren, gelijk de Poldervaart, uit 
een oogpunt van visscherijbelangen geen 
aanleiding vindt om overeenkomstig den in 
het eerste lid van dat artikel neergelegden 
regel een vergunning te eischen om daarin 
te hengelen. 

Deze bepaling geeft, volgens de Rechtb., 
aan hengelaars echter geen vrijbrief om nu 
ook overal te mogen hengelen . Verscheidene 
andere belangen kunnen bij het hengelen 
betrokken zijn. Zoo behoeft de hengelaar, 
die om in zulk een water te visschen ander
mans grond moet betreden, diens vergun
ning. Ook een waterschap als het Hoogheem
raadschap van Delfland kan geroepen worden 
zijn standpunt ten aanzien van hengelaars 
te bepalen, wanneer het huishoudelijk be
lang dier instelling dit vordert. Blijkens art. 
5obis sub b der Algemeene K eur en het be
sluit van Dijkgraaf en hoogheemraden d.d. 
16 Maart 1939 ter uitvoering van dat arti
kel, heeft de vereenigde vergadering van het 
Hoogheemraadschap en het college van Dijk-

graaf en Hoogheemraden in het belang van 
de instandhouding van boezemkaden reden 
ge~onden om het hengelen langs het boezem
water: de Poldervaart, afhankelijk te ma
ken van een vergunning van het polderbe
stuur. De regeling van dit punt is van ge
heel anderen aard dan die in art. 17, 3e lid 
sub b der Visscherijwet neergelegd. Betreft 
dit wetsartikel immers de voorziening in een 
punt, een visscherijbelang betreffende, de 
Keur en het genoemde Uitvoeringsbesluit 
wortelen in een huishoudelijk, waterstaats
kundig belang van het Hoogheemraadschap, 
tot welks behartiging deze instelling bij zijn 
reglement geroepen is. Er is, volgens de Rb., 
in art. 1 7 der Visscherijwet geen enkele aan
leiding te vinden, dat de Staat, als eigenaar 
dier wateren, het standpunt, hetwelk dit or
gaan uit een oogpunt van visscherijbelangen 
inneemt, ook aan anderen bij de behartiging 
van de hun toevertrouwde belangen wil op
leggen en de belangen van de hengelaars wil 
doen voorgaan boven zulk een gewichtig wa
terstaatsbelang als de instandhouding van 
waterkeerende boezemkaden. De Rechtb. 
achtte mitsdien art. 5obis sub a der Alge
meene Keur verbindend. 

De overwegingen en de conclusie van de 
Rechtb. acht ik juist. Tevens ben ik van 
meening, dat het betoog der Rechtb door het 
thans voorgestelde middel van cassatie niet 
wordt aangetast. Bij zijn arrest van 8 Jan. 
1940 (in de zaak bij Uwen Raad bekend on
der no. 43568) heeft Uw Raad een soortge
lijke politieverordening verbindend geacht. 

Het middel derhalve ondeugdelijk achten
de, heb ik mij de vraag gesteld of de aan het 
feit door de Rechtb. gegeven qualificatie wel 
juist is. Naar mijn meening behoort deze 
uitsluitend aan de Keur zelve te worden ont
leend en te luiden : Zich, nadat zulks door 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 
voor eenig boezemwater bij openbare be
kendmaking in het belang van boezemkaden 
ontoelaatbaa r was verklaard, zonder vergun
ning van het bestuur vari den polder, die 
krachtens art. 175 van Delflands reglement 
jegens het Hoogheemraadschap ten opzichte 
van de betrokken langs het boezemwater ge
legen boezemkade aansprakelijk is, langs dat 
boezemwater met den hengel visschende be
vinden". 

Ik concludeer dat het vonnis, waarvan be
roep, worde vernietigd, doch alleen voorzoo
ver de qualificatie betreft. Dat Uw Raad zal 
bepalen, dat deze behoort te luiden als voor
meld en overigens het beroep zal verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het ·verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie Conclusie.) 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als in het hoofd 
van dit arrest vermeld, dat hij te Kethel en 
Spaland enz. (zie Conclusie.) 

0. dat art. 5obis der Algemeene Keur van 
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het Hoogheemraadschap van Delfland, voor 
zooveel hier van belang, luidt: 

,,Zoodra en voor zoover zulks door Dijk
graaf en Hoogheemraden voor eenig boezem
water bij openbare bekendmaking in het be
lang van boezemkaden ontoelaatbaar is ver
klaard, is het verboden: zonder vergunning 
van het in lid 2 genoemd polderbestuur 
langs dat boezemwater met den hengel of 
eenig ander vischtuig visschende zich te be
vinden"; 

"Het polderbestuur in lid 1 bedoeld, is het 
bestuur van den polder, die krachtens art. 
175 van Delflands reglement jegens het 
Hoogheemraadschap ten opzichte van de be
trokken langs het boezemwater gelegen boe
zemkade aansprakelijk is"; 

terwijl volgens art. 54 dier keur overtre
ding van voormeld verbod strafbaar is met 
een geldboete van ten hoogste f 25 of hech
tenis van ten hoogste zes dagen; 
· 0. omtrent het middel: 

dat art. 17, lid 3 aanhef en sub b der Vis
scherijwet 1931 S . 410, waarop req. zich in 
deze beroept, bepaalt dat, - behoudens een 
hier niet ter zake dienende uitzondering -, 
voor het visschen met één hengel in de bij 
de artt. 577 en 579 B. W. • bedoelde wateren 
ni~t geldt het bij het eerste lid gegeven ver
bod om in een water, waarvan een ander de 
rechthebbende op het vischrecht is, te vis
schen zonder diens schriftelijke vergunning; 

dat de vraag of, om in zekere wateren te 
mogen visschen, vergunning van den recht
hebbende op het vischrecht vereischt is, een 
andere is dan die, of men bij het visschen in 
die wateren zich zal mogen bevinden op de 
daarlangs gelegen gronden ; 

dat dan ook de Rechtb. bij het bestreden 
vonnis terecht heeft beslist, dat bovenaange
haald voorschrift der keur niet inhoudt be
palingen omtrent een punt, waaromtrent 
voormeld artikel der Visscherijwet een voor
ziening geeft, requirant dus ten onrechte 
meent , dat art. 3 der Keurenwet aan het ver
bindend zijn vah eerstgenoemd voorschrift 
zou in den weg staan, en het middel niet kan 
slagen; 

0. ambtshalve : 
dat de bij het bestreden vonnis aan het 

bewezen verklaarde gegeven qualificatie niet 
juist is, doch behoort te luiden gelijk hier-
onder zal worden vermeld; · 

dat voorts ten onrechte bij dat vonnis niet 
is aangehaald art. 54 van bovengenoemde 
keur, waarop de strafoplegging mede berust, 
doch de Hooge Raad termen aanwezig oor
deelt hier art. 442 Sv. toe te passen; 

Verniet igt het bestreden vonnis voorzoo
veel betreft de daarbij aan het bewezen ver
klaarde gegeven qualificatie en voorzooveel 
daarbij is nagelaten na te noemen keur-arti
kel te vermelden; 

En te dien aanzien rechtdoende volgens 
art. 105 R. 0.: 

Verstaat dat het bewezen verklaarde uit
maakt : ,,Zich zonder vergunning van het be
stuur van den polder, die krachtens art. 175 
van Delflands reglement jegens het Hoog
heemraadschap ten opzichte van de langs dat 

boezemwater gelegen boezemkade aanspra
kelijk is, langs dat boezemwater met den 
hengel visschende bevinden, nadat zulks door 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland 
voor dat boezemwater bij openbare bekend
making in het belang van de boezemkade on
toelaatbaar is verklaard"; 

Verstaat, dat onder de artikelen, op welke 
de strafoplegging berust, mede wordt ver
meld art. 54 der Algemeene Keur van het 
Hoogheemraadschap van Delfland; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

r3 Februari z940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
73.) 

De omstandigheid, dat een aantal 
ouders nà het indienen der verklaring, 
bedoeld in art. 73 re lid sub a, aan den 
raad hebben medegedeeld, dat zij hun 
handteekening op deze verklaring als 
niet gezet wenschen te beschouwen, doet 
niet af aan het feit, dat het schoolbe
stuur ten tijde van de indiening der ver
klaring mocht aannemen, dat de te 
stichten school door het vereischt aantal 
leerlingen zou worden bezocht; daar ook 
aan de overige wettelijke vereischten is 
voldaan, moet de aanvrage worden in
gewilligd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. Drenth en G. J. M. de Hullu, respectieve
lijk hoofd en onderwijzeres der openbare 
lagere school te Hoedekenskerke, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
18 Augustus 1939, n°. 151 I, 3e afdeeling, 
waarbij met vernietiging van het besluit 
van den raad der gemeente Hoedekenskerke 
van 20 Februari 1939 is bepaald, dat de door 
den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde 
Gemeente te Hoedekenskerke overeenkom
stig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking voor de stichting 
van een bijzondere lagere school aldaar, 
alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 24 Januari 1940, n°. 65; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
IO Februari 1940, n°. 1514, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente Hoedekens
kerke in zijne vergadering van 20 Februari 
1939 afwijzend heeft beschikt op het verzoek 
van den Kerkeraad der Nederduitsche Her
vormde Gemeente aldaar om ingevolge art . 
72 der Lager-Onderwijswet 1920 gelden 
beschikbaar te stellen voor de stichting van 
een bijzondere lagere school in de genoemde 
gemeente, zulks uit overweging, dat welis
waar op de bij de aanvrage overgelegde ver
klaring 41 hoofden van gezinnen met 56 
leerplichtige kinderen hebben geteekend, 
doch dat door 13 hoofden van gezinnen met 
17 leerplichtige kinderen deze handteekening 
wederom is ingetrokken, zoodat ten slotte 
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naar het oordeel van den raad het getal leer
lingen, als bedoeld bij art. 73, letter a, der 
Lager-Onderwijswet 1920 niet voldoende is, 
om tot de meergenoemde stichting over te 
gaan; 

dat, nadat de kerkeraad van dit besluit bij 
Gedep. Staten van Zeeland in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 18 Au
gustus 1939 het ingestelde beroep gegrond 
heeft verklaard en met vernietiging van het 
bestreden raadsbesluit heeft bepaald, dat de 
door den appellant gevraagde medewerking 
alsnog moet worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat door den kerkeraad der Nederduitsch 
Hervormde Gemeente op 28 December 1938 
een aanvrage , als bedoeld in art. 73, Ie lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 tot den raad 
der gemeente Hoedekenskerke is gericht; dat 
bij deze aanvrage o. m. een verklaring, als 
bedoeld in art. 73, Ie lid, sub a, der Lager
Onderwijswet 1920 is overgelegd, bevattende 
de handteekeningen van 41 ouders van 56 
leerplichtige kinderen; dat 13 ouders van 
17 kinderen op 18 Januari 1939, derhalve 
na het indienen der verklaring als boven
bedoeld, aan den raad hebben medegedeeld, 
dat zij hun handteekening op deze verklaring 
als niet gezet wenschten te beschouwen ; 
dat derhalve door den kerkeraad ten tijde 
van de indiening der verklaring redelijker
wijze mocht worden aangenomen, dat de te 
stichten school door 56 leerlingen zou worden 
bezocht; dat, daar in casu met een aantal 
van 50 leerlingen zou kunnen worden vol
staan, de aanvrage voldoet aan het vereischte 
omschreven onder a van het eerste lid van 
art. 73 der Lager-Onderwijswet 1920; dat 
uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat 
door den appellant eveneens aan de in art. 
73, Ie lid, sub b, c end, der Lager-Onderwijs
wet 1920 genoemde vereischten is voldaan; 
dat de raad daarom ten onrechte de gevraag
de medewerking heeft geweigerd; 

dat van deze beslissing W .' Drenth en 
G. J. M. Hullu, onderscheidenlijk hoofd en 
onderwijzeres aan de openbare lagere school 
te Hoedekenskerke, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat weliswaar bij 
den gemeenteraad een verzoek was ingeko
men, dat voorzien was van voldoende hand
teekeningen (41), doch dat later 13 personen 
deze handteekeningen bij deurwaarders
exploit van 18 Januari 1939 hebben terug
genomen; dat deze ouders uitdrukkelijk 
hebben verklaard, onjuist te zijn voorgelicht 
en dat zij niets anders zouden willen, dan dat 
hunne kinderen de openbare lagere school 
zullen blijven bezoeken; dat door het terug
nemen ,dezer handteekeningen het wettelijk 
vereischte aantal voor de aanvrage niet meer 
aanwezig was; dat bovendien door het stich
ten van de voornoemde bijzondere school de 
belang~n van het onderwijs in het algemeen 
ten zeerste zullen worden geschaad ; dat de 
eenhe,Î'l der bevolking allerminst zal worden 
bevorderd; dat de gemeente zal worden ver
plicht tot het doen van geheel onnoodige 
uitgaven; 

0 . dat Ged. Staten op de in hun besluit 
vermelde gronden terecht hebben beslist, 
dat de door den kerkeraad gevraagde mede
werking alsnog behoort te worden verleend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

z4 Februari z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 277.) 

De R . v. B . besliste, dat, indien, zoo
als ten deze, in een inrichting in twee 
van elkaar afzonderlijke lokaliteiten, in 
de eene waarvan een café en in de an
dere waarvan een restaurant wordt ge
dreven, gelijktijdig muziekuitvoeringen 
worden gegeven, die muziekuitvoerin
gen niet tezamen als één vermakelijk
heid kunnen worden beschouwd, doch 
vormen telkens twee afzonderlijke ver
makelijkheden voor elk waarvan apart, 
naar het daarvoor geldende tarief afzon
derlijk te berekenen belasting verschul
digd is . 

Belanghebbende's opvatting, als zoude 
in de Verordening "ruimte" zijn op te 
vatten als de totale belastbare ruimte 
van alle vertrekken in één gebouw, ge
let onder meer op het bepaalde in het 
derde lid van art. r, is niet aanvaard
baar. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N.V. X te Amsterdam tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen aldaar van 29 Sept. 1939 betref
fende den haar opgelegden aanslag in de be
lasting op vermakelijkheden der gemeente 
Amsterdam over de maand April r937; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de Verordening op de heffing 

van een belasting op vermakelijkheden der 
gem. Amsterdam luidt: 

Art. r. Op vermakelijkheden, tot welke 
toegang wordt verleend tegen betaling, of 
waarbij dranken worden verkocht voor ge
bruik ter plaatse, wordt in deze Gemeente 
een belasting geheven onder den naam van 
,,belasting op vermakelijkheden". 

Op vermakelijkheden, waarbij dranken 
worden verkocht voor gebruik ter plaatse, 
wordt de belasting alleen geheven, indien het 
recht om de vermakelijkheid bij te wonen 
verkregen wordt door het betalen voor de 
dranken die ter plaatse worden gebruikt, als
mede indien de verkooper van deze dranken 
tevens de ondernemer is van d e vermakelijk
heid. 

De belasting op vermakelijkheden, waarbij 
dranken worden verkocht voor gebruik ter 
plaatse, is verschuldigd om het even of de 
vermakelijkheid gegeven wordt in dezelfde 
ru1mte waar de dranken voor gebruik ter • 
plaatse worden verkocht, dan wel met het
zelfde oogmerk in een aangrenzende ruimte. 

Onder betaling wordt verstaan de voldoe
ning van toegangsgeld, contributie of andere 
bijdrage, onder welken naam of in welken 
vorm ook, om het even of deze voldoening 
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geschiedt vóór, tijdens of na het plaats heb
ben van de vermakelijkheid en al dan niet 
mede recht geeft op gelag, programma's of 
andere zaken. 

Als toegangsgeld wordt ook beschouwd het 
geld voor het bespreken van plaatsen en dat 
voor het gebruikmaken van de garderobe, in
dien betaling dezer gelden verplicht is, als
mede indien niet-verplicht bespreekgeld 
meer dan f 0.10 per plaats en niet-verplicht 
garderobegeld meer dan f 0.10 per persoon of 
meer dan f 0.05 per voorvverp bedraagt. Is 
de betaling van geld voor het gebruik maken 
van de garderobe verplicht, maar wordt dit 
geld niet tot een vastgesteld bedrag gevor
derd, dan wordt voor de toepassing van deze 
verordening aangenomen, dat het garderobe
geld f 0.10 per persoon bedraagt. 

Art. 2. Als vermakelijkheden worden aan
gemerkt: tooneel-, cabaret-, variété- en bios
coopvertooningen, muziek-, zang- en gym
nastiekuitvoeringen, voordrachten, tentoon
stellingen, fancy-fairs, spelen, wedstrijden, 
danspartijen, voorstellingen van paardrijders, 
koorddansers, acrobaten en goochelaars, ver
maak in café-chantants, café-concerts, draai
molens, caroussels, hippodromes, op ijsbanen, 
in schiet-, visch- of werptenten, luchtschom
mels en inrichtingen met automatische of an
dere mechanische muziekinstrumenten, en 
alle andere vertooningen, uitvoeringen, voor
stellingen en vermaak, welke naar haar aard 
met de genoemde op één lijn kunnen worden 
gesteld. 

Art. 3. De belasting bedraagt: 
A. op vermakelijkheden, tot welke toe

gang wordt verleend tegen betaling, twintig 
percent der onzuivere opbrengst ; 

B. op vermakelijkheden, waarbi.i dranken 
worden verkocht voor gebruik ter plaatse te
gen prijzen, welke niet meer dan een vierde 
hooger zijn dan in koffiehuizen en restau
rants zonder vermakelijkheid : 

1 °. indien zij worden gehouden in tuinen 
of op andere plaatsen in de open lucht per 
etmaal of korter voor elke 50 m2 van de voor 
het publiek bestemde ruimte, of gedeelte 
daarvan, f 0.20, met een minimum van f 4 en 
een maximum van f 24; 

2 °. indien zij niet in de open lucht worden 
gehouden: per etmaal of korter voor elke 50 
m 2 van de voor het publiek bestemde ruimte, 
of gedeelte daarvan f 1; 

C. op vermakelijkheden, waarbij dranken 
worden verkocht voor gebruik ter plaatse te
gen prijzen, welke meer dan een vierde hoo
ger zijn dan in koffiehuizen en restaurants 
zonder vermakelijkheid; 

de belasting volgens B, vermenigvuldigd 
met een factor, welke weergeeft de verhou
ding tusschen het gemiddelde van de prijzen 
voor de meest verkocht wordende dranken 
en het gemiddelde van de prijzen dier dran
ken in koffiehuizen en restaurants als hier
voor bedoeld. 

Op vermakelijkheden, welke vallen onder 
A en tevens onder B of C, wordt zoowel de 
belàsting volgens A als die volgens B of C 
geheven, tenzij het verbruik van dranken, 
zooals in schouwburgen, niet verplichtend 

noch algemeen is, in welk geval alleen be
lasting volgens A is verschuldigd. 

De onder B geregelde belasting wordt 
slechts tot de helft geheven, indien de ver
makelijkheid uitsluitend bestaat uit muziek, 
voortgebracht door één persoon of door auto
matische of andere mechanische instrumen
ten en niet tevens belasting volgens A ver
schuldigd is. 

De onder B en C geregelde belasting, die 
onder B, zoo noodig na toepassing van het 
vorig lid van dit artikel, wordt voor vermake
lijkheden, welke tot na middernacht voort
duren, verhoogd met: 

10 %, indien de vermakelijkheid tot niet 
later dan tot 12 uur 45 in den nacht voort
duurt; en met 

20 %, indien de vermakelijkheid tot na dit 
tijdstip voortduurt.; 

dat aan belanghebbende een aanslag in 
voornoemde belasting is opgelegd wegens 
vermakelijkheden, gegeven in de maand 
April 1937, in haar inrichting, ten bedrage 
van f 243.26; dat na reclame bij den Inspec
teur der gemeentebelastingen, belanghebben
de van diens beschikking is gekomen in be
roep; 

dat de R . v . B . als tusschen partijen onbe
twist heeft vastgesteld: 

"dat belanghebbende gedurende de maand 
April 193 7 dagelijks in twee afzonderlijke 
lokaliteiten harer inrichting, achtereenvol
gens in haar café, de Taverne genaamd, en in 
haar restaurant, een orkestje heeft doen spe
len, des dat tot 's namiddags zes uur in de 
Taverne een orkestje speelde van zeven per
sonen, en daarna twee van die muzikanten 
daar bleven d66r-spelen, terwijl de overige 
vijf muzikanten gelijktijdig muziek ten beste 
gaven in belanghebbendes restaurant ; 

dat belanghebbende bij de aanslagsrege
ling voor deze muziekuitvoeringen als voor 
telkens twee afzonderlijk belastbare verma
kelijkheden is aangeslagen, met inachtneming 
van het tarief van art. 3 letter B. sub 2e der 
verordening;" 

en vervolgens de bestreden beschikking 
heeft gehandhaafd, zulks uit overweging : 

"dat belanghebbende ter vergadering bij 
monde van haar gemachtigde in afwijking 
van den inhoud van het beroepschrift een 
betoog heeft gevoerd, hetwelk zich hiertoe 
heeft beperkt, dat volgens haar de inspecteur 
ten onrechte heeft aangenomen, dat sprake 
is van twee (afzonderlijke) vermakelijkhe
den, immers de muziek die zij deed uitvoeren 
in haar café en in haar restaurant als telkens 
een enkele vermakelijkheid was te beschou
wen; 

,,dat de Raad zich evenwel met deze ziens
wijze van belanghebbende niet kan vereeni
gen, doch met den inspecteur van oordeel is, 
dat, indien, zooals ten deze, in een inrichting 
in twee van elkaar afzonderlijke lokaliteiten, 
in de eene waarvan een café en in de andere 
waarvan een restaurant wordt gedreven, (ge
deeltelijk) gelijktijdig muziekuitvoeringen 
worden gegeven, die muziekuitvoeringen niet 
tezamen als één vermakelijkheid kunnen wor
den beschouwd, doch vormen telkens twee 
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afzonderlijke vermakelijkheden voor elk 
waarvan apart, naar het daarvoor geldende 
tarief afzonderlijk te berekenen, belasting 
verschuldigd is ;" 

dat belanghebbende als middel van cas
satie stelt: 

S. of v. t. van de artt. t, 2 en 3 van de Ver
ordening op de heffing van een belasting op 
vermakelijkheden der gem. Amsterdam, 

ter toelichting aanvoerende, dat het oor
deel van den Raad niet onmiddellijk volgt 
uit het bepaalde bij art. 3, letter B, sub 2 ° ., 
der verordening, wijl volgens die bepaling de 
belasting wordt geheven van de voor het 
publiek bestemde ruimte, waaronder kan 
worden verstaan zoowel de belastbare ruimte 
per vertrek, als de totale belastbare ruimte 
van alle vertrekken in één gebouw, waarin 
vermakelijkheden worden gehouden vallende 
onder het tarief, neergelegd in art. 3, letter 
B, sub 2 °, der verordening; 

0 . dienaangaande: 
dat belanghebbende's opvatting, als zoude 

in de Verordening "ruimte" zijn op te vatten 
als de totale belastbare ruimte van alle ver
trekken in één gebouw, gelet onder meer op 
het bepaalde in het derde lid van art. 1 , niet 
aanvaardbaar is; 

dat de R. v. B. dan ook een juiste beslis
sing heeft gegeven; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

IS Februari I940. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Wacht
geldbesluit Art. 6.) 

Behoort het presentiegeld van een ge
meenteraadslid tot de "inkomsten" van 
art. 6 van het Wachtgeldbesluit? Ja, 
want het zijn zuivere inkomsten, waar
door de op wachtgeld-gestelde ten volle 
is gebaat, daar die inkomsten zijn ver
bonden aan het bijwonen der raadsver
gaderingen en daaraan, welke overigens 
zijn kosten als gemeenteraadslid zouden 
zijn, voor dezen op-wacht-geld-gestelde 
geen onkosten zijn verbonden; deze in
komsten worden genoten uit hoofde van 
geestelijken arbeid, welke eveneens onder 
bovenbedoelde bepaling valt. 

Deze inkomsten worden niet genoten 
in dienst van een openbaar lichaam, al 
wordt de arbeid ook ten dienst van zulk 
een lichaam verricht. Zij mogen der
halve niet volgens het gestelde in art. 
6 onder a, doch moeten volgens het al
daar onder b bepaalde in mindering van 
het wachtgeld worden gebracht. Het 
bestreden besluit wordt nietig verklaard. 

Uitspraak in zake: 
B . Frijlink, wonende te Doetinchem, kla

ger, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden Mr. Tj. Mo
bach, advocaat te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Minister van Binnenlandsche Zaken , 
verweerder, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden Mr. W. 

de Koning, referendaris, Hoofd der afdeeling 
P ensioenen en Wachtgelden van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, wonende 
te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandsche 

Zaken bij besluit van 16 Nov. 1939 - be
schikkende op het bezwaarschrift van B. 
Frijlink, op wachtgeld gesteld beambte in 
algemeenen dienst bij het Rijksopvoedings
gesticht te Doetinchem, tegen de beslissing 
van dien Minister d.d 28 Aug. 1939, no. 
2023, Afdeeling P . en W., waarbij, met toe
passing van art. 6, eerste lid, onder a, van 
het Wachtgeldbesluit, op zijn wachtgeld 
over 1937 een vermindering is toegepast van 
f 32 wegens genoten inkomsten over dat jaar 
als lid van den Raad der gemeente Doetin
chem; en gelet op het advies van de Com
missie, bedoeld in art. 12 van genoemd be
sluit, d.d. 13 Nov. 1939 - heeft goedgevon
den het bezwaar ongegrond te verklaren, 
daarbij overwegende, dat met den inhoud 
van dat advies kan worden ingestemd; 

0. dat klager tegen vorenbedoeld besluit 
van 16 Nov. 1939 tijdig beroep heeft inge
steld en op de bij klaagschrift aangevoerde 
gronden heeft verzocht die beslissing te ver
nietigen en zijn bezwaar alsnog gegrond te 
verklaren; 

In rechte: 
0 . dat voor den Raad op grond van de ge

dingstukken en de te zijner terechtzitting 
door den gemachtigde van verweerder afge
legde verklaringen vaststaat: 

dat aan klager, die tot x Januari 1933 was 
beambte in algemeenen dienst bij het Rijks
opvoedingsgesticht te Doetinchem, als zoo
danig met ingang van dezen datum een 
wachtgeld is toegekend op den voet van de 
desbetreffende bepalingen van het Rijks
wachtgeldbesluit; dat de laatstelijk genoten 
wedde, bedoeld in art. 5 van dat besluit, be
droeg f 1739.90 per jaar; dat klager met in
gang van 1 Januari 1933 is benoemd tot 
ambtenaar bij voormeld R ijksopvoedings
gesticht; dat hij als zoodanig over het jaar 
1937 een inkomen heeft genoten van f 122.04 
per maand; dat hij voorts over 1937 - toen 
zijn wachtgeld nominaal f 1218 per jaar be
droeg, waarop echter in verband met de in
komsten uit zijn laatstbedoelde betrekking 
van ambtenaar bij het Rijksopvoedingsge
sticht te Doetinchem vermindering is toe
gepast, als bedoeld in art. 6, lid 1 , aanhef 
en sub a, van het Rijkswachtgeldbesluit, en 
wel, naar namens verweerder bij brief van 
15 Januari 1940 is medegedeeld, t en bedrage 
van f 1002.58 als lid van den Raad der ge
meente Doetinchem aan presentiegeld een 
bedrag van f 32 uit de kas dier gemeente 
heeft ontvangen; 

0. dat alsnu ter beslissing van het onder
havige geschil moet worden beantwoord de 
vraag, of het bestreden besluit, en daarmede 
het besluit van 28 Aug. 1939, n° 2023, Af-
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deeling P. en W., op een der gronden, be
doeld in art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 
1929, kan worden aangevochten, waarbij in 
het bijzonder beantwoording behoeft de 
vraag, of bovenbedoelde f 32 zijn aan te 
merken als "inkomsten uit of in verband 
met arbeid of bedrijf", als bedoeld in art. 6, 
lid 1, aanhef, van het Rijkswachtgeldbesluit, 
en zoo ja, of die inkomsten al dan niet wer
den genoten "in dienst van een openbaar 
lichaam", gelijk dit is omschreven sub a 
van bedoeld lid 1; 

0. dat onder "inkomsten" in gemeld ar
tikel naar 's Raads oordeel moeten worden 
verstaan zuivere inkomsten, d.w.z. die gel
delijke bedragen, waardoor de betrokken op
wachtgeld-gestelde ten volle is gebaat, het
geen ten opzichte van klager met het pre
sentiegeld ad f 32 geacht moet worden het 
geval te zijn geweest, vermits toch hetzelve 
enkel voor de bijgewoonde raadsvergaderin
gen werd verstrekt en niet is gebleken, dat 
aan het bijwonen dier raadsvergaderingen 
voor klager onkosten waren verbonden, zijn
de in casu niet van belang of, gelijk in het 
klaagschrift wordt gesteld, een raadslid als 
zoodanig per jaar meer onkosten heeft dan 
f 32; 

0. dat voorts hetgeen een raadslid in die 
functie ter raadsvergadering verricht moet 
worden aangemerkt als geestelijke arbeid, 
welke arbeid ook valt onder het eerste lid, 
aanhef, van artikel 6; 

0. dat de voorlaatste der hiervoren gestel
de vragen derhalve bevestigend moet worden 
beantwoord; 

0. dat de Raad echter het door klager 
genoten presentiegeld niet vermag te be
schouwen als inkomsten, die genoten werden 
in dienst van een openbaar lichaam, aange
zien van een dienstbetrekking van een raads
lid, als zoodanig, tot de gemeente, waarvoor 
hij zitting heeft, geen sprake is, en ten deze 
niet van belang is, of hij zijn arbeid ver
richt ten dienste van die gemeente, vermits 
onder a van meergemeld art. 6, lid 1, niet 
de rede is van "ten dienste", maar "in dienst" 
van het openbaar lichaam, welke woorden 
alleszins duidelijk en niet voor tweeërlei uit
leg vatbaar zijn; wordende hierbij nog ten 
allen overvloede verwezen naar het derde 
lid van dit artikel, waarin de uitdrukking 
voorkomt: ,,inkomsten uit overwerk in dienst 
van openbare lichamen"; 

0. dat vermindering van klagers wacht
geld t en deze derhalve slechts mocht geschie
den overeenkomstig het bepaalde onder c, j O • 

b. van voormeld art. 6, lid 1, en voor toepas
sing van het bepaalde onder a daarvan -
gelijk in het besluit van 28 Aug 1939, n °. 
2023, Afdeeling P . en W. ten onrechte is ge
schied - geen plaats was, zoodat in casu 
slechts de helft van f 32, zijnde f 16, op kla
gers wachtgeld in mindering had mogen zijn 
gebracht; 

0. dat derhalve evenbedoeld besluit, en 
zoo ook het besluit van 16 Nov. 1939, als 
strijdende met art. 6, lid 1, sub b, van het 
Rijkswachtgeldbesluit, behooren te worden 
nietig verklaard, en, gelet op het bepaalde 

in art. 47 der Ambtenarenwet 1929, moet 
worden bepaald, dat verweerder van de door 
klager over 1937 als lid van den Raad der 
gemeente Doetinchem genoten inkomsten ad 
f 32 een bedrag van f 16 in mindering moet 
doen komen op zijn wachtgeld; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart nietig zoowel het besluit van 

verweerder van 16 Nov. 1939 als dat van 28 
Aug. 1939, n °. 2023, Afd. P . en W.; 

Bepaalt, dat verweerder van de door kla
ger over 1937 als lid van den Raad der ge
meente Doetinchem genoten inkomsten ad 
f 32 een bedrag van f 16 in mindering moet 
doen komen op zijn wachtgeld. 

(A.B.) 

I6 Februari I940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet Art. 36.) 

Terecht is door appellanten bezwaar 
gemaakt tegen de in het uitbreidings
plan aan hun buitenplaatsen gegeven 
bestemming, welke het mogelijk maakt, 
deze om te zetten in kleinere buiten
plaatsen van 10 H .A., daar het hier ter
reinen geldt, welke worden ingesloten 
door een vrij dichte bebouwing in de 
aangrenzende gemeente. Anderzijds zijn 
deze buitenplaatsen dringend noodig als 
recreatiegebieden voor de aangrenzende 
gemeente, zoodat elke bebouwing daar
van behoort te worden geweerd. Dit 
brengt mede, dat deze landgoederen 
moeten worden bestemd voor doeleinden 
van openbaar nut - in welk geval zij 
binnen afzienbaren tijd van gemeente
wege zouden moeten worden aangekocht 
of onteigend, of dat het instandblijven 
van deze landgoederen als zoodanig ook 
voor de toekomst door een overeen
komst met de eigenaren wordt verze
kerd. Daar het hier recreatieterrein van 
de aangrenzende gemeente betreft, kan 
van de gemeente, waarin de goederen 
zijn gelegen niet worden gevergd, dat zij 
de hiervoor te brengen offers alleen 
draagt, en zal de juiste bestemming de
zer terreinen dan ook moeten worden 
gevonden in onderling overleg tusschen 
de beide gemeenten. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door: 
1-n; tegen het besluit van Ged. Staten 

van Zuid-Holland van 27 Juli 1938, B . N ° . 
6593/21 (2e afdeeling), G.S. N °. 8/1, tot 
goedkeuring van het door den gemeenteraad 
van Wassenaar op 30 Juni 1937 vastgestelde 
uitbreidingsplan c. a., met uitzondering van 
het gedeelte, waaraan de goedkeuring is ont
houden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
IO Januari 1940, N °. 528(1939); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Februari 1940, 
N °. 1545 M /P.B.R., Afdeeling Volkshuisves
ting; 
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0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenvermeld besluit enz.; 

dat enz.; 
0. wat betreft het beroep van enz. 1 
0 . wat betreft het beroep van W. J. Jo

chems, voorzoover dit betrekking heeft op de 
terreinen van Duindigt, alsmede wat de be
roepen van F. baron Michiels van Verduy
nen e. a. en Jonkvrouwe M . M. Baronesse 
van Brienen aangaat, dat naar Ons oordeel 
tegen de bestem,:ning, welke op het onder
werpelijke plan is gegeven aan de ten zuiden 
en ten westen van den Electrischen Spoor
weg Scheveningen-R otterdam gelegen bui
tenplaatsen van deze appellanten (met uit
zondering van een gedeelte van het eigen
dom van de laatstgenoemde appellante, 
waaraan de bestemming tot filmstudio is ge
geven), en welke bestemming het mogelijk 
maakt deze buitengoederen om te zetten in 
kleinere buitenplaatsen van 10 ha, door hen 
terecht bezwaar is gemaakt; 

dat immers met den Hoofdinspecteur moet 
worden aangenomen, dat een zoodanige be
stemming ondoelmatig en voor de eigenaren 
te bezwarend is, aangezien het hier terreinen 
geldt, welke worden ingesloten door een vrij 
dichte bebouwing in de gemeente 's-Gra
venhage; 

dat echter de hierbedoelde buitenplaatsen 
anderzijds dringend noodig zijn als recreatie
gebieden voor de aangrenzende gemeente 
's-Gravenhage, en derhalve elke bebouwing 
daarvan behoort te worden geweerd, zoodat 
ook uit dezen hoofde tegen de thans gekozen 
bestemming bezwaar moet bestaan; 

dat dit laatste medebrengt, dat deze land
goederen moeten worden bestemd voor doel
einden van openbaar nut - in welk geval zij 
binnen afzienbaren tijd van gemeentewege 
zouden moeten worden aangekocht of ont
eigend - of dat het instandblijven van deze 
landgoederen als zoodanig ook voor de toe
komst door een overeenkomst met de eige
naren wordt verzekerd; 

dat, daar het hier recreatieterrein van 
's-Gravenhage betreft, het uiteraard niet van 
de gemeente Wassenaar kan worden gevergd, 
dat zij de hiervoor te brengen offers alleen 
draagt; 

dat de juiste bestemming van de hierbe
doelde terreinen dan ook zal moeten worden 
gevonden in onderling overleg tusschen deze 
beide gemeenten; 

0. dat blijkens het vorenstaande naar Ons 
oordeel de ingestelde beroepen ongegrond 
zijn, behoudens enz., alsmede de beroepen 
van de appellanten W. J . Jochems, F. Baron 
Michiels van Verduijnen e.a. en van Jonk
vrouwe M . M. Baronesse van Brienen voor
zooveel betreft hunne, ten zuiden en ten wes
ten van den Electrischen Spoorweg Scheve
ningen-Rotterdam gelegen landgoederen, 

1 De beslissingen op de meeste beroepen 
zijn van zuiver feitelijken aard en van locaal 
belang, en worden daarom kortheidshalve 
niet opgenomen. Alleen de beslissing, die wel 
is opgenomen, is van meer algemeen belang, 
Red. 

welke beroepen Wij gegrond oordeelen; 
Gezien de Woningwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van Ged. Staten van Zuid
H olland dit besluit te wijzigen in dier voege, 
dat alsnog goedkeuring wordt onthouden aan 
het onderwerpelijke plan van uitbreiding der 
gemeente Wassenaar, voorzooveel betreft de 
perceelen enz., en het gebied ten zuiden en 
ten westen van den Electrischen Spoorweg 
Scheveningen-Rotterdam. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

zg Februari z940. ARREST van den Hoo
gen R aad. (Mot.- en R ijw.Regl. art. 3 
lid 5.) 

Nu bewezen is verklaard, dat op tijd 
en plaats en onder de omstandigheden, 
in de telastlegging vermeld, ge requireer
de als bestuurder van een rijwiel daar
mede heeft gereden en toen met dat 
door hem bestuurde rijwiel niet geheel 
rechts is gegaan, laat - al is het woord 
,,gaan" hier niet gelukkig gekozen - , 
het bewezene slechts de lezing toe, dat 
gerequireerde niet geheel rechts heeft 
gereden. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Dordzecht, requirant van cas
satie tegen een vonnis van die Arr.-Recht
bank van 20 Oct. 1939, waarbij - met ver
nietiging van een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Gorinchem, op 6 Juni 1939 
in deze zaak gewezen tegen P . 0 ., koopman , 
wonende t e Spijk -, deze in hooger beroep 
van alle rechtsvervolging ter zake van het 
hem telaste gelegde en bewezen verklaarde is 
ontslagen. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij schrif
tuur, luidende : 

"S. of v. t. van de artt. 3, lid 5, en 73 van 
het Motor- en Rijwielreglement, junctis de 
artt. 351 en 352 Sv., doordat de Rechtbank, 
aannemende, dat is bewezen, dat het aan 
verdachte telaste gelegde feit door dezen is 
begaan, desniettemin verdachte van alle 
rechtsvervolging ontslaat op grond, dat aan 
dezen niet is ten laste gelegd een strafbaar 
feit, met name niet de overtreding van art. 
3 lid 5 van het Motor- en Rijwielreglement;" 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard het aan gerequireerde telaste ge
legde, luidende: 

"dat hij op 1 Mei jongstleden (1939) te 
ongeveer 8 uur des voormiddags te Spijk, 
gemeente Heukelom als bestuurder van een 
rijwiel daarmede heeft gereden over den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg, 
de Lingedijk en toen bij het ingehaald wor-
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den door een motorrijtuig, welks bestuurder, 
die wenschte in te halen, het verlangen daar
toe behoorlijk had kenbaar gemaakt met dat 
door hem, verdachte, bestuurde rijwiel niet 
geheel rechts is gegaan totdat he t inhalen en 
voorbijrijden geschied was" ; 

0 . dat de Rechtbank in dit vonnis nog 
heeft overwogen, dat het bewezen verklaarde 
niet oplevert een strafbaar feit, met name 
nie t overtreding van art. 3 su b 5 van het 
Motor- en R ijwielreglement, hetgeen k enne
lijk bedoeld is telaste te leggen; 

dat toch in art. 3 sub 5 van het M otor- en 
R ijwielreglement een onderscheid wordt ge
maakt tusschen bestuurders van motorrij tui
gen, rijwielen of andere rij - of voertuigen 
eenerzijds, en bestuurders of geleiders van 
rij - of trekdieren of vee anderzijds, en de 
eerste categorie bestuurders slechts strafbaar 
is, indien zij - onder de in die alinea om
schreven omstandigheden - met het door 
hen bestuurde niet geheel rechts rij den, tot
dat het inhalen en voorbijrijden geschied is , en 
de tweede categorie slechts strafbaar is, in
dien zij onder die omstandigheden met het 
door hen bestuurde of begeleide niet geheel 
rechts gaan totdat het inhalen en voorbij
rijden geschied is, welk onderscheid tusschen 
,,rijden" en "gaan" voor de verschillende ca
tegorieën weggebruikers duidelijker dan in 
het onderhavige artikel tot uiting komt in de 
redactie van de eerste vijf alinea's van art. 
II van dat reglement; 

dat derhalve, waar in casu aan een be
stuurder van een rijwiel is telaste gelegd: het 
m et dat rijwiel - onder de in de telasteleg
ging omschreven omstandigheden - niet ge
heel rechts gaan, niet is telaste gelegd een 
strafbaar feit, met name niet de overtreding 
van art. 3 lid 5 van het Motor- en Rijwiel
reglement; 

0 . wat het middel betreft : 
dat dit terecht opkomt tegen de door de 

Rechtbank in de hiervoor aangehaalde over
wegingen gehuldigde opvatting van de telas
telegging in verband met art. 3 , 5de lid van 
het Motor- en Rijwielreglement; 

dat toch, nu bewezen verklaard is, dat op 
tijd en plaats en onder de omstandigheden, 
in de telastelegging vermeld, gerequireerde 
als bestuurder van een rijwiel daarmede heeft 
gereden en toen met dat door hem bestuurde 
rijwiel niet geheel rechts is gegaan, - al is 
het woord "gaan" hier niet gelukkig gekozen 
- , het bewezene slechts de lezing toelaat, 
dat gerequireerde niet geheel rechts heeft 
gereden, en derhalve oplevert de overtre
ding van art. 3, 5de lid van het Motor- en 
Rijwielreglement, zoodat bij het bestreden 
vonnis het bewezene ten onrechte niet straf
baar is geacht volgens dit artikel, en gere
quireerde t en onrechte van alle rechtsver
volging te dier zake is ontslagen; 

dat het middel derhalve is gegrond ; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch al

leen voorzoover daarbij het bewezen ver
klaarde niet strafbaar is verklaard en gere
quireerde van alle rechtsvervolging is ont
slagen, 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Verklaart dat het bewezen verklaarde straf
baar is als opleverende de overtreding " als · 
bestuurder van een rijwiel op den weg, bij 
het ingehaald worden door een motorrijtuig, 
terwij l door hem, die wenscht in te halen, het 
verlangen daartoe behoorlijk kenbaar ge
maakt is, niet met hetgeen door hem wordt 
bestuurd geheel rechts rijden, totdat het in
halen en voorbijrijden geschied is"; 

Verklaart gerequireerde te dier zake straf
baar, daar van eenigen grond, waarop zijn 
strafbaarheid zou zijn uitgesloten, niet is ge
bleken ; 

Gezien de artt. 3 , 5de lid, en 73 van het 
Motor- en R ijwielreglement en 23 Sr.; 

Veroordeelt gerequireerde tot eene geld
boete van acht gulden, bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door acht da
gen hechtenisstraf, zijnde deze straf in over
eenstemming met den ernst van het begane 
feit. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn, die nog wijst, 
ter adstructie van zijn betoog dat "gaan" 
ook " rijden" kan beteekenen, op het Motor
en Rijwielreglement in art. 3 lid 3 (,,voorbij
gaan") , art. 6 bis ( ,,voorbij te gaan"), art. 7 
lid I (,,tot voorbijgaan") en art. II lid 3 
( ,,gaande in" en "gaan in" ) .] 

(N. J.) 

I9 Februari I940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Arbeidswet 1919, art. 1.) 

Onder de werkzaamheden in een vee
houderij , als bedoeld in art. 1 lid 1 sub a 
Arbeidswet 1919 behooren ook die werk
zaamheden, welke verband houden met 
het drogen van het op de tot zulk een 
veehoudersbedrijf behoorend grasland 
gewonnen gras, yoorzoover de wijze van 
dat drogen niet valt buiten den aard van 
het veehoudersbedrijf. 

De onderneming van de vereeniging, 
wier bedrij f hierin bestaat, dat zij voor 
veehouders het door hen gewonnen gras 
droogt, waarna die veehouders dat ge
droogde gras terugontvangen tot voeder 
van hun vee, valt onder art. 1 lid 1 sub 
a Arbeidswet 1919. 

De stelling van requirant, dat de werk
zaamheid fabriekmatig zou geschieden, 
immers bewerkt met behulp van tech
nische installaties, vindt geen steun in 
de bewezen verklaring. 

Adv.-Gen. Holsteyn: De genoemde 
werkzaamheden zouden vallen onder art. 
1 lid 2 sub a Arbeidswet 1919, maar in 
de in haar geheel bewezenverklaarde te
lastlegging ontbreken de tot toepassing 
daarvan noodzakelij ke elementen. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M. 
bij het Kantongerecht te Leeuwarden, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van dat 
Kantongerecht van 19 Oct. 1939, waarbij 
Y. K . T ., veehouder, wonende te Leeuwar
den, Y. v. d. W., veehouder, wonende te 
Cornjum, en N. v. d. B., veehouder, wonende 



107 19 FEBRUARI 1940 

te Jelsum, ontslagen zijn van alle rechtsver-
volging. · 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij een op 19 0ctober 1939 door het Kan
tongerecht te Leeuwarden schriftelijk gewe
zen vonnis is bewezen verklaard het feit, aan 
de verdachten bij dagvaarding telastegelegd, 
-is dit feit niet strafbaar verklaard' en zijn 
mitsdien de verdachten van alle rechtsver
volging ontslagen. 

Telastegelegd en bewezen verklaard is, dat 
de verdachten op 9 Mei 1939 des namiddags 
omstreeks 4.15 uur, te Leeuwarden in hunne 
kwaliteit van bestuursleden van de vereeni
ging " Grasdrogerij Leeuwarden", welke ver
eeniging na te noemen onderneming drijft, 
als hoofden en bestuurders van een grasdro
gerij-onderneming, in welke onderneming op 
dat tijdstip in een aldaar gelegen besloten 
ruimte, waar anders dan uitsluitend t en be
hoeve eener aldaar gevestigde huishouding 
placht gewerkt te worden aan en ten behoeve 
van het voor het gebruik meer geschikt ma
ken van gras, arbeid werd verricht, bestaan
de in het verrichten van met het drogen van 
gras verband houdende werkzaamheden door 
H. D., S. W ., D. v. D. en M. N., niet hebben 
gezorgd, dat in die inrichting op eene plaats, 
die vrij toegankelijk was voor alle arbeiders 
in die inrichting werkzaam, eene gedagtee
kende en door hen onderteekende arbeidslijst, 
voldoende aan de in art. 68 der Arbeidswet 
1919 gegeven voorschriften, was opgehan
gen, zoodanig dat daarvan gemakkelijk kon 
worden kennis genomen. 

De niet strafbaar verklaring van dat be
wezenverklaarde met het dientengevolge ge
geven ontslag van rechtsvervolging is in het 
vonnis gemotiveerd met deze overwegingen: 

0. dat, naar aanleiding van het door ver
dachten gevoerd verweer, in de eerste plaats 
onder oogen valt te zien, of de ter dagvaar
ding vermelde werkzaamheden zijn werk
zaamheden in een veehouderij, zooals be
doeld in art. 1, lid 1 sub a, der Arbeidswet 
1919; 

0. dat die werkzaamheden niet kunnen 
worden gezegd verricht te worden in het boe
renbedrijf, alzoo in de onderneming van ieder 
der verdachten of van anderen, die gras laten 
drogen, in welk geval toch de werkzaamhe
den zouden worden verricht in meerdere on
dernemingen, niet in één onderneming; 

0. dat echter die werkzaamheden zeer ze
ker worden verricht in een veehouderij, in 
zooverre ze worden verricht in de grasdro

' gerij, alzoo in de onderneming, der vereeni
ging, waarvan de verdachten leden zijn; 

0 . dat dergelijke werkzaamheden blijkens 
art. 1, lid 1, sub a, der Arbeidswet 1919 niet 
onder die wet vallen; 

0. dat wel in lid twee, sub a, van genoemd 
artikel werkzaamheden in fabrieken, waarin 
voortbrengselen van de bedrijven van vee
houderij worden verwerkt, weer onder de 
Arbeidswet 1919 worden gebracht, maar, af
gezien van de vraag, of de onderhav-ige gras
drogerij is een fabriek, gras, dat wordt be-

werkt, zeer zeker is geen voortbrengsel, im
mers niet is bestemd voor voldoening aan 
menschelijke behoeften; 

0 . dat het mogelijk is onder voortbreng
selen in het algemeen te verstaan alles, wat 
door een veehouderij in den handel wordt 
gebracht en daaronder dan ook gras zou kun
nen vallen, maar bij deze ruimere beteekenis 
de verdachten niet strafbaar zouden zijn, 
omdat is komen vast te staan, dat het door 
de vereeniging, waarvan verdachten leden 
zijn, bewerkt wordende gras naar de leveran
ciers er van teruggaat en mitsdien niet in 
den handel wordt gebracht; 

0 . dat in genoemd 2e lid als voorbeelden 
van de aldaar genoemde fabrieken o. a. wor
den genoemd graan en zaadschoonderijen, 
maar voor de hand ligt, dat de bedoeling is, 
dat dit graan en zaad voor den handel is be
stemd, in ieder geval allerminst blijkt, dat 
hier graan en zaad zijn bedoeld, welke na 
verwerking naar den producent teruggaan. 

De Ambtenaar van het 0. M. bij genoemd 
Kantongerecht, door wien veroordeeling van 
ieder der verdachten tot vier geldboeten van 
een gulden, subsidiair een dag hechtenis voor 
elke boete, werd gevorderd, heeft tegen het 
vonnis beroep in cassatie ingesteld. Requi
rant heeft bij schriftuur aangevoerd: 

S., immers n. t. van de artt. 68 en 83 der 
Arbeidswet 1910; S. immers n. t. van art. 
351 j 0

• art. 398 Sv.; V. t . van art. 352 Sv. j 0
• 

art. 398 van dat wetboek; 
zulks, doordien de Kantonrechter bij zijn 

vonnis de verdachten heeft ontslagen van 
alle rechtsvervolging, in stede van het hun 
te laste gelegde en bewezen verklaarde straf
baar te achten. Requirant heeft daarbij gron
den gesteld en toegelicht, hierop neerko
mende: 

1. de Arbeidswet 1919 is in casu reeds toe
passelijk op grond van art. r, eerste lid, dier 
wet : de in de onderhavige onderneming ver
richte werkzaamheden worden niet verricht 
in een veehouderij (evenmin als in het boe
renbedrijf van verdachten of anderen, die 
gras laten drogen), maar in eenegrasdrogerij
onderneming, d. w . z. in eene onderneming, 
welker doel is het exploiteeren, winstgevend 
doen zijn, van een bedrijf van grasdrogen, 
terwijl bij deze onderneming het kenmer
kende van een veehouderij, n.l. het houden 
van vee als middel van bestaan, het exploi
teeren van een min of meer uitgebreide vee
stapel, ontbreekt; al bestaat in het algemeen 
eenig, al dan niet noodzakelijk verband tus
schen de werkzaamheden in beiderlei onder
neming verricht (het houden van vee en het 
drogen van gras), mag op grond hiervan een 
veehoudersonderneming niet met een gras
drogers-onderneming vereenzelv-igd worden. 

2. de Arbeidswet 1919 is zeker in casu toe
passelijk op grond van het tweede lid, aanhef 
en sub a, van art. 1 dier wet: al spreekt deze 
wetsbepaling van "worden verwerkt", hier
onder valt toch ook (zooals blijkt uit het 
als voorbeelden noemen van graan- en zaad
schoonderijen en -zeefterijen) ,,worden be
werkt"; deze wetsbepaling spreekt niet Óver 
de bestemming der erin genoemde voort-
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brengselen, zoodat de opvatting van den 
Kantonrechter omtrent "voortbrengselen", 
als te eng, onjuist is; in de onderhavige on
derneming wordt gras, dat voortbrengsel is 
van bedrijven van veehouderij, in een "fa
briek", n.l. in een fabriek in den zin van het 
spraakgebruik, gedroogd, d. w. z. fabriekma
tig, immers met behulp van technische in
stallatiën bewerkt. 

Naar mijne meening heeft de Kantonrech
ter met de voormelde, uit het vonnis aange
haalde overweging, luidende, ,,dat echter die 
werkzaamheden zeer zeker worden verricht 
in een veehouderij, in zooverre ze worden 
verricht in de grasdrogerij, alzoo in de onder
neming, der vereeniging, waarvan de ver
dachten leden zijn", willen zeggen dat de 
grasdrogerij-onderneming der vereeniging 
haar bedrijf van grasdrogen uitoefent door 
van veehouders over te nemen en t en behoeve 
van hen te verrichten een deel van de tot 
hunne veehoudersbedrijven behoorendewerk
zaamheden, namelijk het deel dat bestaat in 
het drogen van gras. Mijns inziens zijn dan 
inderdaad de onderhavige werkzaamheden te 
beschouwen als, door art. 1 , eerste lid, aan
hef en sub a, der Arbeidswet 1919 uitgezon
derde, werkzaamheden in eene veehouderij. 
Die bedoeling van den Kantonrechter leid ik 
hieruit af, dat de Kantonrechter blijkens 
verdere, hiervorenaangehaalde overwegingen 
vooral naar voren brengt dat door de onder
havige grasdrogerij-onderneming gras van 
veehouders-bedrijven wordt gedroogd en dat 
het gras, na gedroogd te zijn, teruggaat naar 
de leveranciers-producenten, met wie dus 
kennelijk zijn bedoeld veehouders. 

Wat art. 1, tweede lid, aanhef en sub a, 
der Arbeidswet 1919 betreft, kan ik mij wel 
vereenigen met requirants opvatting omtrent 
,,verwerken" en omtrent "voortbrengselen", 
maar toch zal m. i. deze wetsbepaling het 
cassatieberoep niet kunnen doen-slagen, om
dat de telastlegging, die in haar geheel is be
wezenverklaard, niet inhoudt, dat in de on
derneming arbeid werd verricht in een fa
briek als in die wetsbepaling bedoeld, het
geen door requirant nu wordt gesteld maar 
door den Kantonrechter niet is vastgesteld. 

Van oordeel dus zijnde dat het cassatiebe
roep niet kan slagen, concludee, ik tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, luidende: (zie Conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis bewezen 
is verklaard (zie Conclusie.); 

dat de Kantonrechter dit .,bewezen ver
klaarde niet strafbaar achten e en gerequi
reerden mitsdien van alle rechtsvervolging 
ontslaande, overwoog : (zie Conclusie); 

0. dat de requirant hiertegenover als toe
lichting van zijn middelen zakelijk heeft 
aangevoerd: (zie Conclusie); · 

0. omtrent deze middelen: 
dat onder de werkzaamheden in een vee-

houderij als bedoeld in art. 1, re Jid onder a 
der Arbeidswet 1919 ook behooren die werk
zaamheden, welke verband houden met het 
drogen van het op de tot zulk een veehou
dersbedrijf behoorend grasland gewonnen 
gras, voorzoover de wijze van dat drogen van 
gras niet valt buiten den aard van het vee
houdersbedrijf; 

dat de Kantonrechter kennelijk als vast
staande 'aanneemt, dat het bedrijf der Ver
eeniging hierin bestaat, dat zij voor veehou
ders het door hen gewonnen gras droogt, 
waarna die veehouders dat gedroogde gras 
terugontvangen tot voeder voor hun vee; 

dat de Kantonrechter door zoodanige on
derneming te doen vallen onder art. 1 Jid 1 

sub a der Arbeidswet 1919 niet heeft blijk 
gegeven aan het begrip werkzaamheden in 
een veehouderij een andere beteekenis te 
hebben gehecht dan daaraan in voormelde 
wetsbepaling moet worden toegekend; 

dat voorts de stelling van requirant, dat in 
de onderhavige onderneming het gras in een 
,,fabriek" wordt gedroogd, d. w. z. fabriek
matig, immers bewerkt met behulp van tech
nische installaties, geen steun vindt in de be
wezenverklaring, welke daaromtrent niets in
houdt; 

dat reeds hieruit volgt, dat de Rechter 
door te beslissen dat de in de bewezenverkla
ring genoemde arbeid niet viel onder werk
zaamheden in fabrieken, als bedoeld in art. 
1, ze lid onder a der Arbeidswet 1919, het 
voorschrift van dit ze lid, aanhef en sub a 
niet kan hebben geschonden; 

dat derhalve de middelen, welke alle hun 
grondslag vinden in een beweerde verkeerde 
toepassing van het eerste lid, dan wel van 
het tweede lid van art. 1 der voormelde wet, 
als hiervoren nader is vermeld, niet t-:-t cas
satie kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

2z Februari z940. K ONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet Art. IS,) 

B . en W . hebben bij gemotiveerde be
schikking van I7 Juli afwijzend beschikt 
op het verzoek om vergunning tot het 
houden eener collecte. Zij hebben echter 
verzuimd hun beschikking, zooals die 
'W'as genomen, aan appellant te doen toe
komen, waartoe zij ingevolge art. 15 4e 
lid gehouden waren, doch hebben vol
staan bij schrijven van ZI Juli appellant 
zonder meer te berichten, dat op het 
verzoek afwijzend was beschikt. Dit be
richt is niet een beschikking, waartegen 
beroep openstaat, zoodat appellant in 
zijn beroep niet-ontvankelijk is. Nadat 
aan het voorschrift van art. 15 4e lid 
alsnog naar behoorentlÛitvoering zal zijn 
gegeven, zal appellant gelegenheid krij
gen, van de beschikking van I7 Juli als
nog in beroep te komen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging "Kin-
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derzorg", gevestigd te Sneek, tegen het be
r icht van burgemeester en wethouders van 
Wijmbritseradeel dd. 21 Juli 1939, N °. 662, 
waarbij is kennis gegeven, dat de toestem
ming tot het houden van eene openbare inza
meling in die gemeente is geweigerd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Februari 1940, N °. 731(1939); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Februari 1940, 
N °. 1820, Afdeeling Armwezen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Wijmbritseradeel bij hun besluit van 17 Juli 
1939 hebben afgewezen het verzoek van het 
bestuur der Vereeniging " Kinderzorg" in het 
provinciaal ressort Friesland der Neder
landsch Hervormde Kerk, gevestigd te 
Sneek, om toestemming tot het houden van 
eene geldinzameling in deze gemeente door 
middel van den verkoop van speldjes, zulks 
uit overweging, ie. dat deze vereerriging 
wordt gevormd door en werkzaam is voor 
leden van een bepaald kerkgenootschap, zoo
dat het niet juist geacht moet worden voor 
d e werkzaamheden hiervan een beroep te 
doen op het publiek, doch dat eventueele 
financieele steun door de lidmaten van het 
betrokken kerkgenootschap dient te worden 
verleend; 2e. dat, indien aan deze vereeni
ging de gevraagde vergunning wel zou wor
den verleend, dit zou insluiten, dat dit even
tueel ook zou moeten geschieden ten aanzien 
van andere vereenigingen, welke eveneens 
uitgaan van of werkzaam zijn onder leden 
van een bepaald kerkgenootschap; 3e. dat, 
wanneer alle onder 2 bedoelde aanvragen 
zouden worden toegestaan, het aantal in de 
gemeente te houden collecten dermate zou 
toenemen, dat de niet groote financieele 
draagkracht der ingezetenen dezer gemeente 
te zwaar zou worden belast, hetgeen in strijd 
met het algemeen belang moet worden ge
acht; 4e. dat derhalve het algemeen belang 
mede brengt de sub 2 bedoelde collecte-aan
vragen zooveel mogelijk te beperken; 

dat het bestuur van de Vereeniging "Kin
derzorg" bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat burgemeester en wethouders 
van Wijmbritseradeel bij besluit van 21 Juli 
1939, N °. 662, op zijn verzoek afwijzend heb
ben beschikt, welke beschikking is ontvan
gen op 22 Juli daaraanvolgend; dat voor deze 
afwijking geen enkel motief wordt aange
voerd; dat het zich met deze afwijzende be
schikking niet kan vereenigen; dat niet aaq
nemelijk is gemaakt, dat het toestaan van 
deze collecte strijdig zou zijn met het belang 
der ingezetenen of met de openbare orde; 
dat het omtrent eventueele andere motieven 
geheel in het duister tast, en dus ook geen 
verweer daartegenover kan stellen; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
de bovengenoemde gemeente niet, zooals de 
ai:,pellant aanvoert, op 21 Juli 1939, doch op 
17 Juli daaraan voorafgaande, op het onder
werpelijke verzoek afwijzend hebben be
schikt, in welke beschikking, gelijk hierboven 
is overwogen, de motieven zijn vermeld, 
waarop de gevraagde toestemming is gewei
gerd; 

dat burgemeester en wethouders echter 
verzuimd hebben hun beschikking, zooals 
die was genomen, aan den appellant te doen 
toekomen, waartoe zij ingevolge art. 15, 4de 
lid der Armenwet gehouden waren, doch 
hebben volstaan bij schrijven van 21 Juli 
1939, N °. 662, den appellant zonder meer te 
berichten, dat op het verzoek afwijzend was 
beschikt; 

dat het niet, zooals burgemeester en wet
houders van Wijmbritseradeel meenen, op 
den weg van den appellant zou hebben ge
legen, nader omtrent de beweegredenen bij 
het gemeentebestuur te informeeren; 

dat tengevolge van het gepleegd verzuim 
de appellant niet alleen onkundig is gelaten 
van de motieven, welke tot afwijzing van 
het verzoek hebben geleid, doch hij boven
dien ten onrechte in den waan is gebracht, 
dat op 21 Juli 1939 eene beschikking op zijn 
verzoek zou zijn genomen; 

dat het op dezen datum aan den appellant 
toegezonden bericht niet is eene beschikking, 
waartegen ingevolge art. 15, 4de lid, der Ar
m enwet beroep op Ons openstaat; 

dat, nadat aan het in deze bepaling ver
vatte voorschrift alsnog naar behooren uit
voering zal zijn gegeven, de appellant gele
genheid krijgt van de beschikking van bur
gemeester en wethouders van 17 Juli 1939 
alsnog in beroep te komen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant in het door hem in deze in
gesteld beroep niet-ontvankelijk te verkla
ren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

21 Februari 1940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet Art. 15.) 

Aan een provinciale vereeniging van 
een opzet als die van de vereeniging 
,,Kinderzorg" in het prov. ressort Fries
land der Ned. Herv. Kerk behoort de 
toestemming tot het houden van een 
openbare inzameling in een gemeente 
der provincie slechts dan te worden ge
weigerd, indien gewichtige redenen zich 
daartegen verzetten. De omstandigheid, 
dat een plaatselijke (classicale) vereeni
ging zich met de zorg van kinderen van 
Ned. Herv. huize aldaar bezighoudt, le
vert geen grond op, aan de provinciale 
vereeniging de gelegenheid, in de hoofd
stad der provincie een beroep op den 
weldadigheidszin der burgers te doen, te 
onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Vereeniging "Kinder
zorg" in het Provinciaal Ressort Friesland 
der Nederlandsch Hervormde Kerk, geves
tigd te Sneek, tegen het besluit van B. en W. 
van Leeuwarden van 8 Juni 1939, waarbij 
toestemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeente; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Febr. 1940, No. 732 (1939); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 17 Febr. 1940, 
No. 1819, afdeeling Armwezen; 

0. dat B. en W. van Leeuwarden bij be
sluit van 8 Juni 1939 afwijzend hebben be
schikt op het verzoek der Vereeniging "Kin
derzorg" in het Provinciaal R essort Fries
land der Nederlandsch Hervormde Kerk, ge
vestigd te Sneek, tot het houden van een 
speldjesverkoop in die gemeente ten bate van 
het verwaarloosde kind, daarbij o. a . over
wegende, dat het niet in het belang van de 
ingezetenen dezer gemeente kan worden ge
acht, uitbreiding van het reeds groote aantal 
collecten toe te laten; dat zoogenaamd speld
jesverkoop slechts in enkele gevallen kan 
worden toegelaten en de onderhavige aanvra
ge hieronder niet kan worden gerangschikt; 

dat van dit besluit het bestuur der ge
noemde vereeniging bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat niet is aangetoond, 
dat het toestaan dezer collecte strijdig zou 
zijn met het belang der ingezetenen, noch 
met de openbare orde; dat het groote aan
tal collecten, dat volgens de beschikking van 
B. en W. in de gemeente Leeuwarden wordt 
gehouden, geen grond mag zijn voor deze 
weigering, aangezien het naar het oordeel 
van het bestuur aan de burgers zelf moet 
worden overgelaten te beslissen, of het ver
leenen van steun aan een bepaalde vereeni
ging financieel voor hen te bezwaarlijk is te 
achten; dat het niet billijk is, dat aan deze 
vereeniging de toestemming tot speldjesver
koop wordt geweigerd, terwijl blijkens de 
voormelde beschikking een dergelijke toe
stemming in enkele gevallen, dus aan be
paalde vereenigingen, wèl wordt verleend ; 

0. dat aan een provinciale vereeniging van 
een opzet als die der appelleerende vereeni
ging de toestemming tot het houden van eene 
openbare inzameling in een gemeente der 
provincie slechts dan behoort te worden ge
weigerd, indien gewichtige redenen zich 
daartegen verzetten; 

dat in dit geval van de aanwezigheid van 
zoodanige redenen niet is gebleken; 

dat met name de omstandigheid, dat een 
plaatselijke (classicale) vereeniging te 
Leeuwarden zich met de zorg van kinderen 
van Nederlandsch Hervormden huize aldaar 
bezig houdt, geen grond oplevert, aan de 
provinciale vereeniging de gelegenheid, in 
de hoofdstad der provincie een beroep op 
den weldadigheidszin der burgers te doen, 
te onthouden; 

dat mitsdien het bestreden besluit niet be
hoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van B. en W . van Leeuwarden, te beslissen, 
dat dit college ten onrechte toestemming tot 
het houden van de vorenbedoelde openbare 
inzameling heeft geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

22 Februari 1940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet Art. 40.) 

Al moge het initiatief om naar Z. te 
verhuizen van den armlastige zelf zijn 
uitgegaan, zoo heeft toch het burgerlijk 
armbestuur te S . door het betalen der 
noodzakelijke verhuiskosten invloed uit
geoefend op de komst van den armlas
tige met zijn gezin te Z. en daardoor het 
risico van diens armlastigheid op Z . af
gewenteld. Het had op den weg van het 
armbestuur te S . gelegen om, alvorens 
tot het betalen van de verhuiskosten 
over te gaan, een onderzoek in te stellen 
naar de omstandigheden van den arm
lastige, zulks te meer waar het bekend 
was met het feit, dat deze vaak onwillig 
was om voor zich en zijn gezin den kost 
te verdienen, zoodat het gezin moest 
worden ondersteund, terwijl er geen re
den was te verwachten, dat bij den arm
lastige in Z. de wil daartoe wèl aan
wezig zou zijn. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
armlastige gezin van D. Thijsseling; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Januari 1940, n ° . 85; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Februari 1940, 
n °. 1346, Afdeeling Armwezen; 

0 . dat Douwe Thijsseling zich op 23 Maart 
1939 met zijn gezin, komende uit de ge
meente Sneek, te Zaandijk vestigde, terwijl 
hij verkeerde in een toestand, welke onder
steuning noodzakelijk maakte; 

dat B. en W. van Zaandijk van oordeel 
zijn, dat tot de komst van Thijsseling in 
hunne gemeente invloed van of vanwege het 
bestuur van de burgerlijke instelling van 
weldadigheid " het Burgerlijk Armbestuur", 
te Sneek heeft m edegewerkt, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat Thijsseling op 15-jarigen 
leeftijd bij een werkgever te Lemmer in 
dienst kwam als schoenmakersknecht, en 
daar tot zijn 21ste jaar bleef; dat hij daarna 
zelf baasje te Lemsterland (Oosterzee) werd; 
dat hij als zoodanig werkzaam was tot onge
veer Augustus 1935; dat eerst nog zij opge
merkt, dat de betrokkene als kind kinder
verlamming heeft gehad, waaruit .hij een to
taal invalide linkerbeen overhield, terwijl 
zijn rechterbeen ook lang niet voor 100 % 
valide is; dat hij bovendien een kunstoog 
heeft; dat, wat zijne werkzaamheden als 
schoenmakersbaas betreft, zijn zaakje gaan
deweg minder loonend werd en een aanvul
lenden steun noodzakelijk maakte; dat de 
schoenmakerij op den duur zelfs zoo weinig 
rendabel bleek, dat zij geheel opgeheven 
werd; dat Thijsseling toen in de gelegenheid 
werd gesteld een handeltje in galanterieën'te 
beginnen, en hij , hiermede bezig, op 24 Aug. 
1935 naar de gemeente Sneek vertrok, waar 
hij zich evenmin kon redden zonder onder
stand; dat hij gemiddeld f 3 à f 4 per week 
verdiende, waarbij dan door het Burgerlijk 
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Armbestuur te Sneek een steun gevoegd werd 
van f 11.75 per week; dat hij bovendien voor 
zich en zijn gezin kosteloos genees- en heel
kundige hulp kreeg, terwijl ook op ongezette 
tijden schoeisel en kleeding werden ver
strekt; dat zijn verdienste als handelaar in 
galanterieën zoo laag was, omdat Thijsseling 
niet langer dan .enkele uren achtereen bezig 
kan zijn, wegens zijn invaliditeit; dat deze 
niet eens gedoogt, dat hij een behoorlijken 
koffer met koopwaren zelf draagt; dat de 
betrokkene door het Burgerlijk Armbestuur 
te Sneek eens geholpen geworden is aan een 
motor-driewieler (bakfiets) met inventaris, 
hetgeen zoo ongeveer f 1000 kostte; dat hij 
dit trouwens tijdens zijn verblijf te Sneek 
nimmer heeft kunnen doen; dat zij gaarne 
aannemen, dat Thijsseling op herhaalde ver
zoeken, om met hulp van het Burgerlijk 
Armbestuur te Sneek naar elders te vertrek
ken, een afwij zende beslissing kreeg, omdat 
dit bestuur reden had te vermoeden, dat 
Thijsseling in zijn nieuwe woonplaats niet in 
het levensonderhoud van zich en zijn gezin 
zou kunnen voorzien; dat ditzelfde vermoe
den redelijkerwijs bij het Burgerlijk Armbe
stuur te Sneek gerezen moet zijn, toen Thijs
seling mededeelde van meening te zijn in de 
Zaanstreek met venten zijn brood te kunnen 
verdienen en daarheen te willen vertrekken ; 
dat echter het Burgerlijk Armbestuur te 
Sneek toen meende tegen het verleenen van 
hulp bij de verhuizing geen bezwaar meer te 
moeten maken, en aan den betrokkene werd 
toegezegd, dat het de kosten van verhuizing 
voor het gezin en den inboedel voor zijne 
rekening zou nemen; dat hiermede het tot 
dusverre ingenomen standpunt werd verla
ten, en wel huns inziens geheel t en onrechte ; 
dat Thijsseling uitdrukkelijk verklaard heeft 
(schriftelijk) , dat hij aan het Burgerlijk 
Armbestuur te Sneek als de beweegredenen 
voor zijn voorgenomen vertrek naar Zaan
dijk heeft medegedeeld: re. dat het perspec
tief voor zijne kinderen aan de Zaanstreek 
gunstiger is dan in Sneek, daar - hoewel die 
kinderen nu nog leerplichtig zijn - het vol
gend jaar in Juni het oudste kind de school 
kan verlaten en medehelpen in het onder
houd van het gezin, welk argument huns in
ziens geen steek houdt, daar de geboorte
data der kinderen zijn: 4 Juni 1926, 25 Au
gustus 1927, 7 Maart 1929, 19 Juli 1932, 25 
November 1935, 14 Mei 1937 en 25 Sept<am
ber 1938, en eerst over een jaar het oudste 
kind - indien het alsdan gaat werken -
loon in het gezin zal kunnen inbrengen, en 
daar - alvorens deze kinderen in het onder
houd van het groote gezin zullen kunnen 
voorzien - verschillende jaren zullen ver
loopen zijn, in welke jaren ondersteuning 
van het gezin noodig zal blijven; 2e. dat de 
algemeene toestand van dien aard was, dat 
langer in Sneek blijven wonen (vooral voor 
de kinderen) funeste gevolgen zou kunnen 
hebben, daar - wilde hij zijne kinderen voor 
de tuchtschool bewaren - het geraden was 
zoo spoedig mogelijk ter wille van deze kin
deren deze uit de omgeving en uit die van 
vriendjes weg te halen, welk argument huns 

inziens niet het medewerken door het Bur
gerlijk Armbestuur te Sneek tot de komst 
naar Zaandijk wettigt; dat Thijsseling zelf 
ontkent gesproken te hebben over de moge
lijkheid van zijn brood verdienen in de Zaan
streek, tegenover het Burgerlijk Armbestuur 
te Sneek; dat dit eigenlijk ook logisch is, 
daar hij - alvorens uit Sneek te vertrekken 
- zijn bescheiden voorraad galanterieën ver
kocht had, en de opbrengst ingeteerd, zoodat 
hij in Zaandam aankwam zonder eenigen 
handel, en zonder handelsgeld, en slechts in 
het bezit van f 11.75, welke hij op den dag 
van vertrek van het Burgerlijk Armbestuur 
te Sneek ontvangen had, en welk bedrag ten 
eenenmale ontoereikend was om er een han
del aan de Z~anstreek mede op te zetten, 
daar het nood1g was voor levensonderhoud; 
dat het Burgerlijk Armbestuur te Sneek ook 
dit, voordat het aan de verhuizing naar Zaan
dijk medewerkte, had moeten onderzoeken 
wil het althans het motief aanvoeren, . dat 
Thijsseling aan de Zaanstreek met handel 
wel in zijn onderhoud zou kunnen voorzien· 
dat de armlastige, na zijne komst te Zaan~ 
dijk, zich onmiddellijk - althans na eenige 
dagen - heeft gemeld om onderstand, welke 
hem is verstrekt geworden door het Burger
lijk Armbestuur te Zaandijk, daar zijne om
standigheden ondersteuning noodzakelijk 
maakten; dat deze ondersteuning tot op he
den voortduurt, en - voor zooveel redelij
kerwijs is te voorzien - voor langeren tijd 
nog noodzakelijk zal blijven, mede gezien 
den physieken toestand van den man; 

dat burgemeester en wethouders van Sneek 
daartegenover opmerken, dat Thijsseling 
verschillende malen aan het Burgerlijk Arm
bestuur in hunne gemeente het verzoek heeft 
gedaan hem door het verschaffen van gelden, 
om de verhuizing te bekostigen, in staat te 
stellen Sneek te verlaten; dat deze verzoeken 
echter steeds van de hand zijn gewezen, om
dat het Burgerlijk Armbestuur reden had om 
te vermoeden, dat Thijsseling niet van te 
voren ernstig had onderzocht, of hij in zijne 
nieuwe woonplaats wel bestaansmogelijkheid 
voor zich en zijn gezin zou kunnen vinden; 
dat hij zich in Maart 1939 opnieuw met een 
dergelijk verzoek tot het evengenoemde be
stuur wendde; dat hij daarbij mededeelde, 
enkele weken met zijn motor-invalidewa
gentje in de Zaanstreek te hebben vertoefd 
en te kennen gaf, dat hij op grond van opge
dane ervaringen kans zag, aldaar met venten 
en schoenmaken zijn brood te verdienen; dat 
hij ook een bewijs toonde, dat hij reeds een 
woning te Zaandijk had gehuurd; dat, daar 
het Burgerlijk Armbestuur voldoende reden 
had te vermoeden, dat Thijsseling inderdaad 
in de Zaanstreek in het onderhoud van zijn 
gezin zou kunnen voorzien en dit college 
sterk den indruk kreeg, dat de genoemde 
venter dezen keer de zaak beter had onder
zocht en voorbereid dan in vroegere gevallen 
was geschied, hem de gevraagde verhuiskos
ten werden verstrekt; dat de jurisprudentie 
op het punt der "armenafschuiving" hier den 
weg zal moeten wijzen; dat van de vele be
slissingen, waartoe art. 40, 1e lid, der Armen-
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wet aanleiding heeft gegeven, zij die, geno
men bij Ons besluit van 17 Mei 1938, voor 
het voorliggende geval van beteekenis ach
ten; dat bii Ons besluit is uitgemaakt, dat er 
voor toepassing van art. 40 der Armenwet 
geen aanleiding bestaat, indien het initiatief 
om te verhuizen geheel van den armlastige 
is uitgegaan en deze aannemelijk heeft ge
maakt, zij het wellicht te n onrechte, dat hij 
elders in staat zal zijn om in het onderhoud 
van zich en zijn gezin te voorzien; dat niet te 
betwisten valt, dat in het onderwerpelijke 
geval het initiatief om te verhuizen van 
Thijsseling is uitgegaan; dat het hier een 
geheel vrijwillige daad van hem betreft; dat 
het Burgerlijk Armbestuur dit initiatief niet 
heeft genomen en het ook op geen enkele 
wijze heeft bevorderd of voorbereid; dat van 
een streven van dat bestuur om het betrok
ken gezin af te schuiven naar elders, nimmer 
iets is gebleken; dat integendeel, had het 
Burgerlijk Armbestuur plannen geha d in die 
richting, het dan, zooals dit reeds hie rboven 
bleek, zijne kansen benut zou kunnen heb
ben; dat het dit niet heeft gedaan; dat der
halve vaststaat, dat Thijsseling geheel uit 
eigen aandrift de gemeente Sneek heeft wil
len verlaten; dat voorts voor het Burgerlijk 
Armbestuur inderdaad aannemelij k was, dat 
Thijsseling in zijne nieuwe woonplaats brood 
voor zijn gezin zou kunnen verdienen; dat 
Thijsseling immers een koopman is, die zijne 
waren zeer goed aan den man weet te bren
gen; dat hij zich met behulp van zijn motor
wagentje in vele opzichten beter en vlugger 
redden kan dan m enig valide collega; dat hij 
bovendien sedert zijn 15e levensjaar schoen
maker is , welk vak hij niettegenstaande zijne 
invaliditeit evengoed kan uitoefenen als een 
gezond vakman; dat het Burgerlijk Armbe
stuur hem dan ook heel goed in staat achtte 
voor zich en zijn gezin den kost te verdie
nen; dat hieraan niet afdoet, dat hij dit fei
telijk dikwijls niet deed, hetgeen grooten
deels moet worden toegeschreven aan zijn 
onwil; dat zij met het Burgerlijk Armbestuur 
van meening zijn, dat het niet uitgesloten 
moet worden geacht, dat Thijsseling zelf in 
het levensonderhoud voor zich en zijn gezin 
voorziet; dat hij dit waarschijnlijk hier had 
kunnen doen; dat hij dit beter nog te Zaan
dijk zal kunnen doen; dat zijn !\.rbeidsveld 
aldaar ongetwijfeld gunstiger is dan te 
Sneek; dat de omgeving van de gemeente 
Sneek, waarvan hij het hoofdzakelijk moest 
hebben, namelijk betrekkelijk dun bevolkt 
is, terwijl die van de gemeente Zaandijk 
daarentegen veel dichter bevolkt is; dat 
de inhoud van de door burgemeester en wet
houders van Zaandijk in het geding ge
brachte verklaring van Thijsseling voor hen 
geenerlei waarde heeft; dat de ervaring hun 
en ook andere instanties heeft geleerd, dat 
de betrokkene absoluut onbetrouwbaar is; 
dat de van hem afkomstige mededeeling, dat 
hij tegenover het Burgerlijk Armbestuur niet 
heeft gesproken over d e mogelijkheid, dat 
hij in de Zaanstreek zijn brood kon verdie
nen, niet minder dan een leugen is; dat hij 
tegt;_nover het voltallige Armbestuur heeft 

verklaard - het zij met eenigen nadruk ge
zegd - dat hij kans zag in de Zaanstreek, 
waar hij enkele weken had vertoefd, zichzelf 
te redden; 

0. dat, al moge het initiatief om naar 
Zaandijk te verhuizen van Thijsseling zelf 
zijn uitgegaan, het Burgerlijk Armbestuur te 
Sneek niettemin door het betalen van de 
noodzakelijke verhuiskosten invloed heeft 
uitgeoefend op de komst van Thijsseling met 
zijn gezin in de gemeente Zaandijk, en daar
door het risico van diens armlastigheid op de 
gemeente Zaandijk heeft afgewenteld; 

dat burgemeester en wethouders van Sneek 
weliswaar aanvoeren, dat het Burgerlijk 
Armbestuur aldaar kon verwachten, dat 
Thijsseling te Zaandijk, met name door zijn 
ventersbedrijf, meer dan in de gemeente 
Sneek in de gelegenheid zou zijn in het le
vensonderhoud van zich en zijn gezin te voor
zien, doordat de omgeving van de gemeente 
Zaandijk veel dichter bevolkt is dan die van 
Sneek, doch dat zulks niet opgaat ; 

dat toch door burgemeester en wethouders 
van Zaandijk wordt medegedeeld, en door 
burgemeester en wethouders van Sneek niet 
wordt weersproken, dat Thijsseling, alvorens 
uit Sneek te vertrekken , zijn voorraad galan
terieën, waarmede hij placht te venten, ver
kocht en de opbrengst daarvan ingeteerd 
had , zoodat het uitgesloten was te achten, 
dat hij te Zaandijk weer een handel zou kun
nen beginnen; 

dat uit de stukken niet blijkt, of het Bur
gerlijk Armbestuur te Sneek hiermede be
kend was, doch dat, wat daarvan ook zij, het 
in ieder geval op zijn weg had gelegen om, 
alvorens tot het betalen van de verhuiskosten 
over te gaan, een onderzoek in te stellen naar 
de omstandigheden van den armlastige; 

dat daarbij nog komt, dat het gemeente
bestuur van Sneek zelf moet toegeven, dat 
Thijsseling tijdens zijn verblijf in deze ge
meente vaak onwillig was om voor zich en 
zijn gezin den kost te verdienen, met het ge
volg, dat het gezin moest worden onder
steund, terwijl het Burgerlijk Armbestuur te 
Sneek geen redenen had om te kunnen ver
wachten, dat bij den armlastige in de ge
meente Zaandijk de wil daartoe wèl aanwe
zig zou zijn; 

dat er in verband met het vorenstaande 
aanleiding is om tot toepassing van art. 40, 
2e lid, over te gaan; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het armlastige gezin van D . Thijs
seling in de gemeente Zaandijk, te rekenen 
van 23 Maart 1939, voor den tijd van ten 
hoogste één jaar ten laste komen van het 
Burgerlijk Armbestuur te Sneek. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A. B.) 
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:z:z Februari z940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet Art. 36.) 

Terecht is bij het ontwerpen van de 
regeling der bebouwing er van uitge
gaan, dat de uitbreiding zóó moet wor
den geleid, dat zooveel mogelijk het in 
de gemeenten aanwezige natuurschoon 
wordt bewaard, en is uit dien hoofde 
voor een aantal wegen open bebouwing 
met een minimum-terreinbreedte van 
150 m. voorgeschreven. 

Van schade voor bepaalde eigenaren 
is geen sprake, waar zij slechts de winst, 
welke zij zich eventueel, in verband met 
indertijd totstandgekomen verbetering 
van een weg, hadden voorgesteld, niet 
verwezenlijkt zullen zien. 

Appellant maakt ten onrechte be
zwaar, dat van zijn perceel 1.4 h .a. onbe
bouwd, met bestemming tot plantsoen, 
moet blijven, nu het geheele terrein 
ruim 8 h.a . groot is, zoodat hier van een 
overmatig percentage voor bestemming 
tot doeleinden van openbaar nut niet 
kan worden gesproken. 

Het aanwijzen van een bestemming 
voor reeds in de sfeer der bebouwing 
liggende terreinen, die er op neerkomt, 
dat deze terreinen voor de gemeente 
worden gereserveerd, zonder dat de ge
meente tot aankoop daarvan behoeft 
over te gaan, is onbillijk. 

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

door 1. C . de Ruiter, te Bergen (N.H.), 2. 
G. Borst, te Bergen (N. H.), 3. de N. V. 
Bouw-Exploitatie-Maatschappij Bergen aan 
Zee, te Bergen (N. H.), 4. A. van Reenen , te 
Bergen (N. H .), 5. G. Sas Wz., te Alkmaar, 
als gemachtigde van C. Zwaan, te Plainfiels, 
U . S . A., 6. J. van Reenen te Bergen (N.H.), 
7. A. Kroon te Bergen (N. H.) en anderen, 
8. de N . V. Binnenlandsche Exploitatie 
Maatschappij van Onroerende Goederen te 
Bloemendaal, 9. de Weduwe D. Swaan-Berk
houwer, te Alkmaar en 10. Th. J. Stikkel, te 
Alkmaar, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noord-Holland van 14 Dec. 1938, 1e 
Afd., no. 247, houdende goedkeuring van een 
uitbreidingsplan c. a. der gemeente Bergen 
(N.H.); 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Februari 1940, no. 443 (1 939); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Febr. 1940, 
no. 1863 M /P .B.R. , afd. Volkshuisvesting; 

0 . dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 14 Dec. 1938, 1e afd., no. 
247, het door den raad der gemeente Ber
gen (N.H.) bij zijn besluit van 16 Nov. 1937 
vastgestelde plan van uitbreiding voor het 
geheele gebied der gemeente met bebou
wingsvoorschriften hebben goedgekeurd, 
evenwel met uitzondering van die gedeelten 
van het uitbreidingsplan, vallende binnen 
de op het plan aangegeven punt-streeplijn 
in roode kleur; 

dat Ged. Staten daarbij o.m. hebben over-

L . 1940. 

wogen, enz. ; 
dat van deze beslissing de bovengenoemde 

appellanten bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende enz. 

0. ten aanzien van het beroep van Th. J . 
Stikkel, dat ingevolge art. 38, eerste lid, der 
Woningwet beroep op Ons openstaat tegen 
de goedkeuring van een uitbreidingsplan 
door Ged. Staten voor belanghebbenden, die 
bezwaren tegen het plan bij den raad hebben 
ingediend; 

dat derhalve, nu de appellant heeft nage
laten t e bekwamer tijd zijne bezwaren tegen 
het onderwerpelijke plan bij den gemeente
raad van Bergen (N. H .) in te brengen, hij 
in zijn beroep niet kan worden ontvangen; 

0. dat verscheidene appellanten bezwaar 
maken tegen de bestemming van bepaalde 
gronden tot open bebouwing met een mini
mum-terreinbreedte van 150 m.; 

dat deze bestemming in de eerste plaats 
blijkt te zijn gegeven aan gronden, gelegen 
aan wegen met een volkomen landelijk ka
rakter, zooals de Groene Weg, de Kogen
dijk, de Schapenlaan, de Klaassendijk e. a., 
langs welke wegen geen andere bebouwing 
dan enkele boerderijen en verspreide huizen 
aanwezig is; 

dat op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat in deze zuiver landelijke omgeving een 
<lichtere bebouwing dan de bedoelde bestem
ming mogelijk maakt, niet op haar plaats 
zou zijn, en d eze bestemming dus terecht aan 
de hierbedoelde gronden is gegeven; 

dat de appellanten A. Kroon c. s. zich wel
iswaar beroepen op beslissingen van Ons in
zake uitbreidingsplannen van andere ge
meenten, doch dat dit beroep reeds hierom 
niet opgaat, omdat, gelet op het uiteenloo
pend karakter van de onderscheidene ge
meenten ten opzichte van de wijze van be
bouwing, geen vaste, voor alle gemeenten 
geldende normen kunnen worden gesteld, 
maar integendeel te dezen aanzien elke ge
meente afzonderlijk behoort te worden be
zien; 

dat de evengenoemde beslissing eveneens 
juist moet worden geacht ten aanzien van 
de, langs den Heerenweg gelegen gronden; 

dat immers deze weg door een duingebied 
voert, rijk aan natuurschoon, waarvan het 
behoud voor een gemeente als Bergen van 
groot belang is, hetgeen medebrengt, dat de 
bebouwing te dezer plaatse zoodanig be
hoort te worden geregeld, dat ontoelaatbare 
vernietiging van dit natuurschoon wordt 
voorkomen; 

dat met het oog hierop een <lichtere bebou
wing, dan thans voor dit gebied is mogelijk 
gemaakt, niet juist zou zijn; 

dat de appellant J . van Reenen weliswaar 
aanvoert, dat het uitbreidingsplan hier wordt 
misbruikt, aangezien het niet in overeen
stemming met de Woningwet is om een zoo
danig plan dienstbaar te maken aan het be
houd van natuurschoon, doch dat dit niet 
opgaat; 

dat toch het onderhavige uitbreidingsplan, 
geheel overeenkomstig de bepalingen van de 

8 
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Woningwet, dient tot regeling van de uit
breiding van de bebouwing in de gemeente 
Bergen (N. H.), bij het ontwerpen van wel
ke regeling er evenwel terecht van is uitge
gaan, dat deze uitbreiding zóó moet worden 
geleid, · dat zooveel mogelijk het in de ge
meente aanwezige natuurschoon wordt be
waard ; 

dat de bestemming tot open bebouwing 
met een minimum-terreinbreedte van 150 m 
in de derde plaats ook is gegeven aan de 
gronden, gelegen aan eenige, reeds bestaande 
of nog aan te leggen verkeerswegen; 

dat Wij met den Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid (Volkshuisvesting) van 
oordeel zijn, dat, wat de nog aan te leggen 
wegen betreft, door de eigenaren der aanlig
gende terreinen niet met grond bezwaar kan 
worden gemaakt tegen het vaststellen van 
een minimum-terreinbreedte voor de bedoel
de terreinen; 

dat het hier immers gaat om terreinen, 
welke thans niet kunnen worden bebouwd, 
en waarvan de bebouwing juist mogelijk zal 
worden gemaakt door de totstandkoming 
van de evenvermelde, geheel op Rijkskosten 
aan te leggen wegen; 

dat, wat den eveneens tot de hierbedoelde 
groep wegen behoorende Rijksweg langs het 
Noord-Hollandsch kanaal aangaat, de Rijks
waterstaat geen nieuwe uitwegen of ver
zwaard gebruik van bestaande uitwegen op 
dezen weg, welke op Rijkskosten voor het 
snelverkeer geschikt is gemaakt, toestaat, 
zoodat reeds om deze reden een dichtere be
bouwing langs dezen weg uitgesloten is, en 
de minimum-terreinbreedte derhalve ook 
hier juist moet worden geacht; 

dat ten slotte tot deze groep van verkeers
wegen nog behoort de Bergerweg, welke de 
verbinding vormt tusschen Bergen en Alk
maar; 

dat op grond van de ambtsberichten moet 
worden geoordeeld, dat ook voor dezen weg 
een minimum-terreinbreedte van 150 m, ge
let op den toestand ter plaatse, vereischt is 
voor een doelmatige ontwikkeling der ge
meente; 

dat hier ook van schade voor de eigenaren 
geen sprake is; 

dat deze eigenaren slechts de winst, welke 
zij zich eventueel, in verband met de inder
tijd tot stand gekomen verbetering van den 
onderhavigen weg, hadden voorgesteld, niet 
verwezenlijkt zullen zien; 

dat de appellant C. de Ruiter zich wel be
roept op een hem in Maart 1930 door het 
toenmalige gemeentebestuur gedane schrif
telijke toezegging, dat hij zijn perceel zou 
mogen bebouwen in afwijking van de toen 
reeds uit anderen hoofde geldende minimum
terreinbreedte van 50 m, doch dat, wat daar
van ook zij, in een zoodanige toezegging, 
waarvan de appellant, ook nadat bij het in 
1933 voor dit deel der gemeente tot stand 
gekomen uitbreidingsplan de minimum-ter
reinbreedte was bepaald op 50 m, nimmer 
gebruik heeft gemaakt, geen reden kan wor
den gezien om aan het onderwerpelijke plan 
van uitbreiding goedkeuring te onthouden; 

dat de appellanten G. Borst, A. van Ree
nen en de Weduwe D. Swaan-Berkhouwer 
zich beklagen over het feit, dat over hunne 
gronden wegen zijn geprojecteerd; 

dat blijkens de stukken de bedoelde wegen 
voor een behoorlijke verwerking van het ver
keer naar en van Alkmaar, Schoorl, Bergen 
aan Zee en Egmond onmisbaar zijn en der
halve een integreerend deel uitmaken van 
de noodzakelijke uitbreiding van de onder
havige gemeente; 

dat de appellanten door de aldus ontwor
pen wegen ook geen schade zullen lijden; 

dat immers deze wegen zullen worden aan
gelegd op kosten van de gemeente, terwijl de 
daarvoor benoodigde gronden ook door de 
gemeente zullen worden aangekocht of door 
onteigening zullen worden verkregen; 

dat daarenboven de terreinen van de ap
pellanten zoodanige oppervlakten hebben, 
dat geen schadelijke doorsnijding zal plaats 
hebben of onbruikbare stukken zullen over
blijven; 

dat de N . V. Bouw Exploitatie Maatschap
pij Bergen aan Zee mede bezwaar blijft ma
ken tegen den rooilijnafstand van 70 m voor 
den Heerenweg, daarbij o. m . naar voren 
brengende, dat het betoog van Ged. Staten, 
dat het bouwen aan den voet van of tegen 
de duinhelling ter plaatse op practische be
zwaren moet stuiten, niet opgaat, aangezien 
haars inziens een bekwaam architect derge
lijke bezwaren bij een normale rooilijn ge
makkelijk zou kunnen overwinnen, bijvoor
beeld door afzanding van het achtergelegen 
terrein; 

dat hiertegen evenwel moet worden opge
merkt, dat dit, door de appellanten aange
geven middel reeds hierom ontoelaatbaar zou 
zijn, omdat eene dergelijke afzanding de 
schoonheid van den Heerenweg ter plaatse 
zou vernietigen; 

dat de appellanten A. van Reenen en J. 
van R eenen bezwaar maken tegen de mini
mum-terreinbreedte van 100 m van den 
Duinweg, terwijl de laatstgenoemde tevens 
bezwaar maakt tegen den eisch van 50 m 
minimum-frontbreedte voor de Eeuwige 
laan; 

dat deze bezwaren echter niet opgaan, aan
gezien het hier wegen betreft, welke met hun 
omgeving een stuk natuur vormen van bij
zondere schoonheid, welk natuurschoon, naar 
op grond van de ter zake ontvangen ambts
berichten moet worden aangenomen, door 
een dichtere bebouwing onherstelbaar zou 
worden geschaad; 

dat voorts niet aannemelijk is gemaakt, 
dat de appellanten door d eze voorschriften 
schade zullen lijden in die mate, dat deswege 
de goedkeuring aan het onderhavige plan zou 
moeten worden onthouden; 

dat de appellant J. van Reenen er nog be
zwaar tegen maakt, dat van zijn perceel Vin
kenkrocht 1.4 ha onbebouwd moet blijven ; 

dat dit gedeelte van het perceel is bestemd 
tot plantsoen ; 

dat Wij met den hiervoor genoemden 
Hoofdinspecteur van oordeel zijn, dat, aan
gezien het geheele terrein ruim 8 ha groot 
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is, hier van een overmatig percentage voor 
bestemming tot doeleinden van openbaar nut 
niet kan worden gesproken; 

dat deze appellant ten slotte nog bezwaar 
maakt tegen de bestemmingen van een ge
deelte zijner terreinen tot "bebossching, on
derscheidenlijk duinbeplanting, waarvan het 
behoud door overeenkomst met den eigenaar 
is te regelen"; 

dat deze bestemmingen blijkens de stuk
ken t en doel hebben om de desbetreffende 
terreinen, welke rijk zijn aan natuurschoon, 
voorshands voor bebouwing te vrijwaren, met 
dien verstande, dat, wanneer de eigenaar zich 
te eeniger tijd van . de gronden wenschte te 
ontdoen of er bezwaar tegen mocht hebben 
den staat, waarin deze gronden thans verkee
ren, te doen voortduren, hij zich tot de ge
meente zal moeten wenden, die alsdan ver
plicht zal zijn met hem een overeenkomst ter 
zake te sluiten; 

dat naar Ons oordeel deze bestemmingen, 
voorzooveel de dicht bij de bebouwde kom 
van Bergen en gedeeltelijk aan verharde we
gen gelegen perceelen van den appellant be
treft, onbillijk tegenover dezen moeten wor
den geacht; 

dat deze bestemmingen toch in feite hier
op neerkomen, dat deze terreinen, welke 
thans reeds in de sfeer van de bebouwing 
liggen, voor de gemeente Bergen (N.H.) wor
den gereserveerd, zonder dat de gemeente tot 
den aankoop daarvan behoeft over te gaan; 

dat de gemeente weliswaar met den eige
naar een regeling ter zake zal moeten tref
fen , wanneer deze het verlangen daartoe te 
kennen zal geven, doch dat de eigenaar geen 
enkelen waarborg heeft, dat in dit geval met 
zijne belangen behoorlijk zal worden .-eke
ning gehouden; 

dat hij immers, wanneer de gemeente een, 
zijns inziens onbillijk voorstel mocht doen, 
voor de keuze zal komen te staan óf deze re
geling niettemin te aanvaarden óf de terrei
nen tegen zijn verlangen in, te behouden; 

dat deze terreinen dan ook behooren te 
worden bestemd è,f tot, zij 't ook zeer ver
spreide, bebouwing, of, wanneer de gemeen
te op het geheel ongerept laten daarvan 
meent te moeten prijs stellen, tot bosch res
pectievelijk duinbeplanting met dien ver
stande dan evenwel, dat de eigenaar een 
waarborg heeft, dat de gemeente binnen een 
redelijken termijn tot aankoop of onteige
ning van deze terreinen zal overgaan; 

dat derhalve het hierbedoelde bezwaar van 
den appellant, zooveel zijne dicht bij de be-· 
bouwde kom gelegen perceelen betreft, ge
grond moet worden geacht; 

dat de N. V. Binnenlandsche Exploitatie 
Maatschappij van Onroerende Goederen als 
bezwaar aanvoert, dat gedeeltelijk op haar 
terrein een te groot speel- en sportterrein en 
een te breede verkeersweg, deel uitmakende 
van den weg Alkmaar-Bergen-Schoorl, zijn 
ontworpen; 

dat, wat dit laatste bezwaar betreft, Wij 
van oordeel zijn, dat de bedoelde weg, welke 
met een plantsoenstrook van I 7 m en een 
parallelweg van 10 m een totale breedte 

heeft van 49 m en derhalve nog de breedte 
der groote, op het Rij kswegenplan voorko
mende, wegen overtreft, voor een gemeente 
als de onderwerpelijke inderdaad te breed is 
en dan ook ten onrechte in het plan is opge
nomen; 

dat derhalve het bezwaar van de appel
lante in zoóverre gegrond is; 

dat, wat het bezwaar van de appellante 
tegen het sportterrein betreft, Wij met den 
Hoofdinspecteur van oordeel zijn, dat een 
sportpark, in den thans gekozen omvang, hier 
ter plaatse niet overdreven is; 

dat de gemachtigde van de appellante in 
de vergadering der Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht, 
weliswaar heeft naar voren gebracht, dat dit 
sportterrein bijna zoo groot is als het stadion 
te Amsterdam, daaraan de vraag verbinden
de, of de betrekkelijk kleine gemeente Ber
gen wel financieel in staat is een dergelijk 
groot sportpark binnen afzienbaren tijd aan 
te leggen, doch dat blijkens het, op verzoek 
van de evengenoemde Afdeeling van den 
Raad van State te dezer zake nader inge
wonnen ambtsbericht van den Hoofdinspec
teur een zoo groot sportterrein werd gepro
jecteerd in verband met het voornemen om 
ter plaatse de gelegenheid te openen voor het 
beoefenen van de paardensport, terwijl het 
geenszins in de bedoeling ligt in Bergen een 
stadion te stichten met overdekte en niet
overdekte tribunes met tienduizenden zit
plaatsen; 

dat deze appellante t en slotte nog als be
zwaar heeft aangevoerd, dat aan de noord
zijde van den geprojecteerden weg Alkmaar
Bergen-Schoorl een parallelweg is ontwor
pen, terwijl langs deze noordzijde toch niet 
mag worden gebouwd, doch dat dit bezwaar 
op een misverstand schijnt te berusten; 

dat toch blijkens het reeds genoemde na
dere ambtsbericht van den H oofdinspecteur 
deze parallelweg wel degelijk bestemd is om 
daaraJ.}n te bouwen, met uitzondering slechts 
van dat gedeelte, waar het sportterrein is 
ontworpen; 

dat de appellante nog vreest, dat, indien 
de gemeente tot onteigening van de hierbe
doelde gronden zal overgaan, deze niet zal 
geschieden krachtens de artt. 77 en volgende 
van de Onteigeningswet, maar volgens de 
algemeene voorschriften dezer wet, doch dat 
Wij het met Ged. Staten van Noord-Holland 
niet aannemelijk achten, dat, nu de Onteige
ningswet een speciale, eenvoudige procedure 
kent voor de onteigening in het belang der 
volkshuisvesting, welke onteigening inge
volge art. 77 dier wet kan geschieden zonder 
voorafgaande verklaring bij de wet, dat het 
algemeen nut de onteigening vordert, niette
min de voorkeur zou worden gegeven aan 
een onteigening, welke moet plaats hebben 
krachtens een zoodanige voorafgaande wet
telijke verklaring ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

1e. den appellant Th. J. Stikkel niet-ont
vankelijk te verklaren in zijn beroep; 
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2e. met handhaving voor het overige van 
het bestreden besluit van Ged. Staten, dit 
besluit in zooverre te wijzigen, dat de goed
keuring aan het onderwerpelijke plan van 
uitbreiding met bebouwingsvoorschriften 
mede wordt onthouden voor wat betreft de 
perceelen van den appellant J. van Reenen 
kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie 
A, nummers 2916, 2908, 2920, 216, 1370, 736, 
2560, 2922, 199, 2971, 383 en 3070, alsmede 
wat betreft dat gedeelte van het plan, waar
op de van den weg Alkmaar-Bergen-Schoorl 
deel uitmakende, verkeersweg is ontworpen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 

22 Februari 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Merkenwet art. 3.) 

De fabrikant of handelaar, die zijn 
waar, voorzien van zijn merk, als mon
sterzending aan mogelijke afnemers hier 
te lande doet toekomen, derhalve op 
deze wijze te koop aanbiedt, maakt in 
het algemeen aldus van zijn merk het 
in art. 3 Merkenwet bedoelde gebruik. 
De bijzondere omstandigheden, aan 
welke het Hof waarde heeft toegekend, 
kunnen er niet toe leiden, dat het karak
ter dier monsterzendingen in anderen 
dan in voormelden zin wordt verklaard. 
Arrest en vonnis vernietigd en vordering 
ontzegd. 

Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, met be
toog, dat het middel feitelijken grond
slag mist. 

De Vennootschap naar Hongaarsch recht 
Manfred Weiss , A .G., gevestigd te Buda
pest, eischeres tot cassatie van het tusschen 
partijen op 19 Juni 1939 door het Hof te 
's -Gravenhage gewezen arrest, advocaat Mr. 
F. M . Westerouen van Meeteren, gepleit Mr. 
Jansma, advocaat te Amsterdam; 

tegen: 
Lacy Hila Singer, wonende te 's-Gravenhage, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. C. W . 
F . Pot. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat blijkens het bestreden arrest Singer, 

stellende dat hij sedert omstreeks April 1936 
hier te lande macaroni verhandelt onder een 
t en zijnen name op 26 Mei 1936 ingeschre
ven handelsmerk en dat Weiss eveneens hier 
te lande macaroni verhandelt, onder een 
merk dat dezelfde hoofdvoorstelling ver
toont, in kort geding voor den President der 
Arr.-Rechtb. te 's-Gravenhage heeft gevor
derd, dat Weiss zal worden verboden met de 
gewraakte handeling voort te gaan; 

dat de President bij vonnis van 10 Sep
tember 1938 het verweer van Weiss, dat 
Singer niet de eerste gebruiker van het merk 
is, daar Weiss in D ecember 1935 aan Singer 
monsters macaroni heeft verstrekt in de ver
pakking van Weiss en dat Weiss dat vóór 
Mei 1936 ook heeft gedaan aan anderen, 
heeft verworpen, omdat deze monsterzen-

dingen in de hier gebleken omstandigheden 
niet als gebruik in den zin der wet kunnen 
worden beschouwd, waarna de President de 
vordering van Singer heeft toegewezen; 

dat het Hof in hooger beroep deze beslis
sing heeft bevestigd, overwegende, voor zoo
veel thans van belang, ,,dat Weiss zich be
roept op monsterzendingen in eigen verpak
king, doch de President reeds terecht heeft 
overwogen, dat onder de gebleken omstan
digheden daarin geen gebruik van haar merk 
kan worden gezien; 

" dat toch niet is gebleken van eenige op 
die monsterzendingen gevolgde levering van 
gemerkte waar, integendeel door \Veiss is 
erkend, dat zij aan Singer slechts onverpakte 
macaroni heeft geleverd en dat zij hem blij
kens twee jaren lang praktisch den alleen
verkoop van haar macaroni heeft gelaten 
onder Singer's eigen merk; 

"dat Weiss' raadsman bij pleidooi heeft 
opgemerkt, dat nooit van latere gebeurtenis
sen afhankelijk kan zijn, of een bepaalde 
handeling gebruik van een merk is, doch 
latere gebeurtenissen wel degelijk het ka
rakter van een voorafgaande handeling kun
nen bepalen;" 

0 . dat tegen 's Hofs arrest het navolgende 
middel van cassatie is voorgesteld: 

S. of v. t . van de artt. 3, 4 der Merkenwet, 
1401, 1902, 1932 B. W ., 48, 199, 289, 292, 
293, 295, 353 Rv. en 337 Sr., doordien het 
Hof m et passeering van een bewijsaanbie
ding van appellante (thans eischeres) als 
zijn voorloopig oordeel heeft uitgesproken, 
dat geïntimeerde (thans verweerder) zich 
met recht tegen het gebruik door appellante 
van hare Clobus-verpakking verzet, en heeft 
bevestigd het vonnis, door den President der 
Arr.-R echtb. te 's -Gravenhage op 10 Sep
tember 1938 tusschen partijen gewezen, op 
overweging: 

dat het Hof in overeenstemming met het 
inzicht van den President, naar aanvankelijk 
oordeel voldoende gronden aanwezig acht 
voor toewijzing van geïntimeerde's vorde
ring; 

dat ook het Hof voorloopig van meening 
is, dat appellante's verpakking dezelfde 
hoofdvoorstelling, als die van geïntimeerde 
bevat, dat het gebruik aanleiding tot ver
wisseling geeft en dat geïntimeerde door de 
inschrijving van zijn merk moet geacht wor
den eerst g/'!bruiker te zijn; 

dat toch, wat dit laatste betreft, naar 
's Hofs aanvankelijk oordeel, niet afdoende 
is hetgeen appellante als bewijs van het 
t egendeel aanvoert; 

dat appellante zich beroept op monster
zendingen in eigen Globus-verpakking, doch 
de President reeds terecht heeft overwogen, 
dat onder de gebleken omstandigheden daar
in geen gebruik van haar merk kan worden 
gezien; 

dat toch niet is gebleken van eenig op die 
monsterzendingen gevolgde levering van ge
merkte waar, integendeel door appellante is 
erkend, dat zij aan geïntimeerde slechts on
verpakte macaroni heeft geleverd en dat zij 
hem bijkans twee jaren lang praktisch den 
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alleenverkoop van haar macaroni heeft ge
laten onder geïntimeerde's eigen merk; 

dat appellantes raadsman bij pleidooi 
heeft opgemerkt, dat nooit van latere ge
beurtenissen afhankelijk kan zijn, of een be
paalde handeling gebruik van een merk is, 
doch latere gebeurtenissen wel degelijk het 
karakter van een vdorafgaande handeling 
kunnen bepalen; 

dat daarom het bovenaangehaalde even
zeer omstandigheden oplevert, die eraan in 
den weg staan om - gelijk appellante wil -
aan de onderhandelingen van partijen, de 
gesloten overeenkomst en het voorbehoud 
van zelf-verhandelen in Globus-verpakking, 
het karakter van een merkgebruik door ap
pellante toe te kennen; 

een en ander ten onrechte, 
waar immers het Hof aan het weergegeven 

voorloopig oordeel heeft ten grondslag gelegd 
een onjuiste rechtsopvatting met name ten 
aanzien van art. 3 der Merkenwet, volgens 
welk artikel het recht tot uitsluitend gebruik 
van een merk wordt verkregen, indien dit 
gebruik in het Rijk in Europa het eerst is 
gemaakt ter onderscheiding van iemands 
fabrieks- en handelswaren van die van an
deren, en een zoodanig gebruik met de door 
het Hof vermelde monsterzendingen in een 
appellante's merk dragende verpakking ge
schied is, althans door het Hof niet is onder
zocht of zoodanig gebruik geschied is, kun
nende de door het Hof vermelde omstan
digheden, dat op de monsterzendingen geen 
levering van gemerkte waar is gevolgd, dat 
appellante aan geïntimeerde slechts onver
pakte macaroni heeft geleverd en dat zij 
hem bijkans twee jaren lang praktisch den 
alleenverkoop van haar macaroni heeft ge
laten onder geïntimeerde's eigen merk, aan 
het eenmaal door appellante het eerst ge
maakte gebruik van haa~ merk niet zijn ka
rakter ontnemen immers hoogstens verval 
van het door haar verkregen recht drie jaren 
na het laatste gebruik motiveeren; 

0. dat dit middel terecht wordt voorge
dragen; dat toch de fabrikant of handelaar, 
die zijn waar, voorzien van zijn merk, als 
monsterzending aan mogelijke afnemers hier 
te lande doet toekomen, derhalve op deze 
wijze te koop aanbiedt, in het algemeen al
dus van zijn merk het in art. 3 der Merken
wet ·bedoelde gebruik maakt; 

dat de bijzondere omstandigheden, aan 
welke het Hof waarde heeft toegekend, er 
niet toe kunnen leiden, dat het karakter dier 
monsterzendingen in anderen dan in hooger 
bedoelden zin wordt bepaald; 

Vernietigt het bestreden arrest, alsmede 
het daarbij bevestigde vonnis van 10 Sep
tember 1938; 

Ontzegt aan Singer zijne vordering; 
Veroordeelt Singer in de kosten. (Salaris 

in cassatie f 400. Kosten in eersten aanleg 
en hooger beroep f 345). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Ter bespreking van het middel dien ik 

vooraf nog eenige omstandigheden te ver-

melden, zooals het arrest deze vermeldt, en 
welke den doorslag gegeven hebben , dat Pre
sident en Hof tot de beslissing zijn gekomen, 
welke hiervoren is weergegeven. 

De President overwoog, dat ingevolge de 
wet Singer naar des Presidenten aanvanke
lijke opinie geacht moet worden de eerste 
gebruiker van het merk te zijn, behoudens 
bewijs van het tegendeel door Weiss. De 
President wilde aannemen, dat Weiss in De
cember 1935 aan Singer monsters macaroni 
heeft verstrekt in haar Globus-verpakking, 
en dat Weiss dat vóór Mei 1936 ook heeft 
gedaan aan anderen. Hij zegt dan verder, 

dat al moge naar zijn aanvankelijk oordeel, 
onder bepaalde omstandigheden het toezen
den van monsters, voorzien van een bepaald 
merk, als gebruik van dat merk in den zin 
van de wet kunnen worden beschouwd, van 
zoodanig gebruik, - en dus van een eerder 
gebruik van het merk door Weiss onder de 
hier gebleken omstandigheden geen sprake 
kan zijn. Uit niets toch is gebleken, dat de 
monsterzendingen door verdere leveringen 
van de gemerkte waar zijn gevolgd, hebben
de Singer onweersproken gesteld, dat hij bij 
het verder zaken doen met Weiss onverpakte 
macaroni van haar heeft gekocht. Zelfs mag 
uit den overgelegden brief van Weiss aan 
Singer van 9 Februari 1938 worden opge
maakt, dat Weiss, t eneinde Singer's belangen 
te verdedigen, zich heeft onthouden van alle 
aanbieding in deegwaren op de Nederland
sche markt en dat zij Singer gedurende bij
kans twee jaren zijn gang heeft laten gaan, 
zulks hoewel zij reeds in Juni 1936 wist, dat 
laatstgenoemde de Gloria-verpakking bezig
de voor den verkoop van de door hem van 
Weiss betrokken macaroni. Onder de ge
schetste omstandigheden was de President 
van oordeel dat Singer inbreuk door Weiss 
op zijn merk niet behoefde te dulden, ter
wijl aannemelijk was, dat Singer, die kosten 
heeft gemaakt om het artikel in de Gloria
verpakking hier te lande te doen afnemen , 
schade lijdt door den inbreuk van Weiss. 

0. m . op grond der overwegingen, welke in 
het middel van cassatie zijn overgenomen, 
kwam het Hof tot dezelfde slotsom als de 
President der Rechtbank. 

Het middel gaat er van uit, zooals ook 
blijkt uit de mondeling gegeven toelichting, 
dat het Hof een onjuiste rechtsopvatting 
heeft ontwikkeld omtrent het begrip "het 
eerst gebruik maken" van een merk in art. 
3 der Merkenwet. Ik kan mij met die stel
ling niet vereenigen. Noch President, noch 
Hof geven algemeene juridische beschouwin
gen, maar beiden zeggen, zooals uit boven
staande aanhalingen blijkt, dat de aange
voerde feiten, w. o. de vroegere monster
zending door Weiss, in de gegeven omstan
digheden niet wijzen op een gebruik van het 
merk vóór Singer het toepaste ter onder
scheiding zijner waren, m. a. w. dat deze 
monsterzendingen niet een eerst-gebruik op
leveren. Het Hof geeft daarvoor ook de 
gronden aan in zijn in het middel opgeno
men overwegingen, gronden, welke in cas
satie niet nader zijn t e beoordeelen. 
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0 Dit alles in aanmerking genomen is het 
ook duidelijk, dat het Hof het bewijsaanbod 
ivan Weiss omtrent een gebruik van het 
merk in 1934 is voorbijgegaan. Het Hof ver
wierp dit aanbod met de overweging, dat de 
rnadsman van Weiss bij pleidooi nog een 
beroep heeft gedaan op een gebruik van het 
merk op 21 April 1934, toen Weiss xoo pak
ken macaroni met het merk Globus te S oe
rabaja zou hebben afgeleverd, doch, daarge
laten, dat dit feit is gesteld op een oogenblik, 
dat van Singer's raadsman niet te verwach
ten was, dat hij zich daarover aanstonds uit
liet, zoodat het Hof reeds daarom met deze 
stelling geen rekening wil houden, in ieder 
geval sedert dien datum meer dan drie jaren 
zijn verloopen, aleer Weiss aanvang 1938 
opnieuw van haar merk hier te lande is gaan 
gebruik maken. 
· Het moge juist zijn, zooals de geachte 
p1eiter voor eischeres heeft gezegd, dat het 
al of niet aanwezig zijn van merkengebruik, 
beslissingen kunnen zijn met een zuiver ju
.ridisch karakter (H. R. 8 Nov. 1912, W. 
9427 ; 15 Juni 1928, W. n856; N. J . 1928, 
'i604; xo Jan. 1936; 1936, n °. 79), maar naar 
mijn oordeel speelt deze vraag hier geen rol. 

Monsterzendingen en zelfs onderhandelin
gen over een merkwaar kunnen gebruik van 
het merk opleveren (Drucker, Kort begrip, 
blz. 86; M. Pfeffer, blz. 201 en rechtspraak 
aldaar) maar hier waren President en Hof 
van oordeel, dat de "monsterzending" welke 
naar voren werd gebracht, niet een gebruik 
was in den zin der wet. 

Ten onrechte, want dit staat nergens in 
de wet te lezen, gaat eischeres er van uit, 
dat monsterzending onder een bepaald merk 
een gebruiken moet zijn. 
· Van oordeel, dat het middel feitelijken 
grondslag mist, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep en veroordeeling van eische
res in de kosten dezer procedure. 

(N. J .) 

n Februari 1940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
101 ter.) 

Terecht heeft de Minister geoordeeld, 
dat de onderhavige school niet verkeert 
in "bijzondere omstandigheden" in ver
band met kosten van herstel der centrale 
verwarming, nu vanwege het schoolbe
stuur is verzuimd de noodige maatrege
len te nemen om het stukvriezen van 
den ketel te voorkomen, die bovendien 
niet van voldoende capaciteit was en 
evenmin in goede conditie verkeerde. 
Bovendien is niet aannemelijk gemaakt, 
dat een vergoeding per leerling, als door 
den Raad vastgesteld, voor de redelijke 
behoefte van de school ontoereikend zou 
moeten worden geacht, en is niet aan
getoond, dat de uitgave, door verdeeling 
over de nog komende jaren, redelijker
wijze niet uit de vergoedingen over het 
vijfjarig tijdvak zou kunnen worden ge
financierd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereeniging tot bevor
dering van Christelijk Lager en Meer Uit
gebreid Lager Onderwijs, te Groningen, te
gen de beschikking van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 Juni 1939, N °. 6726, Afdeeling L. 0., hou
dende afwijzing van het verzoek van den 
appellant om toepassing van art. 101ter, eer
ste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 · ten 
aanzien van zijne bijzondere schooi voor ge
woon lager onderwijs, Nassaulaan N°. 5, te 
Groningen, over het jaar 1939; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Februari 1940, N °. 107; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Februari 1940, N °. 2031, Afdeeling L ager 
Onderwijs ; 

0 . dat de evenvermelde beschikking van 
Onzen Minister steunt op de ove·rweging, 
dat het schoolbestuur als bijzondere omstan
digheid, waarin deze school zou verkeeren, 
er op wijst, dat aan de centrale verwarming 
herstelwerkzaamheden noodzakelijk waren, 
waarvan de kosten ongeveer f 1700 hebben 
bedragen; dat, wat ook zij van de vraag, of 
dit een "bijzondere omstandigheid" is in den 
zin van art. 101ter, der wet, dan wel, of de 
daaraan verbonden kosten oorzaak zijn, dat 
de vergoeding voor de redelijke behoeften 
der school ontoereikend moet worden geacht, 
op grond van het door het schoolbestuur 
aangevoerde voor een verhooging van de ver
goeding geen aanleiding bestaat, tenzij te 
voren vaststaat, dat door een verdeeling van 
de kosten een financiering van deze uitgave 
niet uit de vergoedingen over de nog ko
mende jaren van het loopende 5- jarig tijd
vak kan worden gevonden; dat het niet aan
nemelijk is, dat dit in casu niet mogelijk is ; 
dat, gerekend naar de normen, welke in het 
algemeen voor de verschillende onderdeelen 
van de exploitatie eener lagere school gelden 
en met uitschakeling van de kosten voor 
kweekelingen met akte, de kosten van ver
lichting, verwarming en schoonhouden in 
verband met de tewerkstelling dier kweeke
lingen in afzonderlijke leslokalen, alsmede 
van ·de kosten van de belooningen voor het 
bezit van de "naäkte", welke als onver
plichte uitgaven bij de overweging, of er 
voor toepassing van art. 101ter grond be
staat, buiten beschouwing moeten blijven, 
voor een school met ± 1 70 leerlingen, een 
vergoeding van f 13.66 per leerling, zooals 
over 1939 zal worden uitgekeerd, bij zuinig 
beheer een overschot moet kunnenopleveren, 
waaruit althans een deel van de bovenbe
doelde extra onderhoudskosten, waarvan vol
gens het rapport van burgemeester en wet
houders slechts een bedrag van ruim f 1100 
ten laste van het jaar 1939 komt, moet kun
nen worden betaald; dat, aangezien zulks ook 
in volgende jaren niet bij voorbaat uitgeslo
ten kan worden geacht, het tegen de bedoe
ling van art. 101ter zou zijn, om· het school
bestuur in de gelegenheid te stellen, de kos-
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ten van het onderhoud door een verhooging 
van de vergoeding over 1939 uit die vergoe-
ding te bestrijden; · 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
in de overwegingen van de bestreden be
schikking wordt toegegeven, dat inderdaad 
slechts een deel der extra-onderhoudskosten 
uit de vergoeding 1939 zal kunnen worden 
betaald; dat, aangezien zulks ook in de vol
gende jaren niet bij voorbaat uitgesloten kan 
worden geacht, het verder tegen de bedoeling 
van art. 101ter zou zijn, om het schoolbe
stuur in de gelegenheid te stellen, de kosten 
van het onderhoud door een verhooging van 
de vergoeding over 1939 uit die vergoeding 
te bestrijden; dat de consequentie van de in 
de laatstgenoemde overweging gelegen ge
dachte is, dat de bedoeling van art. 101ter 
zou zijn, dat een dergelijke verhooging alleen 
zou kunnen worden toegestaan na afloop van 
het vijfjarig tijdvak, bedoeld in het derde 
lid van art. 103 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat immers nimmer bij voorbaat uitge
sloten kan worden geacht, dat de vergoedin
gen der volgende jaren niet de mogelijkheid 
zouden bieden tekorten over een zeker jaar te 
bestrijden, aangezien die vergoedingen dàn 
nog niet zijn vastgesteld, en evenmin bekend 
is, hoe hoog de uitgaven gedurende die jaren 
zullen zijn; dat, wanneer de in de bestreden 
beschikking geponeerde interpretatie van 
art. 101ter de juiste zou zijn, de beteekenis 
van dit artikel vrijwel geheel illusoir ware; 
dat naar zijne meening de strekking van 
art. 101ter deze is, dat, indien over een zeker 
jaar de vergoeding door bijzondere omstan
digheden of anderszins ontoereikend is door 
oorzaken buiten de schuld van het schoolbe
stuur ontstaan, die vergoeding kon worden 
verhoogd tot een bedrag, dat volledige kwij
ting der schulden in datzelfde jaar mogelijk 
maakt; dat de onderhavige school in bijzon
dere omstandigheden verkeert, waaraan naar 
de meening van het schoolbestuur geen twij
fel bestaat; dat de plotselinge, onvoorziene 
koude in December 1938 de geheele centrale
verwarming-installatie deed bevriezen, waar
door onverwijld tot algeheele vernieuwing 
moest worden overgegaan, hetgeen een uit
gave van f 1700 vorderde; dat reeds het ver
vangen van een ketel eener centrale verwar
ming een schoolbestuur in normale omstan
digheden voor moeilijke en financieele pro
blemen stelt, daar de wet afschrijving gedu
rende een zeker aantal jaren, of reserveering 
niet toelaat; dat dit bezwaar in het onder
havige geval temeer klemt, nu niet alleen de 
ketel moest worden aangeschaft op een tijd
stip, warop de oude nog niet was versleten, 
maar bovendien het geheele buizenstelsel 
moest worden vernieuwd; dat naar de mee
ning van het schoolbestuur hier dan ook 
sprake is van bijzondere omstandigheden, die 
verhooging van de vergoeding voor de onder
havige school rechtvaardigen; 

O.dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat van 
wege het schoolbestuur is verzuimd de noo
dige maatregelen te nemen, ten einde het 
stukvriezen van den onderwerpelijken ketel 

te voorkomen, voor welke maatregelen te 
eerder aanleiding bestond, daar de ketel, 
naar aan het schoolbestuur bekend was, niet 
van voldoende capaciteit was en evenmin in 
goede conditie verkeerde; 

dat in verband hiermede de bedoelde 
school niet geacht kan worden te verkeeren 
in bijzonèere omstandigheden, als bedoeld 
in art. 55quater der Lager-Onderwijswet 
1920, terwijl evenmin aannemelijk is ge
maakt, dat een vergoeding van f 13.66 per 
leerling, als over 1939 voor vergoeding is 
vastgesteld, voor de redelijke behoefte van 
deze school ontoereikend zou moeten worden 
geacht; 

dat mitsdien, daargelaten nog, dat niet is 
aangetoond, dat de meerbedoelde uitgave, 
door verdeeling over de nog komende jaren, 
redelijkerwijze niet uit de vergoedingen over 
het vijfjarig tijdvak zou kunnen worden ge
financierd, Onze Minister op het verzoek tot 
toepassing in deze van art. 101ter der wet 
terecht afwijzend heeft beschikt; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

23 Februari 1940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 Art. 
101.) 

Ten onrechte heeft de Raad vergoe
ding geweigerd voor leerlingen eener 
u.1.o. school, die in opleiding waren voor 
de onderwijzersakte, nu deze leerlingen 
een klasse dier school werkelijk hebben 
bezocht en zij het geheele onderwijs vol
gens het leerplan der school hebben ge
volgd. 

De wet bevat geen bepaling, volgens 
welke meerderjarigen en zij, die reeds 
uitgebreid lager onderwijs- of soortge
lijke diploma's bezitten, niet tot de leer
lingen eener school voor u.l.o. zouden 
mogen worden gerekend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Bergen op Zoom 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Brabant van 20 Sept. 1939, IVe af
deeling, G. N °. 216, waarbij, met vernieti
ging in zooverre van het besluit van den raad 
der gemeente Bergen op Zoom van 31 Maart 
,939 de vergoeding, bedoeld in art. IOI 

(oud), eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 ten behoeve van de van het bestuur der 
Christelijke Vereeniging "Nehemia" tot in
standhouding van scholen met den Bijbel te 
Bergen op Zoom uitgaande bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs, Bolwerk 
Zuid 24, aldaar, over het jaar r936 is vast
gesteld op nr.5 X f 12.32 off 1373.68; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Februari 1940, N °. 22; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 



1940 23 FEBRUARI 120 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Februari 1940, N °. 2030, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat aan de leerlingen, die de school met den 
Bijbel voor uitgebreid lager onderwijs te Ber
gen op Zoom bezoeken, buiten de school
tijden een cursus wordt gegeven, die niet 
onder het uitgebreid lager onderwijs pro
gram valt, maar die noodig is voor hen, die 
zich aan het onderwijzersexamen wenschen 
te onderwerpen; dat de gemelde school op 
grond van den daaraan verbonden cursus 
mede bezocht wordt door meerderjarige leer
lingen en (of) leerlingen , die reeds in het 
bezit zijn van een uitgebreid lager onderwijs
diploma of einddiploma H .B.S.; dat onder
scheidene buitengemeenten voor deze leer
lingen aan de gemeente Bergen op Zoom de 
in de artt. 86, 104 en 205 der Lager-Onder
wijswet 1920 bedoelde uitkeering weigeren 
te voldoen in de kosten van de gemelde 
school voor uitgebreid lager onderwijs; dat 
de gemeenteraad van Bergen op Zoom daar
om besloot aan de schoolbesturen t en be
hoeve van de evenbedoelde leerlingen over 
het jaar 1936 geen vergoeding overeenkom
stig art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 
toe te kennen; dat het schoolbestuur, van 
deze beslissing in beroep komende, aanvoert, 
dat voor deze leerlingen wèl aanspraak kan 
worden gemaakt op de in art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde vergoeding; dat 
hun college dienaangaande meent te moeten 
overwegen, dat, blijkens van de Onderwijs
inspectie verkregen inlichtingen, de door den 
appellant bedoelde leerlingen volledig het 
onderwijs aan de onder zijn bestuur staande 
school voor uitgebreid lager onderwijs vol
gens het bestaande leerplan hebben gevolgd; 
dat zij dus, mede naar het oordeel van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, blijkens .diens aan het gemeente
bestuur van Bergen op Zoom gerichten brief 
van 22/23 Mei 1936, N °. 12431/ 12401, Af
deeling L.O ., als leerlingen dier school moe
ten worden aangemerkt; dat de gemeente
raad van Bergen op Zoom mitsdien voor 
h en ten onrechte de in art. 101 der Lager
Onderwijswet 1920 bedoelde vergoeding 
heeft geweigerd; dat door dat college de ver
goeding per leerling ten behoeve van de bij 
zondere school voor uitgebreid lager onder
wijs met den Bijbel voor het jaar 1936 is 
vastgesteld op f 12 .32 met een gemiddeld 
aantal leerlingen van 109½ ; dat de gemeen
teraad voor de volgende leerlingen geen ver
goeding heeft berekend: S . de Kort, een half 
jaar, M . R. Omé, het geheele jaar, A. J. v . 
d . Stel, een half jaar, totaal 2 leerlingen; dat 
mitsdien de vergoeding moet worden bere
kend naar een gemiddeld aantal leerlingen 
van 109½ + 2 = n1½ ; dat de vergoeding 
voor de bijzondere scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs voor het jaar 1936 f 12 .32 
per leerling bedraagt; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Bergen op Zoom, daartoe 
gemachtigd door den raad dier gemeente, bij 

Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat het geschil gaat over de vraag, of meer
derjarige leerlingen en (of) leerlingen met 
een of meer uitgebreid lager onderwijsdiplo
ma's, eindexamen H.B.S. enz., aangemerkt 
kunnen worden als leerlingen eener school 
voor uitgebreid lager onderwijs en de ge
meente verplicht is voor deze leerlingen de 
vergoeding ingevolge art. 101 der Lager-On
derwijswet 1920 te betalen; dat Ged. Staten 
met Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en de onderwijsinspecties 
deze vraag bevestigend beantwoorden, zij 
het met deze restrictie, dat overeenkomstig 
het leerplan der school voor uitgebreid lager 
onderwijs het geheele onderwijs gevolgd 
moet worden, terwijl naar hunne bescheiden 
meening een ontkennend antwoord had moe
ten volgen; dat hunne meening is gebaseerd 
op het feit, dat de Lager-Onderwijswet 1920 
bedoeld is als regeling van het onderwijs aan 
,.kinderen", en meerderjarige personen der
halve daarvan uitgesloten zijn; dat een te
genovergestelde meening tot ongewenschte 
consequenties zou kunnen leiden; dat een 
tweede argument is, dat bezitters van uit
gebreid lager onderwijs- of soortgelijke di
ploma's worden verondersteld hunne proeven 
van bekwaamheid te hebben afgeleid en aan 
het onderwijs, dat op de school voor uitge-
breid lager onderwijs gegeven wordt, geen 
behoefte meer hebben; dat er iets voor te 
zeggen zou zijn, wanneer diploma-bezitters 
eenigen tijd de school voor uitgebreid lager 
onderwijs bezochten om hun kennis paraat 
te houden, maar in het onderhavige geval 
hiervan geen sprake kan zijn, daar het eenige 
doel van het schoolbezoek is: de onderwij 
zersakte; dat zij zich veroorloven op temer
ken, dat, al ware de meening van Ged. Sta
ten juist en stond de verplichting van de 
gemeente tot betalen voor de lee.dingen in 
casu vast, het besluit van Ged. Staten dd. 20 
September 1939, G. N °. 216, IVe afdeeling, 
geen voldoende rekening houdt met de mo
gelijkheid, dat de leerlingen, voor welke de 
raad van Bergen op Zoom de vergoeding 
ingevolge art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920 over het jaar 1936 niet vaststelde, in 
het jaar 1936 het geheele onderwijs overeen
komstig het leerplan der betrokken school 
niet gevolgd zouden hebben; dat, wanneer 
onder leerplan verstaan moet worden het 
,.feitelijk" uitgebreid lager onderwijs-pro
gramma, de leerlingen in kwestie immers het 
geheele onderwijs overeenkomstig het leer
plan niet gevolgd zouden hebben, daar de 
behandelde leerstof voor de leerlingen van 
den onderwijzerscursus aanmerkelijk afwijkt 
van die, welke overeenkomstig het uitgebreid 
lager onderwijs-leerplan aan de overige leer
lingen gegeven wordt, en de vergoeding voor 
deze leerlingen inderdaad terecht door den 
gemeenteraad was geweigerd; 

0 .. dat blijkens de stukken vaststaat, dat 
de hierboven bedoelde leerlingen, die in op
leiding waren voor de onderwijzersakte, de 
vierde klasse der school voor uitgebreid la
ger onderwijs van de Bijzondere Christelijke 
school "Nehemia", te Bergen op Zoom, in 



l '!l 24 FEBRUARI 1940 

1936 werkelijk hebben bezocht en dat zij het 
geheele onderwijs volgens het leerplan dezer 
school hebben gevolgd; 

dat het gemeentebestuur weliswaar aan
voert, dat de behandelde leerstof voor de 
leerlingen van den onderwijzerscursus afwijkt 
van die, welke overeenkomstig het uitge
breid lager onderwijs-leerplan aan de overige 
leerlingen gegeven wordt, doch dat dit niet 
juist is; 

dat immers uit de ter zake ontvangen 
ambtsberichten van het Rijksschooltoezicht 
blijkt, dat de evenbedoelde onderwijzersop
leiding zoodanig is ingericht,dat de leerlin
gen naast het volledige uitgebreid lager on
derwijs extra-lessen ontvangen, teneinde 
zich aan het onderwijzersexamen te kunnen 
onderwerpen; 

dat van de zijde van het gemeentebestuur 
van Bergen op Zoom aan den Raad van Sta
te nog een aantal verklaringen van oud-leer
lingen der onderhavige bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs, die de be
doelde onderwijzersopleiding aldaar gevolgd 
hebben, zijn overgelegd, waarin door deze 
wordt verklaard, dat zij niet het e>nderwijs 
in alle vakken der school voor uitgebreid la
ger onderwijs zouden hebben gevolgd, doch 
dat, naar met den, op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, nader te dezer zake ge
raadpleegden Inspecteur van het Lager On
derwijs in de inspectie Roosendaal moet wor
den aangenomen, deze verklaringen blijk
baar berusten op een misverstand, ontstaan 
doordat de bedoelde leerlingen, hoewel het 
onderwijs in alle vakken volgende, slechts 
tot 1 uur les hadden; 

dat de vorenbedoelde leerlingen derhalve 
behooren te worden medegerekend bij het 
vaststellen van de vergoeding voor de onder
havige school vooruitgebreidlageronderwijs; 

dat het gemeentebestuur er weliswaar nog 
op wijst, dat deze leerlingen niet zouden mo
gen medetellen, omdat zij meerderjarig zijn 
en reeds uitgebreid lager onderwijs- of soort
gelijke diploma's bezitten, doch dat de La
ger-Onderwijswet 1920 geen enkele bepaling 
bevat, volgens welke zoodanige personen niet 
tot de leerlingen eener school voor uitgebreid 
lager onderwijs zouden mogen worden gere
kend; 

dat in verband met het vorenstaande moet 
worden geoordeeld, dat Ged. Staten terecht 
d e vergoeding, bedoeld in art. 101, re lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor het jaar 1936_ 
hebben vastgesteld op f 1373.68; 

G e zie n de Lager-Onde rwijswet I920, zoo
als deze luidde vóór de wijziging bij de wet 
van 22 Mei 1937 (S. No. 323); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

24 Februari x940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet Art. 248.) 

Nu de financieele omstandigheden der 
gemeente (steun uit het werkloosheids
subsidiefonds en ongedekte tekorten) 
het als eisch stellen, iedere niet strikt 
noodzakelijke uitgave achterwege te la
ten, hebben Ged. Staten terecht goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
betreffend het toekennen van een grati
ficatie van f 50 aan den gemeenteveld
wachter bij diens 25-jarig ambtsjubi
leum. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Voorhout tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 25/30 October 1939, B . n ° . 14429/12, 
3e Afd., G.S. n ° . 24/1, bij hetwelk goedkeu
ring is onthouden aan het raadsbesluit van 
29 Juni 1939 tot wijziging van de gemeente
begrooting voor het dienstjaar 1939; 

D en Raad van ·state, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Febr. 1940, n ° . 104; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 20 Febr. 1940, 
n ° . 4512, afd. B.B.; 

0 . dat de raad der gemeente Voorhout in 
zijne vergadering van 29 Juni 1939 heeft be
sloten tot wijziging van de gemeentebegroo
ting voor het dienstjaar 1939, door toevoe
ging van een uitgaaframing van f 50 voor 
toekenning van een gratificatie aan den ge
meenteveldwachter ter gelegenheid van 
diens 25-jarig ambtsjubileum; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 25 Oct. 1939, G.S. n ° . 24'1, aan 
dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat de gemeente 
Voorhout sedert 1936 regelmatig bijzonderen 
financieelen steun uit het werkloosheidssub
sidiefonds heeft noodig gehad voor het slui
tend maken van hare begroetingen en zooda
nigen steun ook voor het dienstjaar 1939 
behoeft; dat de gemeente bovendien tot dus
ver een bedrag ad ruim f 16,000 ongedekt 
heeft moeten laten van niet door dien bij
zonderen steun gedekte tekorten van vroe
gere dienstjaren; dat onder deze omstan
digheden door de gemeente Voorhout elke 
niet bepaaldelijk noodzakelijke verhooging 
van uitgaven dient te worden nagelaten; dat 
toekenning van eene gratificatie. aan een 
ambtenaar ter gelegenheid van een ambts
jubileum niet kan worden aangemerkt als 
een voor een doelmatige behartiging van de 
belangen der gemeente noodzakelijke uit
gaaf; 

dat van deze beslissing de raad van Voor
hout bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat art. Q der verordening, regelende 
de eischen van benoembaarheid en bezoldi
ging van de veldwachters der gemeente 
Voorhout, vastgesteld bij raadsbesluit dd. 16 
D ec. 1932, goedgekeurd bij Ons besluit van 
2 Maart 1933, n ° . 41, zooals dit is gewijzigd 
bij besluit van den raad van 29 Maart 1935, 
goedgekeurd bij Ons besluit van 2 Mei 1935, j 
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n°. 73, de ·gelegenheid aan den raad toebe
deelt om wegens zeer bijzondere omstandig
heden, waaronder langdurigen trouwen 
dienst, aan den veldwachter eene gratifica
tie toe te kennen; dat inderdaad een om
standigheid, als waarvan het evengenoemde 
artikel der verordening gewaagt, aanwezig 
is; dat de gronden, door Ged. Staten in de 
eerste drie overwegingen van hun besluit 
naar voren gebracht ter motiveering van 
hunne weigering het omstreden besluit goed 
te keuren, door den raad niet worden be
streden; dat echter de conclusie, in hunne 
laatste overweging genomen, door hem niet 
kan worden gedeeld, aangezien deze conclu
'sie, wat het onderhavige geval betreft, uit de 
-eerste drie overwegingen geenszins voort
·vloeit; dat immers een doelmatige beharti
ging der gemeentelijke belangen geenszins 
-volkomen behoeft samen te vallen met het 
budgetair evenwicht; dat bovendien deze 
uitgave de begrooting, zooals deze aanvan
kelijk opgezet was, geenszins ontwricht, doch 
kon worden bestreden uit de post Onvoor
ziene uitgaven, welke door verschillende zeer 
gunstige belastinguitkomsten een zoodanig 
beeld vertoonde, dat ten tijde van de tot
standkoming van het omstreden besluit het 
zich liet aanzien, dat wellicht de geheele ge
raamde belastingbijdrage uit het werkloos
· heidssubsidiefonds over het jaar 1939 zou 
kunnen worden teruggestort, terwijl ook het 
-renteloos voorschot wegens een gedeelte van 
de extra-bijdrage over 1933 wellicht zou 

·kunnen worden afgelost; dat zelfs afgezien 
van deze, het begrootingsbeeld gunstig be
invloedende factoren, de omstreden uitgave 
behoort te worden beschouwd als noodzake
lijk voor een doelmatige behartiging van de 

·belangen der gemeente; dat veeleer het ge
meentebelang rechtstreeks door dit besluit 
wordt gedie·nd, wijl daarbij op den voorgrond 

· staat het blijk geven van waardeering van 
· het gemeentebestuur jegens een zijner amb
· tenaren en het bevorderen alzoo van een 
goedgezinde verstandhouding; dat het nim
mer mogelijk zal zijn deze motieven in cij
fers vast te leggen, doch dat het toekennen 
van een gratificatie op deze gronden niet 
anders dan bevorderlijk kan zijn aan een 
goede behartiging van de gemeentebelangen 
in het algemeen en door elken gemeente
ambtenaar op zijn terrein in het bijzonder; 

: dat de finantieele toestand der gemeente des
ondanks misschien een redelijke grond tot 

· het onthouden der goedkeuring zou kunnen 
zijn, indien deze gratificatie buitensporig 
hoog ware geweest: dat dit echter van een 

· uitgaveraming van f 50 voor het onderhavige 
doel zeker niet kan worden gezegd; 

0 . dat, gelet op de financieele omstandig
heden, waarin, blijkens de stukken, de ge
meente Voorhout verkeert, aan den gemeen
teraad terecht de eisch is te stellen, iedere 
niet strikt noodzakelijke uitgave achterwege 
te laten; 

dat, al moge de verordening, regelende de 
eischen van benoembaarheid en bezoldiging 

, van de veldwachters der gemeente Voorhout, 
de mogelijkheid openen tot het toekennen 

aan deze functionarissen van gratificaties 
voor langdurigen trouwen dienst, van deze 
bevoegdheid in voorkomende gevallen uiter
aard slechts gebruik dient te worden ge
maakt, indien de geldelijke toestand der ge
meente zulks veroorlooft; 

dat de hierbedoelde bepaling van de even
genoemde verordening weliswaar een gun
stigen invloed kan uitoefenen op den dienst
ijver van de voormelde ambtenaren, doch 
dat deze omstandigheid de bedoelde uitgave 
nog niet stempelt tot een strikt noodzake
lijke, waartoe, ongeacht den toestand der 
gemeentefinanciën, zou moeten worden over
gegaan; 

dat volgens den gemeenteraad deze toe
stand ietwat rooskleuriger zou zijn dan in het 
bestreden besluit van Ged. Staten is uitge
beeld, doch dat, wat daarvan moge zijn, deze 
in ieder geval nog zoodanig is, dat een voor
zichtig beleid vooralsnog geboden blijft; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. 
(A. B .) 

26 Februari 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Arbeidswet art. 1; Sv. art. 
430.) 

De Rechtb. nam aan, dat de speciali
teit van verdachte's veehouderij was het 
leveren van rauwe melk aan zijn klan
ten, en dat slechts een deel der door hem 
gewonnen melk verwerkt werd. De daar
uit door haar gemaakte gevolgtrekking, 
dat deze in de telastlegging vermelde 
werkzaamheden van verwerking verricht 
werden in een veehouderij en niet in een 
fabriek als bedoeld in art. 1 lid 2 onder a 
Arbeidswet 1919 is niet juist, daar, -
ook al geschiedt het verwerken van een 
gedeelte der door gerequireerde gewon
nen melk in zijn veehouderij, - dit toch 
niet wegneemt, dat de desbetreffende 
werkzaamheden daar verricht kunnen 
worden in een fabriek in den zin van 
voornoemde wetsbepaling, d.w.z. in een 
inrichting, die in het dagelijksch leven 
wordt beschouwd als te behooren tot de 
nijverheid in engeren zin. 

Geen zuivere vrijspraak. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtb. te Amsterdam, requirant van cassa
tie tegen een vonnis dier Rechtb. van 31 Oct. 
1939, waarbij in hooger beroep, met vernieti
ging van een mondeling vonnis van het Kan
tongerecht te Hilversum, op 26 Mei 1939 in 
deze zaak gewezen, - B. H. K., veehouder, 
te Naarden, is vrijgesproken van het hem te
lastgelegde; 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
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Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij schriftuur, luiden
de : 

,,S., althans v. t. van de artt. 1, 2, 67, 68, 
juncto 74 en 83 der Arbeidswet 1919 en van 
de artt. 350-352, juncto 425 Sv. door den 
verdachte in den vorm eener vrijspraak be
dektelijk te ontslaan van rechtsvervolging, 
althans de hem ten laste gelegde feiten be
dektelijk niet strafbaar te verklaren op grond 
van de juridische en niet-feitelijke beslissing, 
dat de door de zoons van dezen verdachte, 
verrichte, in de dagvaarding genoemde, door 
den verdachte bekende werkzaamheden val
len onder de wettelijke beperking van het 
taalkundig begrip " arbeid", vastgelegd in lid 
1 sub a van art. 1 der Arbeidswet 1919 t en 
aanzien van "werkzaamheden in eene vee
houderij " en door deze bewezen werkzaam
heden niet onder te brengen onder het tweede 
lid sub a van art. 1 dier wet;" 

0. dat, waar het hier betreft een cassatie
beroep, gericht tegen de in het bestreden 
vonnis gegeven vrijspraak, eerst moet wor
den onderzocht, of requirant in dit beroep 
ontvankelijk is; 

0. dat bij oorspronkelijke dagvaarding aan 
gerequireerde te laste gelegd is, dat hij te 
Naarden, in den voormiddag van Zaterdag 2 5 
Maart 1939, te ongeveer 6 uur 30 minuten, 
als hoofd, althans bestuurder van een onder
neming tot vervaardiging van zuivelproduc
ten, in welke onderneming alstoen in de in 
perceel Lambertus Hortensiuslaan 26 geves
tigde fabriek althans werkplaats, zijnde een 
besloten ruimte, waar, anders dan uitslui
tend ten behoeve van een aldaar gevestigde 
huishouding placht te worden gewerkt, aan 
en ten behoeve van de vervaardiging van 
zuivelproducten, arbeid, bestaande in het 
capsuleeren van een met joghurt gevulde 
flesch, en arbeid bestaande in het in meta
len kratten plaatsen van flesschen althans 
soortgelijke arbeid werd verricht door W . J. 
K. onderscheidenlijk A. M. K . (geboren 20 
April 1924), niet heeft gezorgd, dat in die 
inrichting op een plaats die vrij toegankelijk 
was voor alle arbeiders in die inrichting 
werkzaam, een gedagteekende en door hem, 
verdachte, onderteekende arbeidslijst, vol
doende aan de in of krachtens art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften zoo
danig was opgehangen, dat daarvan gemak
kelijk kon worden kennisgenomen, aangezien 
zoodanige arbeidslijst niet aanwezig was en 
voorts niet heeft gezorgd dat in die inrich
ting een arbeids-register aanwezig is, dat 
voldeed aan de in of krachtens art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften, aan
gezien zoodanig arbeidsregister evenmin aan
wezig was, en niet heeft gezorgd, dat, terwijl 
hij niet in het bezit was van eene voornoemde 
jeugdige persoon A M. K . betreffende gel
dige arbeidskaart, de gemelde arbeid door 
dezen persoon niet werd verricht, zulks ter
wij l nog geen twee jaren waren verloopen 
sedert eene vroegere veroordeeling van ver
·dachte, wegens overtreding van art. 74 der 
Arbeidswet 1919, onherroepelijk was gewor
.den; 

0. dat de gegeven vrijspraak in het be
streden vonnis nader is t oegelicht als volgt: 

" dat als niet betwist als vaststaande mag 
worden aangenomen, dat de specialiteit van 
verdechte's veehouderij is het leveren van 
rauwe melk aan zijn klanten en dat slechts 
een deel der door. hem gewonnen melk ver
werkt wordt; 

.,dat derhalve de in de telastlegging ver
m elde in het daar genoemde perceel ver
richte werkzaamheden verricht werden in 
een veehouderij en niet in een fabriek in den 
zin van art. 1 lid 2a der Arbeidswet 1919, 
immers niet in een inrichting die in het da
gelijksch leven wordt beschouwd als te be
hooren tot de nijverheid in engeren zin;" 

0. dat deze overwegingen aldus zijn te 
verstaan, dat de Rechtbank uit het vast
staande feit, dat de "specialiteit" van gere
quireerde's veehouderij is het leveren van 
rauwe melk aan zijn klanten, terwijl slechts 
een deel der door hem gewonnen melk ver
werkt wordt, de gevolgtrekking maakt, dat 
de in de telastelegging vermelde werkzaam
heden verricht worden in een veehouderij en 
niet in een fabriek als bedoeld in art. 1 2de 
lid onder a Arbeidswet 1919; 

0. dat deze gevolgtrekking echter niet 
juist is, daar, - ook al geschiedt het verwer
ken van een gedeelte der door gerequireerde 
gewonnen melk in zijn veehouderij, - dit 
toch niet wegneemt, dat de desbetreffende 
werkzaamheden daar verricht kunnen wor
den in een fabriek in den zin van voornoem
de wetsbepaling, en dan zijn "arbeid" in den 
zin van de Arbeidswet 1919 ; 

0 . dat de Rechtbank door enkel op grond 
van gezegd vaststaand feit, - zonder nader 
te onderzoeken of bedoelde werkzaamheden 
werden verricht in een fabriek in den zin van 
art. 1 2de lid onder a dier wet, d. w. z. in eene 
inrichting, die in het dagelijksch ieven wordt 
beschouwd als te behooren tot de nijverheid 
in engeren zin, - aan de begrippen "arbeid" 
en "fabriek" in die wetsbepaling en in de 
telastelegging een andere beteekenis toekent, 
dan aan deze begrippen gehecht moet wor
den; 

0. dat derhalve de gegeven vrijspraak niet 
is een vrijspraak in den zin van art. 430 Sv., 
zoodat requirant in zijn cassatieberoep ont
vankelijk is; 

0. wat het middel betreft: 
dat in de telastelegging de woorden "ar

beid" en "fabriek" klaarblijkelijk in denzelf
den zin zijn gebezigd, als deze in voormelde 
wetsbepaling hebben, zoodat, nu de Recht
bank blijkens het voorgaande daaraan in het 
vonnis een andere beteekenis hechtte, zij niet 
heeft beraadslaagd en beslist op den grond
slag der telasteleging zooals art. 359 in ver
band met de artt. 350, 358, 415 en 425 Sv. op 
straffe van nietigheid voorschrijft; 

dat het middel derhalve is gegrond; 
Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam t eneinde haar op het bestaande 
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hooger beroep nader te berechten en af te 
doen. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. J .) 

28 Februari z940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 2). 

Daar de door den gemeenteraad over 
het onderhavig perceel getrokken voor
gevelrooilijn onaanvaardbaar moet wor
den geacht, hebben Ged. Staten ten on
rechte volstaan met, onder goedkeuring 
van het raadsbesluit, aan den gemeente
raad de wijziging daarvan toe te vertrou
wen. 

Een bepaling in de verordening tot 
vaststelling van voorgevelrooilijnen, 
waarbij de vroeger vastgestelde "schade
vergoedingsverordening" toepasselij k is 
op de bij de voorgevelrooilijnen betrok
ken perceelen, is niet te beschouwen als 
een voorschrift, als bedoeld in art. 2 der 
Woningwet, zoodat dit deel der veror
dening ten onrechte door Ged. Staten in 
de goedkeuring is betrokken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A. Suskind, te D enekamp, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Overijssel van 1 
Aug. 1939, no. 6969/6141, 4e Afd., houdende 
goedkeuring van het besluit van den raad der 
gemeente Denekamp van 23 Maart 1939, no. 
501, tot vaststelling van eene "verordening 
tot vaststelling van voorgevelrooilijnen" 
zulks met intrekking van zijn besluit van 29 
Sept. 1932, no. 770, goedgekeurd bij besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 22 Nov. 
1932, 4e afd., no. I2998/9368; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Febr. 1940, no. 119; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Febr. 1940, no. 
2064 M /P.B.R. , afd. Volkshuisvesting; 

0. dat de raad der gemeente D enekamp 
bij besluit van 23 Maart 1939, no. 501, on~ 
der intrekking van het raadsbesluit van 29 
Sept. 1932, no. 770, goedgekeurd bij besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 22 Nov. 
1932 , 4e afd., no. I2998/9368, de volgende 
Verordening tot vaststelling van voorgevel
rooilijnen heeft vastgesteld : 

Art. 1. Als voorgevelrooilijnen voor het 
bouwen, geheel vernieuwen of veranderen, of 
uitbreiden van woningen en gebouwen in de 
bebouwde kom van het dorp Denekamp, 
worden vastgesteld de voorgevelrooilijnen, 
zooals deze op aangehechte teekening no. 3 
zijn aangegeven. 

Art. 2. De bij raadsbesluit dd. 25 Aug. 
1938, no. 1404, vastgestelde schadevergoe
dingsverordening, zooals deze met goedkeu
ring van Ged. Staten mocht worden aange
vuld of gewijzigd, is toepasselijk op de, bij 
de voorgevelrooilijnen, bedoeld in art. 1, be
trokken perceelen; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij besluit 
van 1 Aug. 1939, no. 6969/6141 , 4e afd., dit 
raadsbesluit hebben goedgekeurd. met op
merking, dat hun college in overweging geeft, 
het raadsbesluit, voorzoover betreft de rooi
lijnen langs een gedeelte van de Oldenzaal
sche straat ·en een deel der Stationsstraat te 
herzien, in voege als op een bij het besluit 
gevoegde teekening is aangegeven; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat A. Suskind te Denekamp bezwaar 
maakt tegen de voor den Rijksweg van Ol
denzaal vastgestelde rooilijnen, waardoor het 
aan den adressant toebehoorende perceel G 
5369 geheel vóór de voorgevelrooilijn zou ko
men te liggen; dat inderdaad ook naar het 
oordeel van Ged. Staten ter plaatse de voor
gevelrooilijn zonder bezwaar eenigen afstand 
naar de zijde van den weg zou kunnen wor
den verschoven; dat evenwel in verband met 
de omstandigheid, dat op het onderwerpe
lijke raadsbesluit de door den raad der ge
meente Denekamp, bij besluit van 25 Aug. 
1938 vastgestelde "Schadevergoedingsveror
dening" van toepassing is, de belangen van 
den adressant voldoende gewaarborgd moe
ten worden geacht, zoodat het bezwaar van 
den adressant niet tot onthouding van goed
keuring aan het onderwerpelijke besluit be
hoeft te leiden, doch volstaan kan worden 
met het gemeentebestuur in overweging te 
geven, het besluit op dat punt te herzien; 

· dat van dit besluit van Ged. Staten A. 
Suskind voornoemd bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de Oldenzaalsche 
straat ter plaatse meer dan voldoende breed 
is voor het op deze straat voorkomende ver
keer; dat zijn perceel een diepte heeft van 
15 m eter en de door Ged. Staten voorgestel
de voorgevelrooilijn op een afstand van on
geveer 9 meter van de grens van zijn perceel 
komt te liggen, terwijl slechts een strook van 
slechts 6 m overblijft, waarop geen enkel 
huis kan gebouwd worden; dat er geenerlei 
reden is, welke de voorgestelde rooilijn 
rechtvaardigt ; dat zijn woning bijna geheel 
vóór de rooilijn komt te liggen; dat er geen 
enkele reden is, waarom het breede plein 
vóór zijn woning verbreeding zou moeten on
dergaan ten koste van zijn eigendom; dat de 
rijweg op het smalste gedeelte tusschen zijn 
woning en de woningen aan de overzijde der 
straat nog IO m breed is; dat verderop naar 
de Roomsch-Katholieke kerk toe de straat 
veel smaller wordt; dat hij de eenige is, die 
door het besluit van Ged. Staten ernstig 
wordt benadeeld; dat zijns inziens de voor
gevelrooilijn vóór zijn woning moet komen 
te liggen en de voorgevelrooilijn langs zijn 
grond behoort te worden vastgesteld op de 
grens van de straat en dezen grond ; 

0 . dat blijkens de overgelegde ambtsbe
richten de door den gemeenteraad over het 
onderhavige perceel getrokken rooilijn on
aanvaardbaar moet worden geacht, en der
halve Ged. Staten t en onrechte hebben vol
staan met, onder goedkeuring van het raads
besluit, aan den gemeenteraad de wijziging 
daarvan toe te vertrouwen; 

dat mitsdien de goedkeuring aan het raads-
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besluit te dezen aanzien alsnog behoort te 
worden onthouden; 

dat voorts de inhoud van art. 2 der ver
ordening niet is te beschouwen als een voor
schrift, als bedoeld in art. r of art. 2 der Wo
ningwet, zoodat dit deel der verordening ten 
onrechte door Ged. Staten in de goedkeuring 
is betrokken; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten, aan het vorengenoemde raadsbesluit, 
voorzoover het betreft de vaststelling van 
een rooiliin over het perceel kadastraal be
kend sectie G. no. 5369, gelegen aan de 01-
denzaalsche straat en toebehoorende aan A . 
Suskind, goedkeuring te onthouden, en dit 
raadsbesluit, voorzoover het voor het overi
ge aan goedkeuring is onderworpen, goed te 
keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

29 

(A.B.) 

Februari 1940. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Drankwet S . 1931 n °. 476 Art. 
20 j 0

• art. 3), 
Daar d e gemeente op r Jan. 1939 een 

bebouwde kom had van m eer dan 5000 
inwoners (niet medegerekend de ver
pleegden van een tweetal krankzinnigen
gestichten) is zij terecht geplaatst op de 
lijst, bedoeld in art. 20 re lid. 

Zie nog K. B. 7 Febr. 1935 (C. V. 1935 
blz. 59) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A. J. Knijnenburg, te Oegstgeest, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 21 Juni 1939, No. 32, houdende 
vaststelling van de lijst van gemeenten, be
doeld in art. 20, eerste lid, der Drankwet 
(S. 1931, No. 476), op welke lijst o. m . de 
gemeente Oegstgeest is geplaatst; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Febr. 1940, No. 2; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 26 Febr. 1940, No. 340 G. 
Afdeeling Volksgezondheid; 

0 . dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 21 Juni 1939, No. 32 (Pro
vinciaal blad No. 204 van 1939) overeenkom
stig art. 20, 1ste lid, der Drankwet (S. 1931, 
No. 476) hebben vastgesteld de lijst der ge
meenten, bedoeld in art. 3, 2de lid, dezer wet, 
in welke lijst o. m . voorkomt de gemeente 
Oegstgeest; 

dat van dit besluit A. J . Knijnenburg, ver
gunninghouder te Oegstgeest, bij Ons in be
roep is gekomen , aanvoerende, dat het café
restaurantbedrijf en ook zijne zaak reeds tal 
van jaren een bijzonder ongunstigen invloed 
hebben ondervonden van de nog immer 
voortdurende crisis; dat hij buitendien in zij
ne zakelijke omstandigheden zwaar is get,rof
fen door het feit, dat de groote verkeersweg 

Amsterdam-Den Haag buiten de gemeente 
Oegstgeest is omgelegd, zoodat in de gemeen
te Oegstgeest gelegen café-restaurantbedrij
ven niet meer profiteeren van het intercom
munale verkeer ; dat hij nu andermaal zal 
worden getroffen door het bovenvermelde 
besluit, hetgeen zonder twijfel zijne zaak zal 
vernietigen; dat hij reeds thans niet ten vol
le kan voldoen aan zijne financieele verplich
tingen, zoodat, wanneer hem de slijtverkoop 
onmogelijk zal zijn geworden, en hij een goed 
deel van zijne tegenwoordige inkomsten zal 
moeten missen, hij in den grootsten finan
cieelen nood zal geraken; dat hij met het oog 
op de onder de gegeven omstandigheden voor 
hem en voor het geheele café-restaurantbe
drijf in de gemeente Oegstgeest daaruit 
voortvloeiende uiterst nadeelige gevolgen, 
zoo niet de vernietiging van de bestaansmid
delen, verzoekt het voormelde besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland voor de ge
meente Oegstgeest te willen vernietigen; 

0. dat, blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten, aangevuld naar aanleiding van een 
schrijven van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
de gemeente Oegstgeest op 1 Januari 1939 
een bebouwde kom had van meer dan .5000 
inwoners, de verpleegden van de gestichten 
Endegeest en Rhijngeest niet medegerekend, 
zoodat deze gemeente door Ged. Staten te
recht op de in art. 20, 1ste lid, der Drankwet 
(S. 1931, No. 476) bedoelde lijst is geplaatst; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken enz. 

(A.B.) 

2 Maart 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 23bis; 
Gemeentewet art. 231) . 

Het raadsbesluit tot uitbreiding van 
het aantal scholen is aan Ged. Staten 
aangeboden op 13 Februari. Door verda
ging hunner beslissing omtrent dit be
sluit met ten hoogste 2 maanden bij be
sluit van 3 Mei moet worden geoordeeld, 
dat de in art. 230, re lid genoemde ter
mijn van 3 maanden met 2 maanden is 
verlengd, zoodat uiterlijk op 13 Juli de 
beslissing van Ged. Staten aan het ge
meentebestuur moest worden ingezon
den. Aan het feit, dat dit is geschied. 
doet niet af, dat de beslissing eerst op 14 
Juli het gemeentebestuur heeft bereikt. 

In casu vormt de bevolkingstoene
ming, gevoegd bij het de laatste jaren 
toegenomen drukke en gevaarlijke ver
keer op de wegen, waarlangs de kinderen 
naar school moeten gaan, een gewichtige 
omstandigheid, die de stichting ·eener 
nieuwe school thans rechtvaardigt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van IJssel
monde, ter uitvoering van het besluit, door 
den gemeenteraad in zijn op 8 Augustus 1939 
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gehouden vergadering genomen, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 12 Juli 1939, B . n °. 2713 (4e Afd.), G.S. 
n °. 31 , waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van den raad der gemeente 
IJsselmonde van 9 Februari 1939, waarbij is 
besloten het aantal openbare scholen voor 
gewoon lager onderwijs in de gemeente met 
één te vermeerderen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 November 1939, n °. 639; 

Op de voordracht van On2en Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 December 1939, n °. 12889/1, afd. L.O.; 

0 . dat de raad der gemeente IJsselmonde 
bij besluit van 9 Februari 1939 heeft beslo
ten, het aantal openbare lagere scholen in de 
gemeente met één te vermeerderen, zulks uit 
overweging, dat het college van Ged. Staten 
der provincie Zuid-Holland bij besluit van 
10 April 1934, G.S. n °. 203/1, heeft besloten: 
1 °. den raden der gemeenten Rotterdam t:n 
IJsselmonde te bevelen zoo spoedig mogelijk 
met elkander een gemeenschappelijke rege
ling te sluiten, als bedoeld in art. 19, vierde 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, omtrent 
de toelating van daarvoor in aanmerking ko
mende kinderen uit de laatstgenoemde ge
meente tot openbare lagere scholen in de 
eerstgenoemde gemeente ; 2 ° . de verminde
ring te bevelen van het aantal openbare 
lagere scholen te IJsselmonde en te bepalen, 
dat deze vermindering zal geschieden door 
opheffing met ingang van 1 Sept. 1934, of, in 
geval van beroep, met ingang van den eer
sten dag der maand, volgende op die, waarin 
dit besluit is gehandhaafd, van de openbare 
lagere school in West-IJsselmonde; dat bij 
Ons besluit van 5 Februari 1935, n °. 16, de 
tegen het gemelde besluit ingestelde beroe
pen ongegrond zijn verklaard ; dat, ter vol
doening aan art. 19, sub 1, der Lager-Onder
wijswet 1920, stichting van een openbare 
school voor gewoon lager onderwijs in het 
westelijk deel der gemeente noodzakelijk is; 
dat de gewichtige omstandigheden, o. m. 
naar voren gebracht in zijn beroepschrift van 
18 Mei 1934 tegen het besluit van Ged. Sta
ten dd. 10 April 1934 voornoemd, zoomede 
bij het door On2en Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, ingestelde on
derzoek naar sedert 1 Juli 1933 opgeheven 
openbare lagere scholen, thans nog onver
zwakt geldende, en voorts de aanzienlijke en 
voortdurende groei van de gemeente in den 
loop der jaren, in het bijzonder in het wes
telijk deel, het college van Ged. Staten in de 
gelegenheid stellen, overeenkomstig artikel 
23bis van de Lager-Onderwijswet 1920 goed
keuring te verleenen aan een besluit tot ver
meerdering van het aantal scholen; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij be
sluit van 12 Juli 1939, B . n °. 2713 (4e Afd.), 
G. S . n ° . 31, aan dit raadsbesluit goedkeu
ring hebben onthouden, uit overweging, dat 
het aantal leerlingen, hetwelk de te stichten 
school zal bezoeken, weliswaar gelijk is aan
of overtreft het aantal, bedoeld in art. 23bis, 
tweede lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 

doch dat alle of vrijwel alle deze leerlingen 
in een der gevallen verkeeren, bedoeld onder 
a of b in het derde lid van het gemelde wets
artikel; dat, in verband met deze laatste om
standigheid en het gestelde in het eerste Jid 
van het meerbedoelde wetsartikel, aan het 
onderhavige raadsbesluit slechts goedkeuring 
kan worden verleend, wanneer zich een der 
gevallen voordoet, bedoeld in het meerge
noemde art. 23bis, derde lid, eerste alinea, 
der wet; dat weliswaar met het gemeentebe
stuur kan worden aangenomen, dat in de des
betreffende gemeente sprake is van eene aan
zienlijke toeneming van de bevolking in 
eenig deel der gemeente, doch dat, wil het 
onderwerpelijke raadsbesluit op den hier be
doelden grond goedkeuring kunnen erlangen, 
daarenboven moet vaststaan, dat deze toe
neming der bevolking van zoodanigen aard 
is, dat zij tot de voorgenomen schoolstichting 
inderdaad aanleiding geeft; dat, wat dit laat
ste betreft, hun college bij besluit van 10 
April 1934, n ° . 203/1, in beroep gehandhaafd 
bij Ons besluit van 5 Februari 1935, n ° . 16, 
tot opheffing van dezelfde school, welke de 
raad thans blijkbaar wil heropenen , is over
gegaan, voornamelijk aangezien deze ophef
fing in het financieele belang der gemeente 
kon worden geacht en het ongerief, hetwelk 
voor de kinderen der op te heffen scpool zou 
ontstaan, wanneer de betrokken ouders hen 
naar omliggende openbare lagere scholen 
zouden doen overplaatsen, slechts van on
dergeschikte beteekenis was te achten; dat 
de bedoelde openbare lagere school ten tijde 
harer opheffing nog 103 leerlingen telde, ter
wijl, ook naar het oordeel van het Rijks
schooltoezicht, bij hare heropening op slechts 
86 leerlingen met eenige zekerheid valt te 
rekenen; dat deze cijfers er reeds op wijzen, 
dat, sinds de opheffing der gemelde school, 
in het deel der gemeente IJsselmonde waarin 
zij was gevestigd, de behoefte aan openbaar 
gewoon lager onderwijs geenszins is venneer
derd en alzoo in die gemeente uitbreiding der 
schoolruimte voor dat onderwijs geenszins 
noodzakelijk kan worden geacht; dat ook 
voor de naaste toekomst niet kan worden 
verwacht, dat zich de behoefte aan meer 
schoolruimte voor het openbaar gewoon lager 
onderwijs zal doen gevoelen, nu immers per 
1 Sept. 1939 in die gemeente een bijzondere 
Roomsch-Katholieke school voor gewoon la
ger onderwijs zal worden geopend en naar die 
school een aantal leerlingen van het openbaar 
gewoon lager onderwijs te IJsselmonde zal 
overgaan; dat bij heropening der meerbe
doelde school de gemeente IJsselmonde een 
geheel nieuw schoolgebouw zal moeten stich
ten en uit dezen hoofde alzoo zal hebben te 
rekenen met een vrij aan2ienlijke, jaarlijks 
terugkeerende, uitgaaf voor rente en aflos
sing van het voor den bouw benoodigd kapi
taal; dat voorts bij verdeeling der leerlingen 
van het openbaar lager onderwijs over twee 
scholen de exploitatie voor de gemeente 
duurder zal worden, hetgeen ook op de ver
goedingen uit te keeren aan bijzondere lagere 
scholen ter plaatse, zijn invloed zal uitoefe
nen; dat deze financieele nadeelen grooter 
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moeten worden geacht dan het voordeel, het
welk het gemeentebestuur blijkbaar ver
wacht uit de verminderde bijdrage, welke 
aan de gemeente Rotterdam moet worden 
betaald voor kinderen, woonachtig te IJssel
monde, welke thans openbare lagere scholen 
te Rotterdam bezoeken; dat het ongerief, 
hetwelk de kinderen uit West-IJsselmonde 
thans ondervinden, wanneer zij de naastbij
liggende openbare lagere scholen moeten be
zoeken, niet noemenswaard is vergroot sinds 
zij door de opheffing der openbare lagere 
school in dat deel van IJsselmonde voor het 
eerst naar die omliggende scholen moesten 
worden verwezen; dat, gezien dit samenstel 
van feiten en omstandigheden, moet worden 
aangenomen, dat de hiervoren bedoelde toe
neming van de bevolking van IJsselmonde 
niet van zoodanigen aard is, dat zij tot de 
voorgenomen schoolstichting inderdaad aan
leiding zou moeten geven; dat alzoo zich het 
desbetreffend geval, voorzien in art. 23bis, 
derde lid, alinea r, der wet, ten deze niet 
voordoet; dat een der andere gevallen, voor
zien in art. 23bis, derde lid, eerste alinea, der 
wet evenmin aanwezig kan worden geacht; 
dat mitsdien, ook naar het oordeel van het 
Rijksschooltoezicht, het voorliggende raads
besluit de vereischte goedkeuring niet kan 
erlangen; 

dat van het genoemde besluit van Ged. 
Staten de raad der gemeente IJsselmonde 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat ingevolge art. 230, re Jid, der gemeente
wet Ged. Staten omtrent een besluit als het 
onderhavige binnen 3 maanden na den dag, 
waarop het hun is aangeboden, beslissen; 
dat zij ingevolge het 2e lid van dit artikel de 
beslissing, met opgave van redenen, gedu
rende ten hoogste twee maanden kunnen ve r
dagen; dat art. 231 dier wet voorts zegt, dat 
zij geacht worden het besluit goed te keuren, 
waaromtrent zij binnen den in het vorige 
artikel gestelden termijn van drie maanden 
geen beslissing of geen bericht, de beslissing 
verdagende, dan wel vóór den afloop van den 
termijn, waarmede hunne beslissing is ver
daagd, geen beslissing aan het bestuur, dat 
het besluit nam, hebben ingezonden; dat het 
raadsbesluit van 9 Februari 1939 nu bij Ged. 
Staten is ingekomen op 13 Februari daar
aanvolgend; dat Ged. Staten bij besluit van 
3/5 M ei 1939 hun beslissing op het voormelde 
besluit voor ten hoogste 2 maanden hebben 
verdaagd; dat, aangezien Ged. Staten zonder 
eenige nadere aanduiding hebben verdaagd 
voor ten hoogste twee maanden en dus niet 
gezegd hebben, wanneer d eze termijn inging, 
het duidelijk is, dat de verdaging, welke mo
gelijk was voor een termijn van twee maan
den, ingaande 14 Mei 1939, door Ged. Staten 
verkort is tot een termijn, in casu ingaande 
op den dag, waarop zij hun besluit namen, 
namelijk 3 Mei 1939; dat, afgezien echter 
van deze vraag, de raad meent, dat Ged. 
Staten den termijn van 5 maanden hebben 
overschreden, zulks op grond van Ons besluit 
van 26 Juni 1936, n °. 43, 1 volgens welk be-

l C. V. 1936 blz. 233. 

sluit als tijdstippen van "aanbieden" en "in
zenden" naar de taalkundige beteekenis dier 
woorden zijn aan te merken de dagen, waar
op de bedoelde stukken zijn ontvangen; dat, 
aangezien Ged. Staten het raadsbesluit op 
13 Februari hebben ontvangen, de inzending 
van het goedkeuringsbesluit (d.i. dus de 
ontvangst daarvan bij het gemeentebestuur) 
uiterlijk 13 Juli behoorde plaats te vinden; 
dat dit laatste nu eerst is geschied op 14 Juli 
met de ochtendbestelling; dat dus het raads
besluit van 9 Februari 1939 geacht moet wor
den te zijn goedgekeurd, op grond van het 
bepaalde bij art. 231 der gemeentewet; dat 
de overwegingen, waarop het besluit van 
Ged. Staten steunt, niet steekhoudend zijn; 
dat de afstanden, welke de kinderen uit 
West-IJsselmonde hebben af te leggen om 
de naastbijgelegen openbare lagere school te 
bereiken, en de frequentie m et het verkeer 
op de voor dat doel te gebruiken wegen van 
dien aard zijn, dat schoolstichting in dat deel 
van IJsselmonde gemotiveerd is te achten; 

0. ten aanzien van de vraag, of het raads
besluit krachtens het bepaalde in art. 231 der 
gemeentewet, juncto art. 23, tweede lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, moet geacht wor
den te zijn goedgekeurd, dat vaststaat, dat 
het raadsbesluit aan Ged. Staten is aange
boden op 13 Februari 1939; 

dat Ged. Staten daarop overeenkomstig 
het tweede lid van art. 230 der genoemde 
wet bij besluit van 3 Mei 1939 hun beslissing 
op het raadsbesluit voor t en hoogste twee 
maanden hebben verdaagd ; 

dat, mede op grond van de geschiedenis 
der totstandkoming van de laatste wijziging 
van evengenoemd wetsartikel moet worden 
geoordeeld, dat door het evenvermelde ver
dagingsbesluit van G ed . Staten de in het 
eerste lid van art. 230 genoemde termijn van 
drie maanden met twee maanden is verlengd, 
zoodat 13 Juli 1939 de laatste dag was, 
waarop de inzending van de beslissing van 
Ged. Staten aan het gemeentebestuur moest 
plaats vinden ; 

dat Ged. Staten op 13 Juli 1939 hun be
slissing bij het gemeentebestuur hebben in
gezonden, zoodat die inzending nog tijdig is 
geschied; 

dat daaraan niet afdoet, dat de beslissing 
van Ged. Staten eerst op 14 Juli 1939 het 
gemeentebestuur heeft bereikt, aangezien ar
tikel 231 der gemeentewet spreekt van het 
inzenden door Ged. Staten en niet van het 
ontvangen door het gemeentebestuur; 

dat derhalve in het onderhavige geval het 
raadsbesluit niet kan geacht worden krach
tens het bepaalde in art. 231 der gemeente
wet, in verband met art. 23, 2e lid, der Lager 
Onderwijs 1920 te zijn goedgekeurd, zoodat 
op de hoofdzaak behoort te worden beslist; 

0 . ten aanzien van de hoofdzaak, dat, zoo 
al zou kunnen worden betwijfeld, of de toe
neming van de bevolking in West-IJssel
monde van zoodanigen aard is, dat zij, op 
zichzelve beschouwd, tot de voorgenomen 
schoolstichting aanleiding geeft, die bevol
kingstoeneming, gevoegd bij het de laatste 
jaren toegenomen drukke en gevaarlijke 
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verkeer op de hoofdwegen in West-IJ ssel
monde, waarlangs de kinderen naar school 
moeten gaan, en welke niet met de veelal 
rustige wegen ten plattelande zijn te verge
lijken, naar Ons oordeel een gewichtige om
standigheid vormt, welke het verlangen van 
het gemeentebestuur en van de ouders naar 
een openbare school te W est-IJsselmonde 
thans rechtvaardigt ; 

dat toch uit de overgelegde stukken als
mede uit de betoogen van de gemachtigden 
van het gemeentebestuur van IJsselmonde in . 
de openbare vergadering van de Afdeeling 
van den Raad van S tate, voor de Geschillen 
van Bestuur, waarin over deze zaak verslag 
is uitgebracht, de indruk wordt verkregen, 
dat de bestaande toestand, waarbij het tach
tigtal of negentigtal kinderen uit West-IJs
selmonde, waarvoor de op te richten open
bare school aanvankelijk bestemd zou zijn, 
de openbare school op het dorp IJsselmonde 
of een openbare school in de gemeente R ot
terdam moet bezoeken, die voor het meeren
deel een paar kilometers en meer van hunne 
woning verwijderd is, niet bevredigend is; 

dat dan ook in afwijking van het gevoelen 
van Ged. Staten moet worden geoordeeld, 
dat de appellant terecht een beroep doet op 
de aanwezigheid van een geval, waarin het 
niet mederekenen van leerlingen achterwege 
blijft in voege als is bepaald bij art. 23bis, 
de rde lid, der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat op grond van het vorenstaande het 
onderhavige raadsbesluit ingevolge het be
paalde in het tweede lid van art. 23bis der 
genoemde wet had behooren te zijn goedge
keurd; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
G ed . Staten niet kan worden gehandhaafd en 
het raadsbesluit alsnog behoort te worden 
goedgekeurd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten het vorenvermelde raads
besluit alsnog goed te keuren. 

Onze M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A. B .) 

2 Maart 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19). 

Ged. Staten hebben terecht d e vast
stelling van een regeling omtrent toela
ting van kinderen uit de eene gemeente 
op de school der andere gemeente bevo
len. Aan de juistheid hunner beslissing 
doet niet af, dat het aantal kinderen u it 
de eene gemeente thans zeer is vermin
derd, daar zulks is te wijten aan abnor
male omstandigheden en op dit punt 
derhalve elk oogenblik weer verandering 
kan intreden, waarbij nog komt, dat de 
andere gemeente toch in ieder geval 
recht heeft op vergoeding van hetgeen 
zij voor deze kinderen uitgeeft. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Buurmalsen 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gel
derland van 19 S ept. 1939, No. 299, L. 0., 
waarbij is bevolen, dat de gemeenten Buur
malsen en Deil binnen zes maanden na de 
dagteekening van dit besluit zich, met in
achtneming voor zooveel noodig van de artt. 
129 tot en met 146 der gemeentewet, ver
eenigen tot het vaststellen van eene regeling 
omtrent de toelating van kinderen uit de 
gemeente Buurmalsen op de openbare lagere 
school te D eil , gemeente D eil; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
G eschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Febr. 1940, N °. 129; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
28 Febr. 1940, N °. 2 572, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen , dat 
bij hun besluit van 28 Dec. 1937, N °. 229, 
goedkeuring is onthouden aan de opheffing 
van d e destij ds tusschen de gemeenten Deil 
en Buurmalsen geldende gemeenschappelijke 
regeling nopens de toelating van kinderen 
uit de gemeente Buurmalsen op de open
bare lagere school te D eil in de gelijk
namige gemeente, zulks o. m. uit over
weging, dat de betrokken elf kinderen uit de 
gemeente Buurmalsen woonachtig waren in 
de onmiddellijke nabij heid van de school te 
Deil , aan de overzijde van de Linge, zoodat 
zij slechts met een boot behoefden te worden 
overgezet om direct bij deze school te zijn; 
dat die kinderen, ten einde de openbare 
school te Tricht (gemeente Buurmalsen) te 
bezoeken , geregeld een circa 2½ km langen 
weg zouden moeten volgen, die vooral des 
winters niet onbelangrijke bezwaren zou op
leveren ; en dat, daar de kinderen b ij ophef
fing van de bestaande gem eenschappelijke 
regeling van de school te D eil zouden wor
den geweerd, door deze opheffing het belang 
van het onderwijs der bedoelde kinderen zou 
worden geschaad; dat bij Ons besluit van IO 

J uni 1938, N °. 43,l waarbij hun evengemeld 
besluit werd vernietigd, o.m. is overwogen, 
dat, indien Ged. Staten een dergelijke rege
l ing ook na expiratie der vorige gewenscht 
mochte n achten . dit college bevoegd zou zijn 
om met toepassing van art. 19, se lid , der 
Lager Onderwijswet 1920 de totstandkoming 
daarvan t e bevelen; dat de redenen, waarom 
een behoorlijke regeling omtrent de toelating 
van kinderen uit de gemeente Buurmalsen 
op de openbare lagere school te D eil noodig 
moet worden geacht, sedert Onze beslissing 
niet alleen niet hebben opgehouden te gel
den, doch veeleer in gewicht zijn toegeno
men; dat immers het aantal kinderen , waar
op zoodanige regeling betrekking zou heb
ben, op 1 April 1939 zestien en na 15 April 
1939 vijftien bedroeg, terwij l de gemeente 

1 C. V. 1938 blz. 281. 
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Buurmalsen ter zake van het schoolbezoek 
dezer kinderen aan de gemeente Deil geener
lei kosten vergoedt; dat, daar een dergelijke 
toestand op den duur door de laatstgenoemde 
gemeente redelijkerwijs niet kan worden ge
duld, harerzijds tot het weren van de be
trokken kinderen van de school te Deil zou 
moeten worden overgegaan; dat mitsdien in 
het belang eener behoorlijke voorziening in 
het onderwijs van die kinderen door de be
tituren der beide gemeenten terzake een rege
ling dient te worden getroffen; 

dat de raad der gemeente Buurmalsen in 
beroep aanvoert, dat het besluit van Ged. 
Staten hem zeer heeft bevreemd, aangezien 
het de gemeente D eil vrij staat deze kinde
ren, die thans de openbare lagere school te 
Deil bezoeken, al dan niet daar toe te laten ; 
dat de toestand geenszins is zooals in het 
genoemde besluit van Ged. Staten is weer
gegeven, aangezien op r9 Sept. 1939 slechts 
r2 kinderen uit zijne gemeente de openbare 
lagere school te Deil bezochten; dat deze 12 
kinderen komen uit 4 gezinnen uit zijne ge
meente, te weten een gezin, waaruit 5 kin
deren, niet wonende op het terrein van de 
steenfabriek, doch aan den Lingedijk op 
slechts een afstand van ongeveer één kilo
meter van de openbare lagere school te 
Tricht, gemeente Buurmalsen, verwijderd, 
waarvan nog 2 kinderen feitelijk niet tot dat 
gezin behooren, doch daar tijdelijk worden 
verzorgd, terwijl de andere drie gezinnen 
wonen op het terrein van de steenfabriek, 
waarvan uit 2 gezinnen de vaders op de 
steenfabriek werken, terwijl de vader van 
het 3de gezin werkzaam is op de steenfabriek 
te Culemborg, naar een andere woning zoe
kende is, zijne kinderen inmiddels zonder 
eenigen dwang van gemeentewege de open
bare lagere school te Tricht bezoeken en bij 
zijn verzoek om overplaatsing naar die school 
te Tricht bleek, dat de meening had post ge
vat, dat deze kinderen te Deil moesten 
schoolgaan; dat zoodoende op het terrein 
van de steenfabriek slechts 2 gezinnen over
blijven met samen 4 kinderen, die de open
bare lagere school te Deil bezoeken en , wan
neer zij naar de openbare lagere school te 
Tricht zich moet begeven, een afstand van 
± 2 km zouden moeten afleggen; dat het 
grootste gedeelte weg, dat afgelegd moet 
worden naar de openbare lagere school te 
Tricht sinds korten tijd zeer is verbeterd, 
door asphalt-beton-verharding; dat voor den 
overtocht naar Deil geen officieel goedge
keurd overzetveer bestaat, doch daar enkel 
maar een boot van de fabriek aanwezig is, 
terwijl het voorkomt, dat de kinderen zelf 
overroeien; dat vele andere kinderen in zijne 
gemeente een afstand van meer dan 2 km 
moeten afleggen om de school te bezoeken; 
dat de woningen op het terrein van de steen
fabriek van dien aard zijn, dat steeds meer 
gezinnen naar een andere woning zijn gaan 
omzien en slechts nog enkelen thans zijn 
overgebleven; dat bij het treffen van de be
volen regeling tusschen zijne gemeente en 
de gemeente Deil het bezwaar bovendien 
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niet denkbeeldig is, dat meerdere gezinnen, 
wonende aan den westkant zijner gemeente, 
hunne kinderen naar Deil zouden zenden en 
er zoodoende een ongewenschte concurrentie 
zou kunnen ontstaan tusschen de school
hoofden van Deil en Buurmalsen; dat de 
openbare lagere school te Tricht de eenige 
school in het dorp is met slechts 3 leerkrach
ten en op het punt staat er een van 2 leer
krachten te worden, zoodat het niet geoor
loofd is, dat de raad van Buurmalsen een 
regeling treft om deze school nog meer on
noodig te ontvolken, hetgeen niet in het be
lang is van den goeden gang van het onder
wijs aan dien school; dat dus behalve de 
extra-kosten, die aan de regeling verbonden 
zouden zijn, de gemeente Buurmalsen boven
dien het nadeel zou kunnen bekomen van 
een slecht bezette school te Tricht ; dat, 
wanneer de derde leerkracht op wachtgeld 
gesteld zou moeten worden, de gemeente 
deze zelf zou moeten bekostigen, als zij daar 
prijs op stelt; dat met het instandhouden 
van een goede onderwijsinrichting te Tricht 
een algemeen belang wordt gediend, hetgeen 
voor het persoonlijk belang van slechts 
enkele kinderen niet mag worden verwaar
loosd; dat alles tezamen in overweging ge
nomen, namelijk den betrekkelijk korten af
stand naar Tricht, het kleine aantal kinde
ren, dat op de fabriek woont, den slechten 
niet officieelen waterovergang, den toestand 
van de openbare lagere school in de kom van 
het dorp Tricht en de slechte woningen op 
het fabrieksterrein, het niet geoorloofd wordt 
geacht een regeling, als door Ged. Staten be
doeld, tot stand te brengen en bovendien 
nog financieele offers daarvoor te gedoogen; 

0 . dat Ged. Staten van Gelderland naar 
Ons oordeel op goede gronden de vaststel
ling van een gemeenschappelijke regeling 
tusschen de gemeenten Deil en Buurmalsen, 
omtrent de toelating van kinderen uit de 
laatstbedoelde gemeente op de openbare la
gere school te Deil , hebben bevolen; 

dat hetgeen de gemeenteraad van Buur
malsen aanvoert, de onjuistheid van deze 
beslissing ook niet in het licht vermag te 
stellen; 

dat het weliswaar juist is, dat het aantal 
kinderen uit Buurmalsen, dat de school te 
Deil bezoekt, thans zeer is verminderd, doch 
dat blijkens de ter zake uitgebrachte ambts
berichten zulks is te wijten aan abnormale 
omstandigheden (hoogen waterstand, inun
datie) en op dit punt derhalve elk oogen
blik weer verandering kan intreden; 

dat daarbij komt, dat, al mogen thans 
slechts enkele kinderen uit Buurmalsen de 
school te Deil bezoeken , de gemeente Deil 
toch in ieder geval recht heeft op vergoeding 
van hetgeen zij voor deze kinderen uitgeeft; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

9 
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4 Maart z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (M. en R .Regl. art. 1) . 

Onder "rijwegen" in art. 1 sub c Mot.
en Rijw. Regl. moeten worden verstaan 
de wegen, die volgens normale verkeers
opvattingen als zoodanig plegen te wor
den beschouwd; daaronder vallen in het 
algemeen niet de laantjes in een bosch, 
ook al zou verkeer met kleine rij- en 
voertuigen daar niet geheel onmogelijk 
en ook niet bepaaldelijk verboden zijn. 

De Rechtb. kon uit de gebezigde be
wijsmiddelen niet afleiden, dat het 
naamloos boschlaantje in hetSterrebosch 
een rijweg was in den wettelijken zin. 

Anders: Adv.-Gen. Holsteyn. 

Op het beroep van A.C. H. F., fabrikant, 
wonende te Overschie, requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Rotterdam van 7 Nov. 1939, in hoo
ger beroep bevestigende een door het Kan
tongerecht te Schiedam op 13 Sept. 1939 
gewezen mondeling vonnis, waarbij requi
rant ter zake van: ,,als bestuurder van een 
motorrijtuig een weg berijdende, welke door 
een anderen weg wordt gekruist, de kruising 
van wegen naderend nagenoeg gelijktijdig 
met een bestuurder van een rijwiel, die den 
anderen weg berijdt, terwijl hij den ander 
aan zijn rechterhand heeft, niet met hetgeen 
door hem wordt bestuurd voor dien ander 
den doorgang vrijlatend, zoo noodig door 
langzamer te rijden of te gaan of stil te hou
den", met aanhaling van de artt. 1, 5, 73 en 
88 van het Motor- en Rijwielregl., 2, 28 en 
39 der Motor- en Rijwielwet, 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van twaalf 
gulden en zes dagen vervangende hechtenis. 
(Gepleit door Mr. A. W. Kist, adv. te Rot
terdam). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij schrif
tuur en toegelicht bij pleidooi, luidende: 

I. ,,S., althans v. t . van art. 1 sub 2e 
Motor- en Rijwielwet en van art. 1 sub c 
Motor- en Rijwielregl., doordien de Recht
bank onder het begrip "weg", als in het al
gemeen in de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglement en bepaaldelijk 
in art. 1 sub c van dit R eglement bedoeld. 
ook berijpt een plantsoenlaantje, ten on
rechte: 

omdat art. 1 sub 2° Motor- en Rijwielwet 
en art. 1 sub c Motor- en Rijwielregl. onder 
"wegen" alle voor het openbaar verkeer 
openstaande rijwegen verstaan, hetgeen me
debrengt, dat deze wegen een zoodanigen 
bouw en zoodanige afmeting bezitten, dat zij 
gebruikt kunnen worden tot het normaal en 
algemeen tweerichtingsverkeer van automo
bielen, voertuigen, motorfietsen, rijwielen 
e. d., tot welk algemeen verkeer geen moge
lijkheid bestaat op plantsoenlaantjes in het 
algemeen en het genoemde plantsoenlaantje 
in het bijzonder;" 

II. ,,S., althans v. t. van de artt. 1, 5, 73 

en 88 Motor- en R ijwielregl. en de artt. 1, 2, 
28 en 39 der Motor- en Rijwielwet, doordien 
de Rechtbank requirant schuldig heeft ver
klaard aan de boven vermelde overtreding, 
ten onrechte: 

omdat in dit geval zich geen kruising voor
deed als bedoeld in de Motor- en Rijwielwet 
van twee wegen, maar een kruising van één 
zoodanigen weg met een plantsoenlaantje, 
hetgeen een voetpad, althans een verkeers
baan is, die noch een weg als meerbedoeld, 
noch een rijwielpad, als in art. 1 sub 3 Mo
tor- en Rijwielwet en art. 1 sub e Motor- en 
Rijwielregl. omschreven is;" 

III. ,,S. of v. t. van voornoemde artike
len en de artt. 350, 351, 352, 358 en 359 Sv., 
doordien de Rechtbank niet voldoende aan
dacht heeft geschonken aan het door ver
dachte's raadsman in hooger beroep gevoerd 
verweer, zijnde, dat het bewezen verklaarde 
nog geen overtreding van art. 5 Motor- en 
R ijwielregl. opleverde, waar immers voor de 
toepasselijkheid van voormeld artikel nood
zakelijk is, dat de doorgang niet vrijgelaten 
wordt bij nagenoeg gelijktijdige nadering van 
een kruising van twee of meer wegen, welke 
situatie in het onderhavige geval niet aan
wezig was, zijnde een laantje in een plant
soen niet een "weg" naar de wettelijke om
schrijving en de Rechtbank niettegenstaande 
dit verweer, het meergenoemd laantje,zonder 
eenige omkleeding van redenen, wèl een 
"weg" naar de wettelijke omschrijving achtte 
en de voor overtreding van art. 5 Motor- en 
Rijwielregl. vereischte situatie wel aanwezig 
oordeelde, zulks terwijl noch uit de getui
genverklaringen noch uit eenigerlei anderen 
hoofde gronden daartoe zijn aangevoerd;" 

0 . dat bij het door de Rechtbank bevestig
de vonnis ten laste van requirant is bewezen 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat hij te Schiedam op 21 Mei 
1939, omstreeks 16.30 uur, op den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg de 
Admiraal de Ruijterstraat met een door hem 
bestuurd tweewielig motorrijtuig de kruising 
van dien weg en een voor het openbaar ver
keer openstaanden rijweg, zonder naam, ge
legen in het Sterrebosch nagenoeg gelijk
tijdig naderend met een van rechts over 
laatstgenoemden weg komend tweewielig rij 
wiel voor den bestuurder daarvan niet den 
doorgang heeft vrijgelaten, zoodat een aan
rijding tusschen beide vervoermiddelen ont
stond; 

0. dat alle middelen berusten op de stel
ling, dat de bij dagvaarding en bewezenver
klaring bedoelde "rijweg zonder naam, ge
legen in het Sterrebosch", - bij de middelen 
aangeduid als "een plantsoenlaantje" - niet 
zou zijn een weg in den zin van art. 1, sub c 
van het Motor- en Rijwielregl., en de Recht
bank zonder voldoenden grond dat laantje 
als een rijweg zou hebben aangemerkt; 

0. dienaangaande: 
dat voormeld art. 1, aanhef en sub c, in

houdt, dat voor de toepassing van voormeld 
reglement onder wegen worden verstaa·n alle 
voor het openbaar verkeer openstaande rij
wegen; 



131 4 MAART 1940 

dat hier, bij gebreke van wettelijke om
schrijving, onder rijwegen moeten worden 
verstaan de wegen, die volgens normale ver
keersopvattingen als zoodanig plegen te 
worden beschouwd, en daaronder in het al
gemeen niet vallen de laantjes in een bosch, 
ook al zou verkeer met kleine rij- en voertui
gen daar niet geheel onmogelijk en ook niet 
bepaaldelijk verboden zijn; 

dat de "voor het 'openbaar verkeer open
staande rijweg zonder naam, gelegen in het 
Sterrebosch", waarover volgens de telaste
legging en bewezenverklaring de wielrijdster 
de Admiraal de Ruijterstraat naderde, in de 
eenige tot bewijs gebezigde getuigenverkla
ring wordt aangeduid als "een op de Admi
raal de Ruijterstraat uitkomend zijlaantje", 
zonder eenige nadere omschrijving daarvan; 

dat voorts tot bewijs is gebezigd de ver
klaring van requirant ter terechtzitting van 
het Kantongerecht, dat hij het hem bij dag
vaarding telaste gelegde feit bekent, doch 
uit deze aldus geformuleerde verklaring nog 
niet valt af te leiden, dat het "smalle bosch
laantje", waaruit volgens zijn verder ter te
rechtzitting nog afgelegde verklaring de wiel
rijdster te voorschijn kwam, inderdaad als 
een weg in den zin van het Motor- en Rij
wielreglement moet worden aangemerkt, 
hetgeen blijkens het bestreden vonnis van 
de zijde van requirant dan ook juist is bestre
den; 

dat verder alleen nog tot bewijs is ge
bruikt de inhoud van een politie-procesver
baal, dat verbalisant "heeft waargenomen, 
dat de te Schiedam gelegen voor het open
baar verkeer openstaande rijwegen Admi
raal de Ruijterstraat en het zich in het Ster
rebosch bevindend op de Admiraal de Ruij
terstraat uitkomend laantje verharde wegen 
zijn", van welke verklaring het zwaartepunt 
kennelijk is gelegen in dit laatste, terwijl de 
enkele omstandigheid dat bedoeld bosch
laantje slechts terloops te zamen met ge
noemde straat als rijweg wordt aangeduid, 
niet voldoende is om aan dat laantje het 
karakter van rijweg te kunnen toekennen; 

dat nu wel de Rechtbank, het vonnis van 
den Kantonrechter bevestigende, nog aan
voert dat de "bedoelde weg in het Sterre
bosch" als rijweg in wettelijken zin moet 
worden beschouwd omdat die voor het alge
meen verkeer is aangelegd en openstaat, 
doch dit, zooals uit het bovenstaande volgt, 
uit de in het bevestigde vonnis gebezigde 
bewijsmiddelen niet is af te leiden; 

dat, nu de Rechtbank het vonnis van het 
Kantongerecht, dat ten aanzien van de aan 
vorenbedoeld laantje gegeven qualificatie 
van "weg" niet behoorlijk met redenen is 
omkleed, met overneming van gronden be
vestigde, het bestreden vonnis niet in stand 
kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
En rechtdoende volgens art. Io6 der Wet 

R . 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage, ten einde op het bestaande 
hooger beroep te worden berecht en afge
daan. 

[Anders Adv.-Gen. Holsteyn, die in zijne 
conclusie omtrent de voorgedragen middelen 
opmerkt: 

,,De telastlegging is in haar geheel bewe
zen verklaard, zulks op grond van de blijkens 
de aanteekening van het mondelinge vonnis 
van den Kantonrechter tot het bewijs ge
bruikten inhoud der gebezigde bewijsmid
delen. Naar mijne meening kan uit dien in
houd het bewezenverklaarde worden afge
leid, met name ook, dat de in de telastleg
ging bedoelde weg, zonder naam, gelegen in 
het Sterrebosch, was een voor het openbaar 
verkeer openstaande rijweg ; dit laatste toch 
is, al is klaarblijkelijk bedoelde weg als 
laantje te betitelen, aangenomen kunnen 
worden - daargelaten wat dit punt betreft 
de tot bewijs gebruikte inhoud van verdach
te's verklaring dat hij bekent het hem bij 
dagvaarding telastegelegde feit te hebben 
gepleegd op _tijd en plaats daarbij aangege
ven, - bepaaldelijk op grond van den tot 
bewijs gebruikten inhoud van het als bewijs
middel gebezigde ambtseedig proces-verbaal 
van Johannes Bernardus Timmerman, agent 
van politie te Schiedam tevens onbezoldigd 
rijksveldwachter, welke inhoud luidt: ,,dat 
hij heeft waargenomen, dat de te Schiedam 
gelegen voor het openbaar verkeer open
staande rijwegen Admiraal de Ruijterstraat 
en het zich in het Sterrebosch bevindend, 
op de Admiraal de Ruijterstraat uitkomend 
laantje verharde wegen zijn". Op grond van 
dezen inhoud heeft de Rechtbank dan ook 
het verweer als zou de bedoelde weg (laan
tje) niet zijn een "rijweg" naar de wettelijke 
omschrijving, daar dit verweer - opgevat, 
overeenkomstig de bij de voorgestelde mid
delen gegeven toelichting, aldus , dat het 
laantje niet voor het algemeen verkeer aan
gelegd was en openstond - toch neerkomt op 
een ontkentenis van het in de telastlegging 
gestelde "voor het openbaar verkeer open
staanden rijweg", kum;ien en mogen verwer
pen met de motiveering : ,,als zulk een rijweg 
toch is te beschouwen een weg als de bedoel
de in het het Sterrebosch, welke voor het al
gemeen verkeer is aangelegd en openstaat", 
op deze wijze - m. i . dus op grond van den 
inhoud van een bewijsmiddel - vaststellen
de, dat de bedoelde weg (laantje) was een 
weg in den zin van art. I, aanhef en sub 2 ° 

der Motor- en Rijwielwet en art. I, aanhef en 
c van het Motor- en Rijwielreglement, vol
gens welke wetsbepalingen onder " wegen" 
worden verstaan alle voor het openbaar ver
keer openstaande rijwegen. Derhalve kan 
naar mijn oordeel geen der voorgestelde cas
satiemiddelen, daar zij zijn gebaseerd hierop, 
dat onvoldoende met redenen omkleed en ten 
onrechte is aangenomen dat bedoelde weg 
(laantje) was een voor het openbaar verkeer 
openstaande rijweg, tot cassatie leiden . Mits
dien concludeer ik tot verwerping van het 
beroep. 

(N. J.) 



1940 4-6 MAART 

4 Maart z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rijtijdenbesluit art. 33). 

Bewezenverklaard is, dat req. heeft 
gereden over den openbaren rijweg met 
een door hem bestuurde vrachtauto (be
stelauto), niet zijnde een autobus, noch 
taxi of huurauto, waarmede hij in zijn 
bedrijf goederen tegen vergoeding naar 
zijn klanten vervoerde; hieruit volgt, dat 
req. een persoon was, op wien de bepa
lingen van par. 4, hoofdstuk III Rijtij
denbesluit van toepassing waren. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van C. B., koopman, wo
nende te Rotterdam, requirant van cassatie 
tegen een mondeling vonnis van het Kan
tongerecht te Dordrecht van 18 Oct. 1939, 
waarbij requirant ter zake van: het als een 
persoon, op wien de bepalingen van par. 3 
van hoofdstuk III van het Rijtijdenbesluit 
van toepassing is (lees: zijn), niet een werk
boekje bij zich hebben, waarvan het model 
is vastgesteld door de Ministers van Sociale 
Zaken en van Waterstaat, met aanhaling van 
de artt. 1, 6, II en 16 der Rijtijdenwet 1936, 
1, 16, 24, 46 en 54 van het Rijtijdenbesluit, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van twee gulden en twee dagen ver
vangende hechtenis . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op een door den requirant ingezon

den schriftuur, waarin hij aanvoert niet straf
baar te zijn, aangezien hij is eigenaar-koop
man-chauffeur, met zijn auto geen twaalf 
uur per week rijdt en dus geen werkboekje 
bij zich behoefde te hebben; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requ irant bewezen is verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij op 12 Oct. 1939 des namiddags omstreeks 
4 uur te Dordrecht heeft gereden over den 
openbaren rijweg den Bagijnhof met een door 
hem bestuurde vrachtauto (bestelwagen), 
niet zijnde een autobus, noch taxi of huur
auto, waarmede hij in zijn bedrijf goederen 
tegen vergoeding naar zijn klanten vervoerde, 
zonder dat hij een werkboekje bij zich had; 

0. dat ingevolge art. 33 van het Rijtijden
besluit de bepalingen van par. 4 van hoof d 
stuk III van dat besluit van toepassing zijn 
op personen, die anders dan in dienstbetrek
king een motorrijtuig besturen, waarmede 
goederen tegen vergoeding van welken aard 
ook worden vervoerd, voor zoover te hunnen 
aanzien het bepaalde in een der vorige para
grafen niet van toepassing is; 

dat derhalve uit het bewezenverklaarde 
volgt, dat requirant een persoon was, op wien 
de bepalingen van par. 4 van genoemd hoofd
stuk van toepassing waren en die derhalve 
ingevolge het bepaalde bij art. 46 1e lid van 
genoemd besluit een werkboekje bij zich 
moest hebben als in dat art. 46 nader is om
schreven; 

0 . dat dan ook het door req. aangevoerde 
niet tot cassatie kan leiden; 

0 . echt er ambtshalve: 
dat de qualificatie van het bewezenver

klaarde moet luiden als hieronder aan te ge
ven en derhalve het bestreden vonnis voor 
wat die qualificatie betreft, niet in stand kan 
b lijven; 

Vernietigt dat vonnis, doch alleen voor 
wat de aan het bewezenverklaarde gegeven 
qualificatie betreft; 

En in zoover opnieuw rechtdoende inge
volge art. 105 R . 0.; 

Mede gezien art. 33 van het R ijtijdenbe
sluit; 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
"als persoon, op wien de bepalingen van 

par. 4 van hoofdstuk III van het R ijtijden
besluit van toepassing is (lees: zijn, Red.), 
niet een werkboekje bij zich hebben, waar
van het model is vastgesteld door de Minis
ters van Sociale Zaken en van Waterstaat;" 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
Adv.- Gen. Holsteyn, die nog opmerkt: ,,Het 
wil mij voorkomen, dat zoowel dat art. 33 
(n.l. van het Rijtijdenbesluit, Red.), met na
me het bepaalde in den aanhef en sub b, als 
het toegepaste art. 46 van het Besluit, met 
name het in het eerste lid van dit artikel 
vervatte gebod, steunen op de Rijtijdenwet 
1936, te weten op art. 1 eerste lid aanhef en 
sub a en tweede lid, en art. 2, eerste lid, dier 
wet, mede in aanmerking genomen de con
siderans dier wet". Red.] 

(N. J.) 

6 Maart z940. KONINKLIJK BESLU I T. 
(Gemeentewet Art. 248 j 0

• art. 253.) 
Terecht zijn Ged. S taten van oordeel, 

dat aan het onderwerpelijke gemeente
bedrijf geen mid delen behooren te wor
den onttrokken ten bate van den alge
meenen dienst der gemeente, nu geens
zins vaststaat, dat het bedrijf ook in de 
toekomst de hooge baten zal blijven on t
vangen, welke het thans ontvangt en de 
Raad kortgeleden eenige belastingen 
heeft verlaagd. Daaraan doet n iet a f, 
dat in de bedrijfsverordening is bepaald, 
dat de reserve van het bedrijf een be
paald maximum mag bedragen en dit 
bedrag reeds is overschreden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Tholen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
I4 Juli 1939, n ° . 103, te afd., bij hetwelk 
goedkeuring is onthouden aan de raadsbe
sluiten van 29 November 1938, tot wijziging 
van de gemeentebegrooting en van de be
grooting voor het gemeentelijk brugbedrijf 
voor 1938; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Februari 1940, n °. 141; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Maart 1940, 
n °. 5346, afd. B.B.; 
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0. dat Ged. Staten van Zeeland bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
de bedoelde raadsbesluiten strekken om van 
de middelen van het brugbedrijf f 30,089.61 
aan de algemeene kas der gemeente uit te 
keeren, ten einde daarmede een reserve te 
vormen met het doel daaruit in de eerstvol
gende jaren kapitaalsuitgaven te dekken ; 
dat de vraag allereerst aan de orde is, of het 
onttrekken van het gemelde bedrag van 
f 30,089.61 aan het zoogenaamde brugbedrijf, 
waaronder moet worden verstaan de tak van 
dienst, als bedoeld in art. 252 der gemeente
wet, betreffende het in stand houden en ex
ploiteeren van de aan de gemeente Tholen 
behoorende brug over de Eendracht, zich 
verdraagt met een goed financieel beheer; 
dat de beantwoording van deze vraag in 
hoofdzaak afhankelijk is van het antwoord 
op de vraag, of en in hoeverre de gemeente 
Tholen gerechtigd is tot het vorderen van 
rechten van de gebruikers van de brug; dat 
de Provinciale Staten van Noordbrabant en 
Zeeland, laatstelijk bij besluiten onderschei
denlijk van 20 Juli 1938 en 28 Juli 1938, de 
tarieven voor het verkeer over de brug voor 
den tijd van één jaar hebben vastgesteld op 
grond van art. 9 der Verenwet; dat tusschen 
de Provinciale Besturen en het gemeentebe
stuur van Tholen verschil van meening be
staat omtrent de toepassing van het gemelde 
art. 9; dat dit verschil van meening rakende 
de vraag of en in hoeverre de gemeente Tho
len gerechtigd is tot het heffen van de onder
werpelijke verkeersrechten, nog niet tot op
lossing is gebracht; dat het, hangende deze 
kwestie, geen goed financieel beleid is, de 
financieele positie van het brugbedrijf, door 
onttrekking daaraan van het gemelde bedrag 
van f 30,089.61, te verzwakken; dat voorts , 
nog daargelaten het hiervoren ontwikkelde 
bezwaar, tegen de voorliggende besluiten 
bedenkingen bestaan; dat in een reeks van 
jaren, voorafgaande aan de ingebruikneming 
van de onderhavige brug, uit de winsten van 
het toenmalige veerbedrijf door de gemeente 
een kapitaal is gevormd met de bedoeling 
mede hierdoor het stichten van een brugver
binding mogelijk te maken; dat in het onder
havige besluit over de jaren 1928 tot en met 
1938 eene rente over het hiervorenbedoelde 
kapitaal , verhoogd met een bedrag aan aflos
sing tezamen vormende het meergemelde 
bedrag van f 30,089.61 , aan de middelen van 
het brugbedrijf wordt onttrokken, waarbij 
aan dit bedrag zij het een vage bestemming, 
dan toch een bestemming wordt gegeven 
vreemd aan het doel, waarvoor het kapitaal 
in het verleden is bijeengebracht; dat zulks 
bovendien geschiedt buiten elke financieele • 
noodzaak; dat immers blijkens de toelich
ting op een der onderhavige besluiten de 
reserveering van het bedrag van f 30,089.61 
geschiedt met het doel, daaruit in de eerst
volgende jaren kapitaalsuitgaven te dekken, 
waarbij o. a. wordt gedacht aan een of meer 
waterzuiveringsinstallaties; dat op de be
-grooting voor het doen dezer uitgaven geen 
posten zijn geraamd, zoodat het allerminst 
zeker is, dat dergelijke uitgaven voorshands 

zullen worden gedaan; dat daarbij nog komt, 
dat, zelfs al zouden zoodanige uitgaven in de 
naaste toekomst werkelijk worden gedaan, 
in de dekking daarvan ten laste van de alge
meene middelen der gemeente kan worden 
voorzien; dat het evenmin wenschelijk is 
middelen aan het brugbedrijf te onttrekken 
ten bate van den algemeenen dienst der ge
meente; dat de op de gemeente drukkende 
schuldenlast ter zake van den bouw der brug 
van zoodanige hoogte is, dat, de opbrengst 
van de bruggeldheffing buiten beschouwing 
gelaten, zij verre de draagkracht der gemeen
te te boven gaat; dat bij een zoodanigen 
stand van zaken, mede gelet op de zware 
lasten, welke de bruggeldheffing op de ge
bruikers legt, het niet van een goed finan
cieel beheer getuigt de financieele positie 
van het brugbedrijf te verzwakken ten bate 
van den algemeenen dienst; dat hiertegen 
van het standpunt van het gemeentebestuur 
van Tholen, dat het door hem gestelde veer 
(brug)recht ziet louter als een vermogens
bestanddeel der gemeente, te meer bezwaar 
bestaat, wijl het uit de opbrengst van dit ver
mogensbestanddeel in het verleden gevorm
de kapitaal, blijkens de onderhavige beslui
ten zal strekken tot het doen van onrenda
bele uitgaven; dat de onderhavige besluiten 
mitsdien niet voor goedkeuring in aanmer
king komen; 

dat de raad der gemeente Tholen in be
roep aanvoert, dat van de bedragen ad 
f 7027.14 en f 23,062.47, tezamen f 30,089.61, 
ingevolge de genoemde besluiten zou worden 
gedekt ten laste van de exploitatierekening 
over 1938 f 10,089.61 en uit de reserve 
f 20,000; dat Ged. Staten zich, blij kens 
schrijven van 14 Oct. 1938, n °. 65, 1e afd., 
vereenigden met de uitkeering ad f 7027.14 
ten laste van de reserve ; dat, ingevolge de 
voor het bedrijf geldende beheersverorde
ning, de reserve maximaal mag bedragen 
f 50,000, welk bedrag thans met rond f 34,000 
is overschreden; dat het batig exploitatie
saldo over 1938, ingevolge die verordening, 
aan de gemeente behoort te worden uitge
keerd, waarbij het aan het gemeentebestuur 
vrijstaat om aan het desbetreffende bedrag 
bestemming te geven; dat door, zooals bij de 
vorenbedoelde besluiten geschiedde, het uit 
de exploitatie over ,938 beschikbare bedrag 
ad f 10,089.61 te onttrekken aan den gewo
nen dienst der gemeente en te bestemmen tot 
vorming eener algemeene reserve, het ge
meentebestuur het voorzichtigst mogelijke 
beleid voert; dat door het, mede voor gelijk 
doel, uit de bedrijfsreserve putten van het 
bedrag ad f 20,000 - f 7027.14 = f 12,972.86 
nog slechts ten deele de informaliteit van de 
overschrijding der in de beheersverordening 
gestelde limiet wordt hersteld; dat dan ook 
naar zijn oordeel voor de onthouding van 
goedkeuring geen grond bestond en aanvaar
ding van de door Ged. Staten gegeven moti
veering tot aperten strijd met de beheers
verordening leidt; 

0. dat Wij met Ged. Staten van Zeeland 
van oordeel zijn, dat geen middelen aan het 
vorenbedoelde brugbedrijf behooren te wor-
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den onttrokken ten bate van den algemeenen 
dienst der gemeente Tholen; 

dat daardoor immers de financieele positie 
van het brugbedrijf aanmerkelijk zou worden 
verzwakt, hetgeen ontoelaatbaar zou zijn, nu 
het geenszins vaststaat, dat het bedrijf ook 
in de toekomst de hooge bruggelden zal blij
ven ontvangen, welke het thans ontvangt; 

dat er overigens te minder reden bestaat 
om, zooals hier zou geschieden, de inkomsten 
van den algemeenen dienst der gemeente te 
verhoogen ten koste van het brugbedrijf, nu 
de gemeenteraad blijkens de stukken kort
geleden is overgegaan tot verlaging van het 
aantal opcenten op de gemeentefondsbelas
ting en de personeele belasting, en daarmede 
dus gewone inkomsten van de gemeente heeft 
prijsgegeven; 

dat mitsdien moet worden geoordeeld, dat 
Ged. Staten aan de vorenbedoelde begroo
tingswijzigingen terecht goedkeuring hebben 
onthouden; 

dat tot een andere beslissing niet vermag 
te leiden de enkele omstandigheid, dat in de 
door de gemeente opgestelde beheersveror
dening voor het brugbedrijf is bepaald, dat 
de reserve van dat bedrijf maximaal f 50,000 
mag bedragen en dit bedrag reeds is over
schreden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A. B .) 

6 Maart z940 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gem.wet art. 275; Pensioenwet 
1922 art. u5; Bes!. Bevolkingsboekh. 
1936 art. ros.) 

Krachtens art. us, eerste lid, der 
Pensioenwet 1922, S . 240 zijn bij K. B. 
van 23 Dec. 1925, S. 482 bepalingen ge
geven omtrent de wijze van uitbetaling 
van pensioenen, waarbij aan den burge
meester van iedere gemeente, waarin 
gepensionneerden wonen, voor de voor
bereiding der uitbetaling de in art. 2, 

lid 2, van dat Besluit omschreven be
moeiïngen zijn opgedragen, medebren
gende een onderzoek in het bevolkings
register zijner gemeente. 

Nu noch in de Pensioenwet noch in 
voornoemd K. B. is bepaald, dat voor 
die verplichte medewerking door den 
burgemeester ter uitvoering van de Pen
sioenwetgeving de gemeente kosten in re
kening mag brengen, is aannemelijk, dat 
die medewerking kosteloos moet worden 
verleend. 

Dit vindt vooreerst bevestiging in het 
tweede lid van art. 115 der P ensioenwet, 
ingevolge welks voorschrift, waarbij blij
kens de geschiedenis bepaaldelijk is ge
dacht aan de gemeentebesturen, zelfs bij 
opdracht van de uitbetaling der pen
sioenen aan de gemeentebesturen door 
deze alleen dan vergoeding zou mogen 
worden genoten, indien die bij het be
trokken K . B. zou worden bepaald. 

Voorts vindt voormelde opvatting 
steun in art. 15 der Pensioenwet, waar
bij ook slechts aanspraak op vergoeding 
van kosten wordt verleend volgens bij 
a. m. v. b. gestelde regelen, in de bij dien 
a. m. bepaalde gevallen. 

Het voorafgaande brengt mede, dat 
het aan de gemeente niet geoorloofd is 
om wegens voormelde bemoeiïngen van 
den burgemeester een belasting als be
doeld in art. 275 Gem.wet te heffen, zoo
dat, al zou art. r, n °. 18 sub b der onder
havige verordening dit beoogen, die be
paling in dit opzicht onverbindend zou 
zijn. 

Art. ros van het besluit bevolkings
boekhouding 1936, S. 342 brengt hierin 
geen verandering. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

Jhr. Mr. A.W. Wichers te 's-Gravenhage, als 
Voorzitter van den Pensioenraad en als zoo
danig het Alg. Burg. Pensioenfonds vertegen
woordigend, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen te Groningen van 24 Mei 1939 betref
fende een ten laste van genoemd Fonds ge
dane heffing van Leges ter Secretarie ten 
behoeve der gem. Assen; 

Gehoord enz.; 
0 . dat de Verordening der gem. Assen op 

de heffing van Leges ter Secretarie ten be
hoeve der gem. Assen, voor zooveel hier van 
belang, luidt: 

Art0 r. Ten behoeve der gemeente zullen 
onverminderd de bepalingen der Wet van 23 
April 1879 S. 72 de volgende Leges ter Se
cretarie worden geheven: 

18. b. voor inlichtingen en opgaven ten be
hoeve van de openbare instellingen en be
drijven, bedoeld in art. 105, lid r, van het 
besluit bevolkingsboekhouding 1936, S. 342: 

r. per inlichting of per opgave f 0.05 
2 . voor een abonnement geldig voor: 
roo inlichtingen of opgaven f 4.50 
500 f 20.-

1000 f 35.-
10000 u ,, ,, f 300.-

Het hierboven onder b bepaalde tarief zal 
tevens gelden voor inlichtingen of opgaven 
bestemd voor een wetenschappelijk of phi
lantropisch doel. 

Art. 4. Aan leges zijn niet onderworpen: 
e. Stukken, uitsluitend ten dienste van 

openbare besturen afgegeven en niet ten be
hoeve van particulieren dienende, 

g. Attestatiën de vita voor pensioenen. 
0 . dat van belanghebbende, met toepas

sing van het bepaalde in art. r, n °. 18, sub b, 
der voormelde verordening, is gevorderd be
taling van f 16.45 voor de controle over het 
re kwartaal 1938 van 329 pensioenstaten, als 
bedoeld in art. 2 van het K . B. van 23 Dec. 
1925 s. 482; 

dat, na vruchtelooze reclame bij den raad 
der gem. Assen, belanghebbende van de des
betreffende beschikking is gekomen in be
roep, doch dat de R. v. B. bij de bestreden 
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uitspraak die beschikking heeft gehandhaafd 
op grond van de navolgende overwegingen: 

"dat vaststaat, dat ingevolge art. 1, letter 
18, sub b, der verordening is geheven een 
b edrag van f 16.45 voor controle van 329 
pensioenstaten over het 1e kwartaal 1938; 

,,dat namens appellant wordt aangevoerd, 
dat art. 104 lid 2 van het K . B. van 31 Maart 
1936 S. 342 bepaalt, dat de verstrekking kos
teloos geschiedt, indien deze gevraagd wordt 
ten behoeve van gemeentebesturen; dat in
gevolge art. 2, lid 2 van het K. B. van 23 
Dec. 1925 S. 482 op de burgemeesters de 
verplichting rust bovenbedoelde staten, voor
zien van mededeelingen, welke voor de be
taling van pensioenen van belang kunnen 
zijn, voor den daarop vermelden datum aan 
den Pensioenraad terug te zenden; dat deze 
staten met de bevolkingsregisters moeten 
wotden geverifieerd; dat nu de burgemeester 
als hoofd der gemeente voor de richtige ver
vulling van een functie, behoorende tot de 
aan de lagere organen opgedragen bestuurs
taak, het recht heeft die inlichtingen koste
loos te ontvangen ; 

,,dat volgens art. 1, n ° . 18, letter b der bo
vengenoemde verordening voor inlichting en 
opgave ten behoeve van de openbare instel
lingen en bedrijven, bedoeld in art. 105 lid 1 
Besluit Bevolkingsboekhouding 1936 S . 342, 
per inlichting of per opgave wordt geheven 
een bedrag van f 0.05; 

,,dat nu in de uitspraak op het bezwaar
schrift van den Raad der gem. Assen terecht 
is aangenomen, dat de gevraagde inlichtingen 
zijn inlichtingen als bedoeld in voormeld 
artikel ; 

"dat voormeld artikel niet in strijd is met 
eenige wet of K. B., zooals appellant meent; 

,,dat toch art. 104 van het Besluit Bevol
kingsboekhouding 1936 S. 342 den Burge
meester niet noemt onder hen, die kosteloos 
inlichtingen uit de Bevolkingsboekhouding 
kunnen verkrijgen, terwijl ook art. 15 der 
Pensioenwet 1922 niet vermeldt, dat de daar
in bedoelde inlichtingen kosteloos moeten 
worden verstrekt; 

,,dat genoemde inlichtingen ook niet be
hooren tot die, bedoeld in art. 4, sub e en g 
van meergenoemde verordening, daar het 
hier niet betreft stukken, uitsluitend ten 
dienste van een openbaar bestuur afgegeven 
en niet ten behoeve van particulieren die
nende, noch attestatiën de vita voor pen
sioenen, daar bovendien controle op den bur
gerlijken staat der pensioengerechtigden 
moet worden uitgeoefend; 

,,dat het beroep derhalve is ongegrond;" 
0. dat tegen de uitspraak van den R. v . 

B . als middelen van cassatie zijn aange
voerd: 

I. S. of v. t. van de artt. 149 der Grond
wet, 1, 151, 275, 277, 287 der Gemeentewet, 
15, u5 der P ensioenwet 1922 S . 240, herhaal
delijk gewijzigd, 1-g van het K. B. van 22 
Dec. 1922 S . 684, zooals dat is gewijzigd bij 
K. B . van 22 Maart 1926 S. 47, 2 van het 
K. B. van 23 Dec. 1925 S. 482, 103, 104, 105 
van het besluit bevolkingsboekhouding 1936, 
S. c142, gewijzigd bij K. B. van 10 Aug. 1938 

S. 349, 1 en 4 der verordening op de heffing 
van Leges ter Secretarie t en behoeve der 
gem. Assen, doordat de R . v. B. geoordeeld 
heeft dat terecht van het Pensioenfonds 
leges zijn gevorderd overeenkomstig art. 1 
sub 18 ia b der genoemde verordening, zulks 
ten onrechte op de overweging, dat de door 
den Pensioenraad gevraagde inlichtingen 
zouden zijn inlichtingen ten behoeve van de 
openbare instellingen en bedrijven bedoeld 
in art. 105 lid 1 van het besluit bevolkings
boekhouding 1936 S. 342, terwijl de Burge
meester in art. 104 van laatstgenoemd be
sluit niet genoemd wordt onder hen, die kos
teloos inlichtingen uit de bevolkingsboek
houding kunnen verkrijgen, en art. 15 der 
P ensioenwet 1922 niet vermeldt, dat de daar
in bedoelde inlichtingen kosteloos moeten 
worden verstrekt; 

welke overweging is in strijd met de aange
haalde artikelen en de beslissing niet recht
vaardigt, 

a. omdat de door den P ensioenraad ge
vraagde inlichtingen betreffen de controle 
van pensioenstaten bij art. 2 van het K. B. 
van 23 D ec. 1925 S. 482 opgedragen aan den 
burgemeester van iedere gemeente, waarin 
gepensionneerden wonen, en op den burge
meester aldus de verplichting is gelegd de 
gevraagde inlichtingen te verstrekken en dus 
inlichtingen uit het bevolkingsregister niet 
ten behoeve van den P ensioenraad en zeker 
niet aan den P ensioenraad uit het bevol
kingsregister worden verstrekt, maar aan en 
ten behoeve van den burgemeester. 

Zelfs indien de burgemeester niet recht 
zou hebben op kostelooze verstrekking van 
inlichtingen uit het bevolkingsregister, dan 
zou dit mogelijk slechts tengevolge hebben, 
dat van den burgemeester eene vergoeding 
zou kunnen worden gevorderd, maar niet, 
dat de Pensioenraad deswege aan de Ge
meente vergoeding verschuldigd zou worden. 

Of de burgemeester eventueel door hem 
betaalde bedragen van den P ensioenraad kan 
terugvorderen staat buiten de aan den R . v. 
B . onderworpen vraag. De R . v. B. zou daar
omtrent ook niet kunnen beslissen. 

Uit het bepaalde bij art. 15 lid 3 der Pen
sioenwet 1922 junctis de artt. 1-9 van het 
K. B. van 22 Dec. 1922 S. 684 volgt trou
wens, dat hij, wien schriftelijk inlichtingen 
door den P ensioenraad zijn gevraagd wegens 
het verstrekken daarvan geene aanspraak op 
vergoeding van kosten heeft. Ook de burge
meester zou dus geene kosten in rekening 
kunnen brengen, indien hij die bij zijn onder
zoek zou hebben gemaakt. 

b . omdat de burgemeester inlichtingen of 
opgaven vragend of een onderzoek instellend 
ter uitvoering van het bepaalde bij het K. B. 
van 23 Dec. 1925, begrepen is onder hen, die 
krachtens art. 104 lid 2 van het besluit bevol
kingsboekhouding recht op kostelooze ver
strekking van inlichtingen en opgaven heb
ben, daar de voor hem ter zake bestemde in
lichtingen ten behoeve van het gemeente
bestuur gevraagd worden, en in ieder geval 
geene leges verschuldigd zijn door den bur
gemeester wegens inlichtingen hem als zoo-
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danig uit het bevolkingsregister zijner eigen 
gemeente verschaft. 

c. omdat, wegens ingevolge art. 2 van het 
K . B. van 23 Dec. 1925 of art. 15 der P en
sioenwet 1922 aan den P ensioenraad te ver
strekken inlichtingen en opgaven door de 
Gemeente geene rechten kunnen worden ge
heven van den P ensioenraad, daar de P en
sioenraad recht heeft op terugzending van 
de aan den burgemeester gezonden staten na 
onderzoek en voorzien van zijne ondertee
kende verklaring en eventueele mededeelin
gen vóór d en op de staten vermelden datum, 
en op den burgemeester en het gemeentebe
stuur ook ingevolge art. 15 der P ensioenwet 
1922 de verplichting rust aan de uitnoodiging 
van den P ensioenraad tot het geven van in
lichtingen binnen den daarbij gestelden ter
mijn te voldoen, zonder aanspraak op ver
goeding van kosten, en de gemeente onder 
d eze omstandigheden niet het recht heeft 
wegens het verschaffen van inlichtingen en 
het verrichten van het voorgeschreven on
derzoek retributiën te heffen van den P en
sioenraad en zulk recht ook niet aan het be
sluit bevolkingsboekhouding 1936 kan ont
leenen. 

II. S. of v. t. der artt. 1 en 4 der veror
dening op d e heffing van Leges ter Secretarie 
t en behoeve der gem . Assen, de artt. 15 en 
u5 der P ensioenwet 1922 S. 240, art. 2 van 
het K. B. van 23 Dec. 1925 S. 482, doordat 
de R . v. B. het ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard, overwegend, dat de door 
den burgemeester verstrekte inlichtingen niet 
behooren tot die, bedoeld in art. 4 sub e van 
genoemde verordening, daar het hier niet 
betreft stukken uitsluitend ten dienste van 
een openbaar bestuur afgegeven <"n niet t en 
behoeve van particulieren dienende, 

zulks t en onrechte en in strijd met de aan
gehaalde artikelen, 

omdat uit die artikelen volgt, dat de pen
sioenstaten en de daarop gestelde verklarin
gen en mededeelingen ui tsluitend dienen 
voor den P ensioenraad ten einde dezen in 
staat te stellen zijne wettelijke verplichtin
gen na te komen en geene uitbetalingen te 
doen aan daartoe niet gerechtigden, waaraan 
niet afdoet, dat die verplichtingen er toe 
strekken, dat de P ensioenraad aan de pen
sioengerechtigden het hun toekomende pen
sioen zal uitkeeren, 

terwij l de inlichtingen aan den burgemees
ter verstrekt eveneens slechts te zijnen dien
ste zijn en om hem in staat te stellen aan 
zijne verplichtingen te voldoen en niet ten 
behoeve van particulieren dienen; 

0 . dienaangaande: 
dat ingevolge art. u5, eerste lid, der P en

sioenwet 1922 (S. 240) de uitbetaling van 
een pensioen geschiedt op d e wijze bij a. m. 
v . b. bepaald; 

dat krachtens dit wetsvoorschrift bij K . B. 
van 23 D ec. 1925 S. 482 bepalingen omtrent 
de wijze van u itbetaling van pensioenen zijn 
gegev en, waarbij aan den burgemeester van 
iedere gemeente, waarin gepensionneerden 
wonen, voor de voorbereiding der uitbetaling 
de in art. 2, lid 2, van dat Besluit omschreven 

bemoeiïngen zijn opgedragen, medebrengen
de een onderzoek in het bevolkingsregister 
zijner gemeente; 

dat, nu noch in de Pensioenwet noch in 
voornoemd K . B . is bepaald, dat voor die 
verplichte medewerking door den burge
meester ter uitvoering van de Pensioenwet
geving de gemeent e kosten in rekening mag 
brengen, aannemelijk is, dat die medewer
king kosteloos moet worden verleend; 

dat dit vooreerst bevestiging vindt in het 
tweede lid van art. II5 der P ensioenwet, 
houdende, dat bij den a . m. v . b. de uitbeta
ling van alle of van sommige pensioenen aan 
anderen dan organen van het Rijk kan wor
den opgedragen en dat in zoodanig geval de 
a. m. bepalingen kan inhouden omtrent de 
toekenning van een vergoeding vGor de uit
betaling; 

dat ingevolge dit voorschrift, waarbij blij
kens de geschiedenis bepaaldelijk is gedacht 
aan de gemeentebesturen, zelfs bij opdracht 
van de uitbetaling der pensioenen aan de 
gemeentebesturen door deze alleen dan ver
goeding zou worden genoten, indien dit bij 
het betrokken K . B . zou worden bepaald; 

dat voorts voormelde opvatting steun 
vindt in art. 15 der Pensioenwet, regelende 
de bevoegdheid van den P ensioenraad per
sonen en colleges uit te noodigen tot het 
schriftelijk of mondeling geven van inlich
tingen, die voor de richtige toepassing van 
de P ensioenwet en van de te harer uitvoe
ring gegeven bepalingen naar de meening 
van den P ensioenraad noodig zijn, waarbij 
de wet ook slechts aanspraak op vergoeding 
van kosten verleent volgens bij a. m . v . b . 
gestelde regelen, in de bij dien maatregel be
paalde gevallen; 

0. dat het voorafgaande medebrengt, dat 
het aan de gemeente niet geoorloofd is om 
wegens de bemoeiïngen van den burgemees
ter, in voege als in art. 2 van het K. B . van 
23 D ec. 1925 S . 482 is voorgeschreven, een 
belasting als bedoeld in art. 275 de r Ge
meentewet te heffen, zoodat, al zou art. 1 , 

n ° . 18, sub b, van de Verordening der gem. 
Assen op de heffing van Leges ter Secretarie 
dit beoogen, die bepaling in dit opzicht on
verbindend zou zijn; 

dat hierin geen verandering wordt gebracht 
door art. 105 van het besluit bevolkingsboek
houding 1936 S. 342, omdat die bepaling 
kwalijk geacht kan worden een bevoegdheid 
tot heffing van leges te geven voor een mede
werking, waartoe de gemeente niet krach
t ens art. 104, lid 1 van dat Besluit, doch blij
kens het voorafgaande krachtens een bijzon
dere wettelijke regeling gehouden is; 

0. dat derhalve het eerste middel van cas
satie is gegrond en uit dien hoofde de bestre
den uitspraak en de daarbij gehandhaafde 
heffing niet in stand kan blijven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak alsmede 
de betrekkelijke beschikking van den Raad 
der Gem. Assen; 

Verstaat dat de bovenvermelde heffing 
van Leges ter S ecretarie ten onrechte is ge-
schied. (N. J.) 
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8 Maart z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. ror.) 

De uitgave voor de, weliswaar in 1938 
betaalde, doch reeds in Nov. 1937 aan
geschafte, brandstof kan niet worden be
schouwd te behooren tot de over het 
jaar z938 ten behoeve van de school 
werkelijk gemaakte kosten. 

Ten onrechte hebben Ged. Staten, be
schikkend op het beroep van het school
bestuur tegen het gedeelte van het raads
besluit, waarbij het bedrag der voor ver
goeding in aanmerking komende uit
gaven werd vastgesteld, mede vernie
tigd het gedeelte van genoemd besluit 
tot vaststelling van het bedrag der ver
goeding ingevolge art. 101, aangezien 
daartegen door het schoolbestuur bij 
Ged. Staten geen beroep was ingesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. en W . der gemeente Emmen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 30 Aug. 1939, No. 53, waarbij, met ver
nietiging in zooverre van het besluit van den 
raad dier gemeente van 30 Juni 1939 het be
drag van de volgens art. 101, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor vergoeding in 
aanmerking komende uitgaven ten behoeve 
van de bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs, Zuid Zw. 10, te Klasienaveen, ge
meente Emmen, over het jaar 1938, nader is 
vastgesteld op f r.649,33; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 29 Nov. 1939, No. 674, en 21 Febr. 1940, 
No. 674 (1939) /27; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Maart 1940, No. 2621, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Emmen in 
zijne vergadering v an 30 Juni 1939 heeft be
sloten I. het bedrag der vergoeding inge
volge art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 
ten behoeve van de onder het bestuur der 
vereeniging tot stichting en instandhouding 
van Nederlandsch Hervormde scholen met 
den Bijbel te Barger-Oosterveen (gemeente 
Emmen) staande school voor gewoon lager 
onderwijs over 1938 vast te stellen op 172 X 
f 9 ,49 = f r.632,2 8 en II. het bedrag der voor 
vergoeding in aanmerking komende uitgaven 
vast te stellen op f r.561,83, ten aanzien van 
dit laatste overwegende, dat het bedrag der 
werkelijke uitgaven volgens de overgeleg
d e b esch eiden t ot staving van de over h et 
afgeloopen jaar door het schoolbest uur ge
dane uitgaven , dat voor vergoeding in aan
merking komt, f r.568,83 zou bedragen ; dat 
dit bedrag evenwel moet worden verminderd 
m et kosten van nevengebruik ad f 7, zoodat 
de v oor vergoeding in aanmerking komende 
uitgaven f r.561,83 b edragen ; 

dat, nadat het schoolbestuur van de voor
melde onder II genoemde beschikking bij 
Ged. Staten van Drenthe in beroep was ge
komen, dit college bij besluit van 30 Aug. 
1939, No. 53, met vernietiging van het be-

streden raadsbesluit het bedrag der voor ver
goeding in aanmerking .komende uitgaven 
nader heeft vastgesteld op f r.561 ,83 + 
f 87,50 = f r.649,33 , daarbij overwegende, 
dat onder II van het voormelde raadsbesluit 
het bedrag der voor vergoeding in aanmer
king komende uitgaven over 1938 is vastge
steld op f r.561 ,83, bij welke vaststelling bui
ten rekening is gelaten een bedrag van f 87,.50 
wegens een uitgave voor turfleverantie, ge
schied in 1937; dat het schoolbestuur tegen 
het buiten rekening laten van het genoemde 
bedrag van f 87,50 in zijn beroepschrift aan
voert, dat de leveringstijd verband houdt 
met de algemeene gewoonte, dat de turf vóór 
het invallen van de vorst wordt afgeleverd, 
terwijl er dan aan de school nog wel voldoen
de turf van het vorige jaar aanwezig is, zoo
dat de nieuwe voorraad in het oude jaar niet 
behoeft te worden aangesproken; en voorts, 
dat, nu de najaarsbestelling altijd voor het 
komende jaar bestemd is, in overeenstem~ 
ming hiermede de betaling plaats vindt in 
het jaar, waarin deze voorraad zal worden 
verbruikt, zoodat de levering, welke plaats 
vond op 25 Nov. 1937 en waarvoor het be
drag van f 87,50 op 16 Juh 1938 werd be
taald, zoowel naar haar bestemming als naar 
den datum der betaling behoort tot de kos
t en der school in 1938 ; dat B . en W . van Em
m en tegen de meening van het schoolbestuur 
aanvoeren, dat het tijdstip, waarop een 
schuld vereffend wordt, huns inziens los 
staat van het tijdstip, waarop de schuld ont
staat, of wel de kosten gemaakt zijn, zoodat, 
aldus bezien, de bovenbedoelde in 1937 ge
maakte kosten niet tot het jaar 1938 behoo
ren ; dat hun college dienaangaande meent 
te moeten overwegen, dat men kan onder
scheiden het tijdstip, waarop de bestelling 
heeft plaats gehad, het tijdstip, waarop de 
levering plaats vond en het tijdstip, waarop 
de betaling is geschied ; dat met uitgaven in 
art. 103, eerste lid, der wet in het algemeen 
niet anders kunnen zij n bedoeld dan d e be
talingen, omdat de wet spreekt van de geda
ne uitgaven en van de bescheiden tot st a
ving van die uitgaven en alleen b ij betaling 
daadwerkelij k een uitgaaf geschiedt ; dat er 
misschien in b epaalde gevallen , bijvoorbeeld 
wanneer de betaling door een schoolbestuur 
om welke reden ook tot eenige jaren na de 
levering wordt u itgesteld, aanleiding zou 
kunnen zijn t en deze een uitzondering t e ma
k en, doch dat daartoe in het onderhavige ge
v al, waar het t ijdstip van betaling v alt in 
het jaar, waarvoor de gekochte turf bestemd 
was, allerminst aanleiding bestaat ; 

dat van deze beslissing B . en W . van E m
m en, daartoe bij door Ged. Staten goedge
keurd raadsbesluit van 23 Juni 1938 inge
volge art. 212 , 3e lid, der gem eentewet ge
machtigd, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, da t huns inziens G ed. Staten 
ten onrechte het geheele raadsbesluit hebben 
vernietigd, aangezien het bedrag der vergoe
ding, dat onafhankelij k is van het b edrag der 
voor vergoeding in aanmerking komende uit
gaven, ongewijzigd blijft; dat zij , wat betreft 
het bedrag der voor vergoeding in aanroer-
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king komende uitgaven, meenen, dat de be
slissing van Ged. Staten ook in dit opzicht 
minder juist moet worden geacht; dat het 
niet voor vergoeding in aanmerking gebrach
te bedrag van f 87,50, betreft kosten, die 
naar hunne meening in 1937 zijn gemaakt, 
omdat in dat jaar, in casu 25 Nov ., de leve
ring is geschied; dat de vordering op het 
schoolbestuur huns inziens dan ook van 25 
Nov. 1937 af loopt ; dat het tijdstip van be
taling huns inziens los staat van het tijdstip, 
waarop de schuld ontstaat, of wel de kosten 
gemaakt zijn; dat deze kosten volgens art. 
101, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
elk dienstjaar aan de schoolbesturen worden 
vergoed; dat een vergoeding van kosten, af
hankelijk van het jaar van betaling of de be
stemming van het geleverde, huns inziens tot 
niet door den wetgever bedoelde consequen
ties leiden zou; 

0. dat de uitgave voor de, blijkens de stuk
ken, weliswaar in 1938 betaalde, doch reeds 
in Nov. 1937 aangeschafte turf niet kan wor
den beschouwd te behooren tot de over het 
jaar 1938 ten behoeve van de school werke
lijk gemaakte kosten; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte het 
be.drag der voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven met het bedoelde bedrag 
van f 87,50 hebben verhoogd; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet behoort te worden gehand
haafd; 

dat hun beslissing bovendien te ver gaat, 
nu daarbij t en onrechte mede door vernie
tiging is getroffen het onderdeel van het 
raadsbesluit sub I, betreffende de vaststel
ling van de vergoeding, waarop het schoolbe
stuur over 1938 ingevolge art. 101, 1e lid, der 
L ager-Onderwijswet 1920 aanspraak kan ma
ken, aangezien daartegen door het schoolbe
stuur bij Ged. Staten geen beroep was in
gesteld; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 30 Aug. 
1939, No. 53, het door het bovengenoemde 
schoolbestuur tegen het besluit van den raad 
der gemeente Emmen van 30 Juni 1939 bij 
Ged. Staten ingestelde b eroep alsnog onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

8 Maart z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72.) 

Nu de onderwerpelijke u .1.o.school een 
vrij aanzienlij k aantal leerlingen pleegt 
af te leveren voor handelskantoren, kan 
in dit geval het onderricht in machine
schrijven en de aanschaffing van eenige 
schrijfmachines t en behoeve daarvan 
niet geacht worden de "normaleeischen" 
te boven te gaan. De Kroon bepaalt te
vens het aantal machines, voor de aan
schaffing waarvan medewerking behoort 
te worden verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Apeldoorn tegen 
het besluit van Ged. Staten van Gelderland 
van 21 Nov. 1939, No. 205, waarbij, met ver
nietiging van het besluit van den raad der ge
meente Apeldoorn van 8 Aug. 1939, No. 274, 
is beslist, dat de door het bestuur der Ver
eeniging tot stichting en instandhouding van 
Christelijke scholen voor lager en uitgebreid 
lager onderwijs te Apeldoorn overeenkomstig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ge

vraagde medewerking voor zoover deze strekt 
tot de aanschaffing van eenige schrijfmachi
nes ten behoeve van de bijzondere school 
voor uitgebreid lager onderwijs, Kerklaan 21 
te Apeldoorn, alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Febr. 1940, No. 142; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Maart 1940, No. 2622, afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Apeldoorn in 
zijne vergadering van 8 Aug. 1939 afwijzend 
heeft beschikt op de aanvrage van het be
stuur der Vereeniging tot stichting en in
standhouding van Christelijke scholen voor 
lager en uitgebreid lager onderwijs te Apel
doorn, om overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 gelden uit de gemeente
kas beschikbaar te stellen voor de aanschaf
fing, ten behoeve van zijne school voor uit
gebreid lager onderwijs, Kerklaan, aldaar, 
van een zoodanig aantal schrijfmachines, als 
noodig is om aan deze school deugdelijk on
derwijs in machineschrijven te kunnen geven, 
uit overweging, dat het schoolbestuur meent, 
dat, gezien het aantal leerlingen, 15 machines 
noodig zullen zijn; dat deze aanschaffing door 
het schoolbestuur wordt gewenscht, omdat 
behoorlijk onderwijs in machineschrijven aan 
die school noodig is; dat bij het overleg, als 
bedoeld in het eerste lid van art. 77 der voor
melde wet, door de vertegenwoordigers van 
het schoolbestuur onder meer is medege
deeld, dat het bestuur ook bereid is schrijf
machines te aanvaarden, welke de gemeente 
in eigendom heeft; dat hierbij kennelijk werd 
gedoeld op de schrijfmachines, welke de ge
meente heeft aan hare school voor uitge
breid lager onderwijs, school A, Nieuwstraat, 
en aan hare Koninklijke hoogere burger
school; dat aan de eerstgenoemde school het 
onderwijs in machineschrijven op aandrang 
van hoogerhand werd afgeschaft, met ingang 
van 1 Oct. 1937; dat het derhalve weinig be
vrediging zou schenken en allerminst zou zijn 
in overeenstemming met de gelijkstelling 
tusschen het openbaar- en het bijzonder 
lager onderwijs, waarvan de Lager-Onder
wijswet 1920 uitgaat, indien de gemeente de 
machines van de openbare school A zou over
dragen aan eene overeenkomstige bijzondere 
school ter plaatse, om aan die school dat on
derwijs mogelijk te maken; dat de schrijf
machines aan de Koninklijke hoogere bur
gerschool buiten gebruik zijn gesteld, door
dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
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en Wetenschappen niet goedkeurde, dat in 
het leerplan 1937/1938, voor de Afdeeling A ' 
van die school, het vak machineschrijven 
werd opgenomen, omdat dit leerplan niet vol
komen aansloot bij het leerplan voor eene 
A-afdeeling van eene hoogere burgerschool, 
zooals dat was vastgesteld bij Ons besluit 
van 27 Mei 1937 (S. No. 363); dat, daar ge
bleken is, dat het leerplan voor de genoem
de A-afdeeling belangrijk is verzwaard, de 
Directeur van de genoemde hoogere burger
school er de voorkeur aan geeft nog eens aan 
te zien in hoeverre, in verband daarmede, 
het weder invoeren van het onderwijs in ma
chineschrijven practisch wel mogelijk is; dat 
deze er echter prijs op stelt, dat de gelegen
heid tot het invoeren van dat vak wordt open 
gehouden door de beschikking te houden over 
de thans aanwezige schrijfmachines; dat uit 
het vorenstaande dus blijkt, dat het verlee
nen van medewerking aan de aanvraag, door 
het beschikbaarstellen van de, aan de ge
meente toebehoorende, schrijfmachines, niet 
mogelijk is; dat er dus, bij het verleenen van 
medewerking aan de aanvraag, zou overblij
ven het beschikbaarstellen van gelden voor 
het aanschaffen van schrijfmachines; dat 
naar aanleiding daarvan er op zij gewezen, 
dat de Kroon het standpunt inneemt, dat bij 
de tegenwoordige tijdsomstandigheden be
perking van uitgaven noodzakelijk is; dat in 
Haar besluit van 9 Febr. 1938, No. 22, naar 
aanleiding van eene aanvraag ex art. 72 der 
wet, namelijk werd overwogen: ,,dat, wat de 
aanschaffing van 6 platen voor de Bijbelsche 
geschiedenis betreft, de uitgave daarvoor 
niet strookt met de in de tegenwoordige tijds
omstandigheden geboden noodzakelijkheid 
van beperking van uitgaven en derhalve door 
inwilliging van de aanvrage, voor zooveel de
ze platen aangaat, de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, zou
den worden overschreden"; dat nu, zooals 
hierboven werd opgemerkt, het onderwijs in 
machineschrijven aan de openbare school A 
op aandrang van hoogerhand is afgeschaft; 
dat toch, naar aanleiding van het betoog van 
B . en W., om dat onderwijs te handhaven en 
hun voorstel om het aantal lesuren voor dat 
vak te halveeren, de Commissie van Over
leg inzake de gemeentebegrootingen bij brief 
van 18 Aug. 1937, No. 21708, aan de Ged. 
Staten der provincie Gelderland schreef: 

"Vakonderwijs machineschrijven bij het 
U .L .O. Hoewel ook dit vak nuttig is, kan 
het niet als noodzakelijk worden aangemerkt. 
De opheffing van dit vakonderwijs en het 
ontslag van den betrokken vakonderwijzer 
ware dan ook zoo spoedig mogelijk te be
vorderen"· 

dat hie~ede dus eene interdepartementa
le Commissie als haar oordeel heeft uitge
sproken, dat het onderwijs in machineschrij
ven bij het uitgebreid lager onderwijs niet 
noodzakelijk is en zij van de gemeente geen 
uitgaven voor dat onderwijs aanvaardde; dat 
in overeenstemming hiermede uitgaven voor 
het aanschaffen van schrijfmachines voor het 
uitgebreid lager onderwijs dus als niet-nood
zakelijk moeten worden beschouwd; dat, in-

dien, zooals Ons bovenaangehaald besluit be
paalt, beperking van uitgaven moet plaats 
hebben om te voorkomen, dat met eene aan
vraag de normale eischen aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, worden overschre
den, de beperking dan uiteraard in de eer
ste plaats die uitgaven moet betreffen, wel
ke niet noodzakelijk zijn; dat hiertoe behoo
ren, zooals hierboven is uiteengezet, die voor 
het aanschaffen van de door het schoolbe
stuur verlangde schrijfmachines; dat hij op 
grond van het vorenstaande daarom van oor
deel is , dat m et de aanvraag van het school
bestuur, voornoemd, de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, wor
den overschreden; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Ged. Staten van Gelderland in be
roep was gekomen, dit college bij besluit van 
21 Nov. 1939, No. 205, met vernietiging van 
het bestreden raadsbesluit heeft beslist, dat 
de door den appellant gevraagde medewer
king, voor zoover deze strekt tot de verkrij
ging van eenige schrijfmachines t en behoeve 
van zijn meergenoemde school, alsnog moet 
worden verleend; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat, blijkens een door den Inspecteur 
van het lager onderwijs ingesteld onderzoek, 
een vrij belangrijk aantal leerlingen van de 
onderwerpelijke school zijn lateren werk
kring vindt op kantoren, waar kennis van 
het machineschrijven van nut is; dat dan ook 
naar het oordeel van Ged. Staten niet kan 
worden gezegd, dat door het verleenen van 
de gevraagde medewerking ten behoeve van 
de aanschaffing van eenige schrijfmachines 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden over
schreden; dat zulks te meer klemt, nu het 
schoolbestuur zich bij het met het gemeente
bestuur gepleegde overleg bereid heeft ver
klaard, eventueel gebruikte machines te aan
vaarden; dat overigens de aard van de ter 
beschikking van het schoolbestuur te stellen 
machines en het aantal, dat voor het beoog
de doel noodzakelijk is te achten, dienen te 
worden bepaald bij het ingevolge art. 82, j O • 

art. 77, der wet te voeren overleg; 
dat van deze beslissing de raad van Apel

doorn bij Ons in beroep is gekomen, in hoofd
zaak aanvoerende, dat het .nut van onderwijs 
in machineschrijven door zijn college zeer 
wel is ingezien, getuige het feit, dat het vak 
machineschrijven in het leerplan van de 
openbare school voor uitgebreid lager 
onderwijs (school A) was opgenomen, en de 
pogingen, welke bij de Commissie van over
leg inzake de gemeentebegrootingen zijn aan
gewend om het te handhaven, of althans de 
helft van het aantal lesuren te mogen laten 
geven; dat zelfs deze Commissie, in haar, 
tot Ged. Staten der provincie Gelderland ge
richt schrijven van 18 Aug. 1937, No. 21708, 
het nut van dit leervak erkende, doch het 
niettemin niet als noodzakelijk beschouwde, 
en deswege van de gemeente dan ook geen 
uitgaven voor salarissen aanvaardde; dat 
derhalve ook de uitgaven voor het aanschaf
fen van schrijfmachines als niet noodzake-
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lijk moeten worden beschouwd; dat er, in 
dit verband, door den raad in zijn besluit 
van 8 Aug. 1939, No. 2749, terecht is op ge
wezen, dat in Ons besluit van 9 Febr. 1938, 
No. 22, wordt uitgegaan van het standpunt, 
dat in de tegenwoordige tijdsomstandighe
den beperking van uitgaven noodzakelijk is; 
dat bij dat besluit namelijk onder meer werd 
overwogen: ,,dat, wat de aanschaffing van 6 
platen voor de Bijbelsche geschiedenis be
treft, de uitgave daarvoor niet strookt met 
de in de tegenwoordige tijdsomstandigheden 
geboden noodzakelijkheid van beperking van 
uitgaven en derhalve door inwilliging van de 
aanvrage, voor zooveel deze platen aangaat, 
de normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden over
schreden"; dat de raad naar aanleiding hier
van van oordeel is - aannemende, dat, in
dien beperking van uitgaven noodig is, dit 
in de eerste plaats die uitgaven moet geld~n, 
welke niet noodzakelijk zijn -, dat met de 
aanvraag van het schoolbestuur, tot het be
schikbaarstellen van gelden voor niet-nood
zakelijke uitgaven, als die voor het aanschaf
fen van schrijfmachines, eveneens de norma
le eischen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, worden overschreden; dat Ged. 
Staten voor hunne afwijkende meening te 
·meer reden aanwezig achten, nu het school
bestuur zich bereid heeft verklaard, eventu
eel gebruikte machines te aanvaarden; dat, 
nog daargelaten, dat deze toezegging van het 
schoolbestuur practisch geen vermindering 
van de uitgaaf ten gevolge zou hebben, om
dat het als normaal moet worden beschouwd, 
dat voor het onderwijs aan de scholen ge
bruikte, zoogenaamde rebuilt-machines wor
den aangeschaft, aangezien nieuwe machines 
daarvoor niet noodig zijn, met die toezeg
ging het karakter van uitgaven, namelijk dat 
van niet-noodzakelijke, niet wordt gewijzigd, 
en de beschikking op de aanvraag daardoor 
dus ook niet kan worden beïnvloed; dat Ged. 
Staten voorts o.m. overwegen, dat het aan
tal van de ter beschikking van het school
bestuur te stellen machines, dat voor het be
oogde doel noodzakelijk is te achten, dient te 
worden bepaald bij het, ingevolge art. 82, 
juncto art. 77 der Lager-Onderwijswet 1920 
te voeren overleg; dat echter de raad, inge
volge het bepaalde in het tweede lid van art. 
7 5 der wet, zijne medewerking aan e e ne aan
vrage moet weigeren, indien met die aan
vraag de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, worden overschre
den; dat dit evenzeer het geval kan zijn door 
het aantal van de gevraagde leermiddelen 
als door hunnen aard; dat uit de overwegin
gen van Ons besluit van 20 Mei 1937, No. 69, 
blijkt, dat de Kroon dit standpunt deelt; dat, 
indien overeenkomstig het standpunt van 
Ged. Staten het aantal benoodigde machines 
zou worden bepaald in overleg van schoolbe
stuur met B . en 'vV., daarmede aan den raad 
de gelegenheid zou worden benomen om te 
beoordeelen, of met de aanvraag in haar vol
len omvang die eischen al dan niet worden 
overschreden; dat, daar het schoolbestuur 
in zijne aanvraag mededeelt, dat 15 machi-

nes noodig zullen zijn, moet worden aange
nomen, dat de aanvraag inhoudt het verzoek 
tot het beschikbaarstellen van gelden voor 
het aanschaffen van 15 machines en niet van 
,,eenige schrijfmachines", zooals Ged. Sta
ten doen; dat, op de gronden, hierboven ver
meld, óók niet kan worden gedeeld het stand
punt van Ged. Staten, dat het aantal ma
chines moet worden bepaald bij het overleg, 
als bedoeld in art. 82, juncto art. 77 der wet; 

0. dat, blijkens de overgelegde ambtsbe
richten, de onderwerpelijke school een vrij 
aanzienlijk aantal leerlingen pleegt af te le
veren voor handelskantoren; 

dat, in verband hiermede, in dit geval het 
onderricht in machineschrijven en de aan
schaffing van eenige schrijfmachines ten be
hoeve daarvan niet geacht kunnen worden 
de normale eischen, aan het geven van uit
gebreid lager onderwijs te stellen, te boven te 
gaan; 

dat, blijkens de ingediende aanvrage, door 
het schoolbestuur 15 machines noodig wor
den geoordeeld; 

dat echter, naar het oordeel van den In
specteur van het Lager Onderwijs in de In
spectie Apeldoorn, met wiens gevoelen Wij 
Ons vereenigen, mede in verband met de hui
dige tijdsomstandigheden, waarin beperking 
van de uitgaven geboden is, zonder overwe
gend bezwaar met 5 machines kan worden 
volstaan, zoodat door inwilliging van de aan
vrage voor een grooter aantal de voormelde 
normale eischen zouden worden overschre
den; 

dat mitsdien de raad van Apeldoorn zijne 
medewerking tot de aanschaffing van 5 
schrijfmachines had behooren te verleenen, 
doch dit college voor het overige terecht op 
de aanvrage afwijzend heeft beschikt; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
dienovereenkomstig behoort te worden ge
wijzigd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van he: bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 21 Nov. 
1939, No. 205, te beslissen, dat de door het 
voormelde schoolbestuur gevraagde mede
werking, voor zoover betreft de aanschaffing 
van vijf schrijfmachines ten behoeve van zij
ne genoemde school, alsnog moet worden ver
leend, en voor het overige het door het 
schoolbestuur bij Ged. Staten ingesteld be
roep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

9 Maart z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Art. 40, gewagend van "een arme", 
heeft uitsluitend het oog op den toe
stand van armlastigheid in de gemeente 
van aankomst; het is voor de toepassing 
van het art. van geen belang of hij, wiens 
ondersteuning in eene bepaalde gemeen
te noodzakelijk is geworden, in zijne vo
rige verblijfplaats al dan niet reeds on-
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derstand ingevolge de Armenwet genoot. 
De vraag, of de armlastige bij zijne 
komst in de nieuwe gemeente mogelij
kerwijze ook op andere wijze (i. c. als 
crisissteuntrekkende) had kunnen wor
den geholpen, b ehoort in deze buiten 
beschouwing te worden gelaten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B . en W. van Ubach over Worms tegen 
de beslissing van Ged. Staten van Limburg 
van 29 Sept. 1939, 3e afd., La. 9492/7. G, 
waarbij met toepassing van art. 40 der Ar
m enwet is bepaald, dat de kosten van on
dersteuning te Hoensbroek van het gezin van 
P . C. Kok voor een termijn van ten hoogste 
één jaar komen ten laste van het burgerlijk 
armbestuur te Ubach over Worms ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Febr. 1940, no. 120; 

Op de voordracht van Onzen r-.1:inister van 
Binnenlandsche Zaken van s Maart 1940, 
no. 2086, afd . Armwezen; 

0. dat P. C . Kok, komende uit de gemeen
te Ubach over Worms, zich met zijn gezin 
op 2 Jan. 1939 te Hoensbroek vestigde, al
waar op het einde van Jan. 1939 ondersteu
ning door het burgerlijk armbestuur noodig 
bleek; 

dat, nadat B. en W. van Hoensbroek, van 
meening zijnde, dat tot de komst van het 
gezin van Kok in hunne gemeente eenige in
vloed, als bedoeld in art. 40, ie lid , der Ar
m enwet, heeft medegewerkt, aan Ged. Sta
ten van Limburg toepassing van art. 40, 2e 
lid, der Armenwet hadden gevraagd, dit col
lege bij zijn besluit van 29 Sept. 1939 heeft 
beslist, dat de kosten van ondersteuning te 
Hoensbroek van het gezin van Kok voor
noemd voor een termijn van t en hoogste één 
jaar komen t en laste van het burgerlijk arm
bestuur te Ubach over Worms; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het vermoeden van B . en W. van Hoens
broek, dat tot de komst aldaar van het gezin 
van Kok heeft medegewerkt eenige invloed 
als bedoeld in art. 40, 1e lid, der Armenwet, 
steunt op de overwegingen, dat Kok, die op 
15 Nov. 1938 werkloos was geworden, gedu
rende zijn verblijf te Ubach over Worms, 
van den 2oen November 1938 af tot den 19en 
Dec. 1938 door het burgerlijk armbestuur al
daar bedeeld is geworden met f 6 per week, 
waarna hij ingevolge de steunregeling voor 
werkloozen een wekelijksche uitkeering van 
f 9.75 ontving; dat hij herhaaldelijk, maar 
tevergeefs, om een hoogere of aanvullende 
ondersteuning heeft verzocht, waarbij hem 
door den betrokken gemeente-ambtenaar zou 
zijn toegevoegd "ga maar naar Hoensbroek, 
daar hoort U thuis"; dat zijne echtgenoote, 
die in verband met de lage uitkeering te 
Ubach over Worms, zwaarmoedig was ge
worden, hem herhaaldelijk verzocht had naar 
Hoensbroek, de vorige verblijfplaats van het 
gezin, terug te keeren; dat Kok daarna nood
gedwongen aan het burgerlijk armbestuur te 
Ubach over Worms heeft verzocht hem de 

kosten zijner verhuizing naar Hoensbroek te 
verstrekken; dat hem genoemd armbestuur 
ter zake een uitkeering van f 10 heeft ver
leend, hoewel dat bestuur wist, dat, gelet op 
de langdurige werkloosheid van den betrok
kene en zijn ontslag uit zijne laatste betrek
king op grond van te geringe werkprestatie, 
hij in de gemeente Hoensbroek geen kans 
maakte om weer arbeid te bekomen en daar
door buiten de noodzakelijkheid van onder
steuning te blijven; dat B . en W. van Ubach 
over Worms daartegen o. a. aanvoeren, dat 
Kok, vóórdat hij zich tot het burgerlijk arm
bestuur wendde ter bekoming van de kosten 
zijner verhuizing, reeds het voornemen had 
zich te Hoensbroek te vestigen, omdat hij 
zich niet kon vereenigen met de hem door 
het burgerlijk armbestuur verleende onder
steuning en evenmin met de hem verleende 
uitkeering ingevolge de steunregeling; dat 
uit de ter zake gevoerde instructie is geble
ken, dat door het burgerlijk armbestuur te 
Ubach over Worms inderdaad een bedrag van 
f 10 aan Kok is uitgekeerd ter bestrijding van 
de kosten der verhuizing van diens gezin naar 
Hoensbroek en dat deze verstrekking heeft 
plaats gehad, niettegenstaande het armbe
stuur vrijwel met zekerheid kon aannemen, 
dat Kok aldaar evenmin als te Ubach over 
Worms in staat zou zijn om in het onderhoud 
van zijn gezin te voorzien zonder verplicht 
te zijn een beroep op de openbare kas te 
doen; dat genoemd burgerlijk armbestuur, 
door Kok in staat te stellen naar Hoensbroek 
te verhuizen, naar de meening van hun col
lege onder de gegeven omstandigheden ge
acht moet worden op diens komst aldaar in
vloed te hebben uitgeoefend, welke aanlei
ding tot toepassing van art. 40, 2e lid, van 
de Armenwet behoort te geven; dat derhalve 
de kosten van ondersteuning te Hoen sbroek 
van het gezin van Kok gedurende een ter
mijn van ten hoogste één jaar t en laste van 
het burgerlijk armbestuur te Ubach over 
Worms dienen te worden gebracht ; 

dat B. en W . van Ubach over Worms in 
beroep aanvoeren , dat huns inziens art. 40 
van de Armenwet slechts betrekking heeft 
op afschuiving v an een armlastige door het 
burgerlijk armbestuur van de eene gemeente 
naar het burgerlijk armbestuur eener andere 
gemeente, en dat onder arme in bedoeld ar
tikel niet wordt begrepen een in de Rijks
steunregeling opgenomen werklooze in de ge
meente van herkomst; dat de wetgever on
der arme m ede het oog heeft op den toestand 
van den betrokkene in de gemeente van her
komst, i. c. Ubach over Worms, hetgeen 
reeds is af te leiden uit den aanhef van art. 
40, waarin toch niet gesproken wordt van 
,,indien iemand, die" - zooals het klaarblij
k elijk door Ged. Staten wordt geïnterpre
teerd - , doch van "indien een arme, die"; 
dat in den uitleg van Ged. Staten, die blijk
baa r onder arme slechts verstaan arme in de 
gemeente van aankomst, immers het woord 
arme naast den daaropvolgenden bijzin geen 
beteekenis zou hebben en overbodig zijn; 
dat zelfs, al ware echter de uitleg: arme is 
gelijk aan arme in de gemeente van aan-
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komst, juist, dan nog hun college van oordeel 
is, dat art. 40 in het onderhavige geval toe
passing mist, aangezien P . C . K ok, die voor 
zijn terugkeer naar de gemeente Hoensbroek 
reeds sinds s Dec. 1938 een in de Rijkssteun
regeling opgenomen werklooze was, aan
stonds bij diens terugkeer aldaar voor crisis
steun in aanmerking had kunnen zijn ge
bracht; dat zij ook echter uit een oogpunt 
van de feiten de beslissing van Ged. Staten 
niet voldoende gemotiveerd achten; dat ge
noemd college zijn uitspraak uitsluitend 
grondt op het feit, dat uit de ter zake ge
voerde instructie is gebleken, dat door het 
burgerlijk armbestuur te Ubach over Worms 
een bedrag van f ro ter beschikking gesteld 
is ter bestrijding zijner verhuizingskosten ; 
dat zij daarentegen van oordeel zijn, dat, 
daar reeds voordien Kok's wil om te verhui
zen vaststond, door de voornoemde handel
wijze van het burgerlijk armbestuur geen in
vloed op diens wil is uitgeoefend, mede in 
verband met het feit, dat het burgerlijk arm
bestuur in hunne gemeente niet het minste 
belang had bij het al of niet verblijven van 
den steuntrekker Kok in hunne gemeente; 

0. dat Ged. Staten van Limburg naar Ons 
oordeel terecht en op goede gronden met be
trekking tot het onderhavige geval tot toe
passing van art. 40, 2e lid, der Armenwet, 
zijn overgegaan; 

dat hetgeen B. en W. van Ubach over 
Worms in beroep aanvoeren, de onjuistheid 
van deze beslissing ook niet in het licht ver
mag te stellen; 

dat B . en W. weliswaar aanvoeren, dat art. 
40 hier niet van toepassing zou zijn, aange
zien Kok een in de Rijkssteunregeling opge
nomen werklooze was en hij dus niet als een 
arme in den zin van dat wetsartikel zou mo
gen worden beschouwd, doch dat, wat hier
van voor het overige moge zijn , dit betoog 
alreeds hierom niet opgaat, omdat art. 40, 
gewagende van een arme, die op kosten van 
eene gemeente of van eene aldaar gevestigde 
burgerlijke instelling wordt ondersteund en 
bij zijne komst in die gemeente reeds ver
keerde of korten tijd na zij ne komst in die 
gemeente in een toestand geraakte, die on
dersteuning noodzakelijk maakte, uitsluitend 
het oog heeft op den toestand van armlastig
heid in de gemeente van aankomst, terwijl 
het voor de toe passing van dit art. van ge e n 
belang is, of hij , wiens ondersteuning in eene 
bepaalde gemeente noodzakelijk is gewor
den, in zijne vorige verblijfplaats al dan niet 
reeds onderstand ingevolge de Armenwet ge
noot; 

dat B . en W . van Ubach over Worms art. 
40 ook hierom niet van toepassing achten , 
omdat Kok bij zijne komst in Hoensbroek 
aanstonds voor crisissteun in aanmerking had 
kunnen zij n gebracht, doch dat ook dit niet 
opgaat, daar vaststaat, dat Kok te Hoens
broek in een toestand verkeerde, die onder
steuning noodzakelijk maakte, terwijl de 
vraag, of Kok mogelijkerwijze ook op andere 
wijze had kunnen worden geholpen, in deze 
buiten beschouwing behoort te worden ge
laten ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

9 Maart z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 89 j 0

• 

art. 28.) 
Bij de beslissing van de vraag, of het 

aantal onderwijzers met toepassing van 
art. 28 Be lid lager moet worden gesteld 
dan in de leden 1-4 bis is bepaald, be
hoort buiten aanmerking te blijven, dat 
aan de school ingevolge art. 27 2e lid een 
onderwijzer meer werkzaam is. 

Van aanzienlijke daling in den zin van 
art. 28 Be lid kan niet worden gesproken, 
waar weliswaar op 16 Sept. het aantal 
leerlingen beneden het grensgetal 41 was 
gedaald tot 32, doch dit aantal thans 
weer is gestegen tot 39 en derhalve het 
grensgetal weer zeer dicht nadert. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur 
van de parochie van de Heilige Maria He
melvaart te Reusel, vormende het bestuur 
van de Sint Jozefschool voor meisjes, Hoofd
straat 17, aldaar, tegen de beslissing van On
zen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 24 November 1939, n °. 
12212, afd. L.O., waarbij is bepaald, dat aan 
zijne school, gedurende 1940 te rekenen van 
1 Maart in afwijking van het eerste lid van 
art. 28 der Lager-Onderwijswet r920, het 
hoofd moet worden bijgestaan door één on-
derwijzer; . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Februari 1940, n °. 144; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 Maart 1940, n °. 2623, afd. L.O. ; 

0 . dat Onze Minister bij zijne evenver
melde beslissing heeft overwogen, dat op 
grond van het gemiddeld aantal leerlingen 
over 1939 (zijnde 41), ingevolge art. 89, vier
de lid, eersten volzin, juncto het eerste lid 
van art. 2 8 der Lager-Onderwijswet I920, 

alsmede met inachtneming van het tweede 
lid van art. 27 dier wet in het jaar r940 twee 
onderwijzers van bijstand aan deze school 
moeten zijn verbonden; dat in verband met 
het aantal leerlingen, dat de school thans 
bezoekt, met één onderwijzer van bijstand 
kan worden volstaan; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat weliswaar met ingang van het nieuwe 
schooljaar in September 1939 het aantal 
leerlingen van de school is gedaald tot 32, 
doch dat intusschen het getal leerlingen, zoo
als dat ieder jaar gebeurt, op heel regel
matige wijze is gestegen tot 39 ; dat boven
dien te verwachten valt, dat het aantal leer
lingen door aanmelding van nieuwe leerlin
gen voor het internaat nog zal toenemen; dat 
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dus op het moment, waarop de beschikking 
van Onzen Minister in werking zal treden 
(1 Maart 1940) niet gesproken kan worden 
van een aanzienlijke daling van het aantal 
leerlingen, welke vermindering van het aan
tal leerkrachten, waarvoor Rijksvergoeding 
wordt verleend, zou rechtvaardigen; dat de 
bedoeling van art. 28, lid 8, nimmer geweest 
kan zijn om, op grond van een kortstondige 
daling van het aantal leerlingen, welke zich 
nog vóór het eind van het jaar vrijwel geheel 
of geheel herstelt, toch het aantal verplichte 
leerkrachten tot één te verminderen, niet
tegenstaande volgens het gemiddeld aantal 
leerlingen recht op R ijksvergoeding bestaat 
voor twee leerkrachten; 

O. dat bij de beslissing van de vraag, of 
het aantal onderwijzers van de onderwerpe
lijke bijzondere school voor gewoon lager on
derwijs met toepassing van art. 28, Be lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 lager moet worden 
gesteld dan in de leden 1 tot en met 4bis van 
dat artikel is bepaald, buiten aanmerking 
behoort te blijven, dat aan deze school inge
volge art. 27, 2e lid, der wet een onderwijzer 
meer werkzaam is; 

dat slechts dient te worden beslist, of er 
hier een zóó aanzienlijke daling van het aan
tal leerlingen heeft plaats gehad beneden 
het grensgetal 41, dat de onderwijzer van bij
stand, die volgens art. 28, eerste lid, aan de 
school verbonden is, daaraan zou moeten 
worden ontnomen; 

dat zulks naar Ons oordeel niet het geval 
is· 

'dat weliswaar het aantal leerlingen op 16 
Sept. 1939 was gedaald tot 32, doch dat dit 
aantal blijkens de stukken inmiddels weer is 
gestegen tot 39 en derhalve het evenbedoel
de grensgetal weer zeer dicht nadert; 

dat de bestreden beslissing dan ook niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beslissing van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
Nov. 1939, no. 12212, afd. L . 0., te vo nieti
gen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

z8 Maart z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Landbouwinventarisatiebesluit 
art. 1). 

D e bepaling dat het gesteld verbod 
van het voorhanden of in voorraad heb
ben van bepaalde goederen niet geldt 
"voor hem, die op telkens door onzen 
minister te bepalen tijdstippen, volgens 
door dien minister te stellen regelen van 
het voorhanden en in voorraad hebben 
van die producten op die tijdstippen 
opgave heeft verstrekt" beteekent, dat 
het verbod niet geldt noch indien men 
tijdig overeenkomst~g het door de~ Mi
nister uit te vaardigen voorschnft de 
opgave heeft gedaan, noch zoolang m en 
dit nog tijdig zal kunnen doen, omdat 

het tijdstip, waarop volgens dit voor
schrift de opgave gedaan, of uiterlijk 
gedaan moet worden, nog niet voorbij is. 

Op 30 Aug. (toen req. de onjuiste op
gave deed aan den teller) gold nog de 
ongewijzigde ministerieele beschikking 
van 28 Aug. 1939, volgens welke de op
gave nog tot op den 14den dag na het 
inwerkingtreden der beschikking tijdig 
kon geschieden, zoodat deze onvolledige 
opgave niet ten gevolge kon hebben dat 
hij voor het in voorraad hebben van de 
niet opgegeven goederen strafbaar was. 

Volgens de wijziging der beschikking 
van 1 Sept. 1939 had req. eveneens tot 
uiterlijk dienzelfden 14den dag den tijd 
om opgave te doen, tenzij hem reeds te
voren, doch na het inwerkingtreden van 
de wijzigingsbeschikking, door een door 
of namens den Provincialen Voedsel
commissaris aangewezen persoon om de 
opgave mocht worden gevraagd. Nu dit 
niet is geschied is het bewezenverklaar
de niet strafbaar. 

(Anders : Adv.-Gen. Holsteyn). 

Op het beroep van T. W . S ., veehouder, 
wonende te Egmond binnen, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Alkmaar van 12 Dec. 1939, waarbij 
in hooger beroep, met bevestiging van na te 
melden vonnis voor het overige, een door het 
Kantongerecht te Alkmaar op 6 Oct. 1939 in 
deze zaak gewezen schriftelijk vonnis is ver
nietigd ten aanzien van de aan het daarbij 
bewezen verklaarde gegeven qualificatie, de 
aangehaalde wetsartikelen en de opgelegde 
straf (lees: straffen) en requirant ter zake 
van dit bewezen verklaarde, gequalificeerd 
als het "handelen in strijd met een der krach
tens de Landbouw-Crisiswet 1933 vastge
stelde voorschriften", met aanhaling der 
artt. 9 lid 1, 31 lid 1 en lid 6 dier wet, art. 1 
van het Landbouwinventarisatiebcsluit 1939 
en de artt. 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van achthonderd gulden en 
vervangende h~chtenis van veertig dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Aan den verdachte is telastegelegd, dat hij 
den s Sept. 1939 des namiddags te Egmond 
binnen in twee aldaar gelegen boerderijen of 
daarbij behoorende schuren - welke boer
derijen of schuren bij hem in gebruik waren 
- voorhanden en in voorraad heeft gehad in 
totaal 297 zakken of daaromtrent, ieder in
houdende ± 50 K.G. krachtvoeder n.l. Jijn
zaadschilfers en 13, althans eenige, varkens 
en welk krachtvoeder en welke varkens be
stemd waren voor en/of deel uitmaakten van 
het landbouwbedrijf n.l. veehouderijbedrijf 
van hem verdachte - zulks zonder dat hij 
verdachte van het voorhanden en in voorraad 
hebben van dit krachtvoeder en deze varkens 
op 30 Aug. 1939 te Egmond binnen de ver
eischte opgave had verstrekt aan den daartoe 
op de vereischte wijze aangewezen persoon 
(teller). 

Bij schriftelijk vonnis van 6 Oct. 1939 heeft 
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de Kantonrechter te Alkmaar: het aan ver
dachte bij dagvaarding telastegelegde bewe
zenverklaard met dien verstande, dat ver
dachte in schuren voorhanden en in voor
raad heeft gehad in totaal 297 zakken kracht
voeder en verdachte 13 varkens aanwezig 
en in voorraad had zonder dat hij daarvan 
op 30 Aug. 1939 aan den t eller opgave had 
gedaan; het bewezen verklaarde gequalifi
ceerd als r. ,,het voorhanden hebben van 
varkens, terwiil deze bestemd zijn voor zijn 
landbouwbedrijf", en 2. ,,het voorhanden 
hebben van krachtvoeder, terwijl dit product 
bestemd is voor zijn landbouwbedrijf"; en 
voorts aangehaald onder meer de artt. 1, 2 
en 3 van het Landbouwinventarisatiebesluit 
1939, 1, 9-16, 3 1-1, 3 en 6, en 3 6 der Land
bouwcrisiswet 1933, en 23, 62 en 91 Sr. , het 
bewezenverklaarde en verdachte deswege 
strafbaar verklaard, en hem te dier zake ver
oordeeld tot betaling van twee geldboeten 
van elk achthonderd gulden, elke boete bij 
niet betaling en b ij gebreke van verhaal te 
vervangen door hechtenis gedurende veertig 
dagen, met verbeurdverklaring van de in be
slaggenomen lijnzaadschilfers, en met niet 
bewezenverklaring en verdachte's vrijspraak 
van hetgeen hem bij dagvaarding meer en 
anders is telastegelegd dan als bewezen is 
aangenomen. 

Tegen het vonnis van de Rechtbank (in 
hooger beroep, Red.) heeft de verdachte be
roep in cassatie ingesteld. Namens requirant 
is bij schriftuur aangevoerd en toegelicht: 

S., althans v. t. van de artt. 1, 9, 33 , 40, 47 
en 91 Sr., de artt. 338, 350 t /m 353 en .'159 
Sv., de artt. 1, 7, 9 en 31 der Landbouw-Cri
siswet 1933 S . 261, de wet van 30 September 
1938 S . 639 C., art. 1 van het K . B. van 28 
Aug. 1939 (Landbouwinventarisatiebesluit 
1939) S . 1939 no. 679 M, de beschikkingen 
van den Minister van Economische Zaken 
afd. voedselvoorziening in oorlogstijd van 28 
Aug. 1939 no. 313 (Stct. 28 Aug. 1939 no. 
167) en van 1 Sept. 1939 no. 18831 (Stct. 
no. 171), 

door te beslissen, dat requirant een straf
baar feit heeft gepleegd en deswege strafbaar 
was, weshalve hij werd veroordeeld tot een 
geldboete van f 800 met verbeurdverklaring 
der in beslag genomen voorraden krachtvoe
der. 

De aangevoerde s. of v . t. is gebaseerd op 
twee gronden, welke blijkens de toelichting 
neerkomen hierop: 

A. requirant was op 5 September 1939 
niet strafbaar, omdat bij hem alle schuld ont
brak, daar requirant volkomen onbekend was 
met het Landbouwinventarisatiebesluit 1939, 
en op 30 Aug. 1939 hij, wat de dertien var
kens betreft, deze "meerdere" varkens nog 
niet had en ze dus niet kon opgeven, en hem, 
wat het krachtvoeder betreft, door den zoo
genaamden teller niet naar krachtvoeder was 
gevraagd; 

B . in elk geval was requirant op 5 Sept. 
1939 niet strafbaar, omdat hij volgens de 
beschikking van 1 Sept. 1939 no. 18831 (Ned. 
Stct. no. 171) tot 15 Sept. 1939 tijd had om 
opgave te doen, daar hem op 30 Aug. 1939 

door den zoogenaamden teller niet was ge
vraagd naar krachtvoeder en, waar requirant 
de dertien varkens toen nog niet had, ook 
niet naar die "meerdere" varkens. 

Het Landbouwinventarisatiebesluit 1939, 
in werking getreden 28 Aug. 1939 (den dag 
zijner afkondiging), bepaalt in art. 1: 

lid r. Het voorhanden of in voorraad 
hebben van rundvee, varkens, paarden (enz.) 
alsmede van tarwe - krachtvoeder - (enz.) 
is verboden, indien en voor zooverre deze 
producten bestemd zijn voor of deel uitma
ken van het landbouwbedrij f van dengene, 
die deze producten voorhanden of in voor
raad heeft. 

lid 2. H et verbod vervat in het voor
gaande lid geldt niet voor hem, die op tel
kens door Onzen Minister te bepalen tijd
stippen, volgens door dien Minister te stel
len regelen van het voorhanden en in voor
raad hebben van die producten op die tijd
stippen opgave heeft verstrekt. 

Bij de beschikking van 28 Aug. 19.'19 no. 
313 (Ned. Stct. no. 167) heeft de Minister 
van Economische Zaken bepaald: ,,De op
gave der voorraden als bedoeld in art. 1 , lid 
2, van voornoemd besluit, dient binnen veer
tien dagen na de inwerkingtreding van deze 
beschikking in drievoud te geschieden op 
het formulier, overeenkomstig bij deze be
schikking gevoegd model, met inachtneming 
van de daarop gestelde aanwijzingen". Deze 
bepaling is bij beschikking van genoemden 
Minister van 1 Sept. 1939 no. 18831 (Ned. 
Stct. no. 171) aldus gewijzigd: ,,De opgave 
der voorraden, als bedoeld in art. 1, lid 2 

van voornoemd besluit, dient op het tijdstip, 
waarop de opgave wordt gevraagd door een 
door of namens den betreffenden P rovin
cialen Voedselcommissaris aangewezen per
soon, of indien deze opgave niet wordt ge
vraagd binnen veertien dagen na de inwer
kingtreding van deze beschikking, in drie
voud te geschieden op het formulier, over
eenkomstig bij deze beschikking gevoegd 
model, met inachtneming van de daarop ge
stelde aanwijzingen". 

Naar mijne meening stuit voormelde grond 
sub A af op de door de Rechtbank blijkens 
haar vonnis overgenomen overwegingen van 
het vonnis van den Kantonrechter, luidende: 

0. dat verdachte wel heeft betoogd, dat 
hij voormeld aantal varkens na 30 Aug. had 
ontvangen, doch dat dit verweer faalt, om
dat uit voormelden (namelijk den tot het be
wijs gebezigden) inhoud van het proces-ver
baal van bekeuring en de (tot het bewijs 
gebezigde) verklaring van getuige Vaders 
blijkt, dat verdachte den verbalisanten heeft 
verklaard, dat hij evengemeld aantal var
kens had verzwegen; 

0. dat verdachte als verweer heeft aange
voerd, dat de teller hem op 30 Aug. 193 9 niet 
naar de aanwezigheid van krachtvoeder 
heeft gevraagd, welk verweer overeenstemt 
met de verklaring van getuige Baart, doch 
dat dit verweer moet worden voorbijgegaan, 
omdat: 

a. op den verdachte de plicht rustte - al
thans van hem verwacht kon worden - dat 
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hij het formulier doorlas en de opgave con
troleerde, voordat hij dit formulier onder
teekende, en 

b. in casu de goede trouw van verdachte 
afwezig was, omdat hij blijkens den inhoud 
van het voormelde proces-verbaal ook aan 
de verbalisanten eerst na herhaalde onjuiste 
opgave den werkelijken toestand opgaf. 

Ook den namens requirant aangevoerden 
grond sub B acht ik niet deugdelijk. Mijns 
inziens toch werd, blijkens den tot het be
wijs gebezigden inhoud der bewijsmiddelen, 
in het bijzonder den inhoud van de verkla
ring van getuige Baart, reeds op 30 Aug. 
1939 aan requirant de opgave zijner voor
raden, als bedoeld in art. I lid 2 van het 
Landbouwinventarisatiebesluit 1939, door 
een daartoe namens den Voedselcommissaris 
aangewezen persoon, genoemden getuige 
Baart, gevraagd doordat deze toen zich met 
het inventarisatie-formulier bij requirant 
vervoegde en requirant in de gelegenheid 
stelde op dat formulier die opgave te doen, 
waaraan niet afdoet dat Baart requirant wel 
uitdrukkelijk naar diens voorraad varkens en 
niet uitdrukkelijk naar diens voorraad kracht
voeder heeft gevraagd; ik ben dan ook van 
meening, dat requirant door op 30 Aug. 1939 
op dat formulier niet de dertien varkens en 
niet het krachtvoeder op .te geven hoewel hij , 
zooals uit den inhoud der bewijsmiddelen 
blijkt, reeds toen zoowel die varkens als het 
krachtvoeder voorhanden en in voorraad had, 
een beroep van hem op het tweede lid van 
art. 1 van het Landbouwinventarisatiebesluit 
1939 heeft uitgesloten . 

Ik ben dus van oordeel dat het namens re
quirant aangevoerde niet tot cassatie kan 
leiden. Echter meen ik nog het volgende te 
moeten opmerken. 

Ik zie, evenals, de Kantonrechter, in het 
bewezenverklaarde twee overtredingen, im
mers in strijd handelen met het in art. 1 lid 1 

van het Landbouwinventarisatiebesluit 1939 
vervatte verbod, 1 °. door voorhanden en in 
voorraad te hebben krachtvoeder, en 2 °. door 
voorhanden en in voorraad te hebben var
kens, hetgeen medebrengt dat m . i . het be
streden vonnis niet in stand kan blijven voor 
zoover de aan het bewezen verklaarde ge
geven benaming en de aan requirant opge
legde straf betreft. 

Derhalve concludeer ik tot vernietiging 
van het vonnis der Rechtbank doch alleen 
voor zoover de aan het bewezenverklaarde 
gegeven benaming en de aan requirant opge
legde straf betreft; tot q ualificatie van het 
bewezenverklaarde als: ,,handelen in strijd 
met een der krachtens de Landbouw-Crisis
wet 1933 vastgestelde voorschriften, twee
maal gepleegd" ; tot toepassing van art. 62 
Sr. en veroordeeling van requirant tot twee 
geldboeten , elk van vierhonderd gulden, met 
bepaling van den duur der vervangende 
hechtenis voor elk dier boet en op twintig da
gen; en tot verwerping van het beroep voor 
het over ige. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 
L. 1940. 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, luidende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
van den Kantonrechter is bewezen verklaard, 
dat enz. (zie conclusie); 

dat de Rechtbank dit bewezen verklaarde 
heeft gequalificeerd en deswege straf heeft 
opgelegd als hierboven is vermeld, na o. m. 
te hebben overwogen: 

" dat de raadsman van verdachte nog als 
verweer heeft aangevoerd, dat de verdachte 
zich niet aan een strafbaar feit zou hebben 
schuldig gemaakt, omdat op het tijdstip, dat 
de getuige Baart den verdachte bezocht en 
verdachte, na aan dien getuige de gegevens 
te hebben verstrekt, het door dien getuige in
gevulde opgave-formulier van zijn handtee
kening voorzag, nog geldende was de oor
spronkelijke tekst van de Beschikking van 
den Minister van Economische Zaken dd. 
28 Aug. 1939 No. 313, welke voor den ver
dachte de mogelijkheid schiep om nog binnen 
14 dagen na 28 Aug. 1939 door opgave op de 
vereischte formulieren zich straffeloosheid te 
verzekeren ten opzichte van het verbod van 
art. 1 van het Landbouwinventarisatiebesluit 
1939, terwijl pas bij een nadere beschikking 
van genoemden Minister dd. 1 Sept. 1939 
werd bepaald, dat de opgaven, als hierboven 
vermeld, ook konden worden gevraagd door 
een door of namens den Provincialen Voed
selcommissaris aangewezen persoon; 

dat de Rechtbank dit verweer verwerpt, en 
wel op dezen grond: 

Ook t en tijde van het bezoek van getuige 
Baart was verdachte in overtreding van bo
venvermeld artikel van het Landbouwinven
tarisatiebesluit 1939, strafbaar gesteld krach
tens art. 31 sub I der Landbouwcrisiswet 
1933, en door het op zijn aanwijzing niet juist 
door gemelden getuige ingevulde formulier 
te onderteekenen, zonder zelfs daarbij in acht 
te nemen op dat formulier gestelde aanwij
zingen, gelijk ook door den oorspronkelijk 
geldenden tekst van eerdergenoemde M inis
terieele Beschikking werd voorgeschreven, 
bestendigde verdachte zijn strafbaarheid t en 
opzichte van meergenoemd verbod, welke 
strafbaarheid nog bleef voortduren tot nadat 
verdachte op 5 Sept. 1939 eindelijk aan de 
getuigen de Graaf en Vaders de juiste op
gaven had verstrekt"; 

0 . t en aanzien van het middel en ambts
halve : 

dat art. 1 van het Landbouwinventarisatie
besluit 1939, ov ertreding waarvan krachtens 
art. 31 der Landbouwcrisiswet in verband 
met de wet van 30 Sept. 1938 S . 639 C straf
baar is, luidt als volgt: (zie conclusie) ; 

dat bij de beschikking van den Minister 
van Economische Zaken van 28 Aug. 1939 
No. 313 Ned. Stct. 167, zooals deze oorspron
kelijk luidde, is bepaald : (zie conclusie); 

dat deze bepaling bij beschikking van den
zelfden Minister van I Sept. 1939 no. 18831 
Ned. Stct. 171 in dier voege is gewijzigd, dat 
zij is komen te luiden als volgt: (zie conclu
sie); 

10 
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dat met "voornoemd Besluit " in de oor
spronkelijke en in de gewijzigde beschikking 
van 28 Aug. 1939 telkens is bedoeldhetLand
bouwinventarisatiebesluit 1939; 

dat vorenstaand tweede lid van art. 1 van 
dit besluit kennelijk aldus is te lezen, dat het 
in het eerste lid van dit artikel gestelde ver
bod niet zal gelden voor ieder, die met het op 
telkens door den Minister te bepalen tijdstip
pen en volgens door den Minister te stellen 
regelen verstrekken van de vereischte opga
ven niet, of nog niet in gebreke is gebleven, 
d.w.z. dat het niet zal gelden, noch indien 
men tijdig overeenkomst,g het door den Mi
nister uit te vaardigen voorschrift de opgave 
heeft gedaan, noch zoolang men dit nog tijdig 
zal kunnen doen, omdat het tijdstip, waarop 
volgens dit voorschrift de opgave gedaan, of 
uiterlijk gedaan moet worden, nog niet voor
bij is; 

dat, toen requirant op 30 Aug. 1939 door 
den teller, getuige Baart, werd bezocht, nog 
gold de ongewijzigde beschikking van den 
Minister van 28 Aug. 1939, volgens welke de 
opgave der voorraden in ieder geval nog tot 
op den 14den dag na het inwerkingtreden der 
beschikking tijdig kon geschieden, zoodat, 
anders dan de Rechtbank oordeelde, het feit, 
dat requirant bij dat bezoek de bedoelde, on
volledige opgave aan Baart heeft gedaan, 
niet ten gevolge kon hebben, dat hij ter zake 
van het voorhanden en in voorraad hebben 
van het niet opgegeven krachtvoeder en van 
de niet opgegeven 13 varkens strafbaar was; 

dat volgens de beschikking van 28 Aug. 
1939, zooals zij na de wijziging van 1 Sept. 
1939 luidde, requirant eveneens tot uiterlijk 
dienzelfden 14den dag den tijd had om die 
opgave te doen, tenzij hem reeds tevoren, 
doch na het inwerkingtreden van de wijzi
gingsbeschikking, door een door of namens 
den Provincialen Voedselcommissaris aange
wezen persoon om de opgave mocht worden 
gevraagd; 

dat de R echtbank er kennelijk van is uit
gegaan, dat tusschen laatstbedoeld tijdstip en 
5 Sept. 1939 een zoodanige vraag door zoo
danigen persoon niet tot requirant is gericht 
en derhalve het bewezen verklaarde niet in
gevolge de door de Rechtbank aangehaalde 
wettelijke bepalingen strafbaar is; 

dat het evenmin elders strafbaar is gesteld; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch al

leen voor zoover daarbij het vonnis van den 
Kantonrechter ten aanzien van de strafbaar
verklaring van het bewezen verklaarde en 
van requirant is bevestigd en voorts voor 
zoover betreft de daarbij aan het bewezene 
gegeven qualificatie en de opgelegde straf, en 

Rechtdoende ingevolge art. ros der Wet 
R. 0.; 

Vernietigt het vonnis van den Kanton
rechter ook ten aanzien van de daarbij uit
gesproken strafbaarverklaring van het be
wezen verklaarde en van requirant; 

Ontslaat requirant ter zake van dit be
wezen verklaarde van alle rechtsvervolging; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

19 Maart 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15 j 0

• art. 18.) 
Een officier van het Ned. Leger des 

Heils kan niet worden beschouwd als 
zendeling in den zin van art. 18 onder a, 
noch kan hij daarmede voor de toepas
sing van art. 26 1e lid Dienstplichtbe
sluit worden gelijkgesteld. Ook voor het 
overige voldoet hij niet aan de vereisch
ten, op grond waarvan op vrijstelling uit 
hoofde van het bepaalde bij art. 15 1e 
lid onder c der wet aanspraak kan wor
den gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Willem Spiegelaar, dienstplichtige der lich
ting 1939 uit Emmen, tegen de beslissing van 
Onzen Minister van Defensie van 12 Decem
ber 1939, Vlle afd., n°. 389 V., waarbij hem 
vrijstelling van den dienstplicht wegens het 
verkeeren in een geval, als bedoeld in art. 15, 
eerste lid c, der Dienstplichtwet, is geweigerd; 

Den R aad van State, Afdeeling voor d e 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 21 Februari 1940, n°. 130; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 14 Maart 1940, Vlle afd., n°. 
314 V.; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat zij, die de be
trekking van Officier van het N ederlandsche 
Leger des Heils, bekleeden, niet behooren 
tot de personen, vermeld in een der bij het 
Dienstplichtbesluit, S. 1929, n°. 21, behoo
rende tabellen nopens het ver!eenen van 
vrijstelling wegens het bekleeden van of het 
in opleiding zijn tot een geestelijk of een 
godsdienstig menschlievend ambt ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
blijkens de verklaring van den Leider van 
het Leger des Heils, overgelegd bij het ver
zoekschrift, het ambt van Officier van het 
Leger des Heils geheel vergeleken kan wor
den met de ambten, bedoeld in de door Onzen 
Minister bedoelde tabellen; 

0. dat de appellant als Officier van het 
Nederlandsche Leger des Heils, naar Ons 
oordeel, niet kan worden beschouwd als een 
zendeling in den zin van art. 18, onder a, 
der Dienstplichtwet, noch daarmede voor 
de toepassing van artikel 26, Ie lid, van het 
Dienstplichtbesluit kan worden gelijk ge
steld, terwijl hij Onzes inziens ook voor . 
het overige niet voldoet aan een der andere 
bij dit artikel gestelde vereischten, op grond 
waarvan op vrijstelling van den dienstplicht 
uit hoofde van het bepaalde bij art . 15, Ie lid, 
onder c, der wet, aanspraak kan worden ge
maakt; 

Gezien de Dienstp!ichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie enz. 

(A. B.) 

21 Maart 1940. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 192 9 art. 58, lid 1.) 

De betrokkene had er ingevolge de 
gemeentelijke Rechtstoestandverordè-
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ning recht op, na te zijn aangesteld als 
ambtenaar in tijdelijken dienst, met in
gang van 20 April 1938 te worden aan
gesteld als ambtenaar in vasten dienst. 
De afwijzing van het daartoe strekkend 
verzoek moet worden nietig verklaard, 
ook al heeft het administratief orgaan 
(B. en W .) nadien het besluit tot aan
stelling in tijdelijken dienst ingetrokken, 
en ook al heeft de betrokkene daarop 
een arbeidsovereenkomst met de ge
meente onderteekend. Evenmin doet 
daaraan af, dat een en ander is geschied 
op instigatie van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken, die immers niet be
voegd is gemeentelijke verordeningen 
terzijde te stellen. 

Uitspraak in zake: 
Het College van B. en W. van Steenber

gen, eischer in hooger beroep, vertegenwoor
digd door den Burgemeester, H. P. M. van 
Etten, in persoon ter openbare tertechtzitti"g 
verschenen, 

tegen: 
P. C . J. Melis, wonende te Steenbergen, ge
daagde in hooger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden verschenen vertegenwoordiger; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. van Steenbergen bij be

sluit van 13 Januari 1939 afwijzend hebben 
beschikt op het verzoek d.d. 17 Novembe, 
1938 van P . C. J. Melis, tijdelijk ambtenaa, 
aan het Bureau voor Sociale Zaken, om in 
vasten dienst te worden gesteld; zulks na te 
hebben overwogen, dat bij hun besluit van 1 7 
April 1936 verzoeker met ingang van 20 April 
1936 in tijdelijken dienst der gemeente Steen 
bergen is aangesteld en belast met de werk
zaamheden, verbonden aan steunwerleening 
en werkverschaffing; dat art. 22 van de 
Rechtstoestandsverordening voor de ambte
naren in dienst der gemeente Steenbergen 
o.m. bepaalt, dat aanstelling in tijdelijken 
dienst kan geschieden, indien mag worden 
aangenomen, dat de werkzaamheden , waar
mee de ambtenaar zal worden belast, van af
loopenden aard zijn, doch dat, indien deze 
werkzaamheden elkaar in een vrij aaneen
sluitende reeks opvolgen, de tijdelijke aan
stelling van den ambtenaar, welke met die 
werkzaamheden belast is, na ten hoogste twee 
jaren door een vaste wordt vervangen; dat 
echter door den Minister van Binnenland
sche Zaken bij schrijven van 20 Dec. I938, 
Nr. 38447, Afd. Ambtenarenzaken, tegen een 
vaste aanstelling van verzoeker in dienst der 
gemeente Steenbergen bezwaar is gemaakt; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van II Dec. 1939 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen - voormeld besluit van 13 Januari 1939 
heeft vernietigd en heeft verstaan, dat B. en 
W. der gemeente Steenbergen klager, thans 
gedaagde, alsnog met ingang van 20 April 
1938 formeel zullen aanstellen als ambten_aar 
in vasten dienst aan het Bureau voor Sociale 

Zaken dier gemeente en hem een akte van 
aanstelling, als bedoeld in art. 28 van het 
Ambtenarenreglement, zullen uitreiken; 

0. dat de Burgemeester van Steenbergen, 
a ls vertegenwoordiger - in de beroepen uit
spraak ten onrechte vermeld als gemachtigde 
.- van het College van B. en W. dier ge
meente, van die uitspraak tijdig in hooger 
beroep is gekomen, bij beroepschrift vorde
rende, dat deze Raad de uitspraak zal ver
nietigen en het door gedaagde in hooger be
roep - destijds klager - bij het genoemde 
Ambtenarengerecht ingestelde beroep alsnog 
ongegrond zal verklaren; als gronden voor 
deze vordering aanvoerende: 

,,r. Door den Minister van Binnenland
sche Zaken werd bij schrijven van 20 D ec. 
1938 Nr. 38447 afd. Ambtenarenzaken tegen 
aanstelling in vasten dienst van de hier be
doelde ambtenaren bezwaar gemaakt en op 
aanstelling op burgerrechtelijke arbeidsover
eenkomst aangedrongen. Na een op dit schrij 
ven betrekking hebbende rappel brief van 
voornoemden Minister is de tijdelijke aan
stelling van Melis (en van Haaren) met in
gang van 3 Maart 1939 ingetrokken en wer
den zij als arbeidscontractanten werkzaam 

gesteld. Tegen deze verandering zijner rechts
positie is door Melis geen beroep bij het 
Ambtenarengerecht ingesteld. 

,,2. Bij ons College heeft nimmer de be
doeling voorgezeten de ambtenaren belast 
met de werkzaamheden voortvloeiende uit 
steunverleening en werkverschaffing in vas
ten dienst aan te stellen. Immers mag ver
wacht worden, dat deze werkzaamheden -
al hebben zij elkaar in een aaneensluitende 
reeks van meer dan twee jaren opgevolgd -
toch niet van blijvenden, althans duurzamen 
aard zullen zijn. Gedurende een gedeelte van 
het jaar 1939 werden de hier bedoelde werk
zaamheden door één ambtenaar verricht. 

,,3. Bij de vaststelling van de Rechtstoe
standsverordening in 1931 heeft de Gemeen
teraad niet kunnen voorzien een situatie als 
zou ontstaan door de uitspraak van het Amb
tenarengerecht n .l. verplichte aanstelling van 
personeel in vasten dienst, dat bij het weder 
terugkeeren van normale omstandigheden en 
toestanden met vrij groote zekerheid wacht
geld ten laste der gemeente zal moeten wor
den toegekend. 

"Evenmin kon bij de vaststelling der 
rechtspositieverordening worden voorzien, 
dat de werkzaamheden verbonden aan steun
verleening en werkverschaffing een omv~ng 
zouden aannemen als later is gebleken en ge
durende zoo'n langen tijd zouden voortduren. 
Ware dit wel het geval geweest, dan zou de 
Raad ten aanzien van het Bureau Sociale 
Zaken zeker andere maatregelen hebben ge
nomen."; 

In rechte : 
0. dat B . en W. van Steenbergen bij be

sluit van 17 April 1936 P. C. J. Melis, die 
reeds van 15 Juni 1932 als volontair ter se
cretarie werkzaam was en een belangrijk deel 
der werkzaamheden, voortvloeiende uit 
steunverleening en werkverschaffing, ver
richtte, met ingang van 20 April 1936 hebben 
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aangesteld als tijdelijk ambtenaar aan het 
Bureau voor Sociale Zaken tegen een nader 
vast te stellen bezoldiging; 

0. dat deze bezoldiging met ingang van 26 

April 1936 is vastgesteld op f 1050 per jaar, 
met ingang van 1 Januari 1937 op f 1000 per 
jaar en met ingang van 1 Januari 1939 op. 
f 1250 per jaar; 

0. dat vorenvermelde aanstelling als amb
tenaar plaats vond in tijdelijken dienst, ken
nelijk op dezen grond, dat art. 22 der Rechts

toestandsverordening van de gemeente Steen
bergen aanstelling in tijdelijken dienst, onder 
meer, toelaat, indien mag worden aangeno
men, dat de werkzaamheden, waarmede de 
ambtenaar zal worden belast, van afloopen
den aard zijn; 

0. dat in het midden wordt gelaten of de 
aanstelling van gedaagde, die daarna belast 
is geworden met de leiding van het Bureau 
voor Sociale Zaken, waar is onder gebracht 
de administratie van steunverleening, werk
verschaffing, B-steun, spaarregeling, levens
middelendistributie, arbeidsbemiddeling en 
controle op de uitkeeringen uit werkloozen
kassen, wel in tijdelijken dienst kon geschie
den op dezen grond, dat zijn werkzaamheden 
van afloopenden aard zouden zijn, doch in dit 
verband van belang is, dat genoemd art. 22 

ook inhoudt, dat, indien de werkzaamheden 
van afloopenden aard elkander in vrij aan
eensluitende reeks opvolgen, de tijdelijke 
aanstelling na ten hoogste twee jaren door 
een vaste wordt vervangen; 

0. dat gedaagde bij brief van 17 Nov. 1938 
aan eischer heeft verzocht hem per 20 April 
1938 een vaste aanstelling uit te reiken; 

0. dat eischer op dit verzoek bij besluit 
van 13 Januari 1939 afwijzend heeft beschikt 
en vervolgens d.d. 3 Maart 1939 heeft beslo
ten met ingang van laatstgenoemden datum 
in te trekken het besluit van 17 April 1936, 
waarbij gedaagde met ingang van 20 April 
1936 tijdelijk is aangesteld als ambtenaar aan 
het Bureau voor Sociale Zaken en hem met 
ingang van 3 Maart 1939 "te werk te stellen 
als ambtenaar aan het bureau Sociale Zaken 
en zulks op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht met een opzeggingstermijn van 
drie maanden en tegen een belooning van 
f 1250 per jaar"; 

0. dat gedaagde - blijkens de door den 
vertegenwoordiger van eischer ter terechtzit
ting van het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch op 20 Mei 1939 afgelegde ver
klaring - aanvankelijk heeft geweigerd deze 
arbeidsovereenkomst te onderteekenen, doch 
alsnog daartoe is overgegaan, zij het "met . 
voorbehoud van rechten", nadat eischer hem 
door den Secretaris der gemeente mondeling 
had doen mededeelen, dat hij "binnen eenige 
dagen had te teekenen, daar hij anders op 
straat stond"; 

0. dat voor dezen Raad vaststaat, dat, zoo 
gedaagde al, met ingang van 20 April 1936, 
in tijdelijken dienst mocht worden aange
steld, hij althans, ingevolge de uitdrukkelijke 
bepaling van art. 22, onder a, tweede alinea, 
van voormelde Rechtstoestandsverordening, 
uiterlijk met ingang van 20 April 1938 een 

vaste aanstelling had behooren te ontvangen, 
zulks nog te meer, wijl redelijkerwijze niet 
kan worden aangenomen, dat de werkzaam
heden van het Bureau voor Sociale Zaken te 
Steenbergen, ook al kunnen zij wellicht eeni
germate worden gewijzigd, binnen afzienba
ren tijd zullen zijn geëindigd; 

0. dat hieruit volgt, dat het bestreden be
sluit van eischer d.d. 13 Jan. 1939, als zijnde 
strijdig met genoemd art. 22, moet worden 
nietig verklaard en dat voorts moet worden 
verstaan, dat B. en W. van Steenbergen zul
len besluiten P . C. J. Melis voornoemd met 
ingang van 20 April 1938 aan te stellen als 
ambtenaar in vasten dienst aan het Bureau 
voor Sociale Zaken van Steenbergen en hem 
een akte van aanstelling, als bedoeld in art. 
28 van voormelde Rechtstoestandsverorde
ning, zullen uitreiken; 

0. dat de vertegenwoordiger van eischer 
ter verdediging van het bestreden besluit bij 
beroepschrift heeft aangevoerd, dat de Mi
nister van Binnenlandsche Zaken bij schrij
ven van 20 Dec. 1938 tegen aanstelling in 
vasten dienst van P. C. J. Melis bez~aar 
heeft gemaakt en op aanstelling op burger
rechtelijke arbeidsovereenkomst heeft aan
gedrongen; 

0. dat dit argument evenwel alle waarde 
mist, omdat een College van B. en W. niet 
gerechtigd is te handelen in strijd met een 
rechtsgeldig voorschrift van een gemeente
lijke rechtstoestandsverordening, zelfs niet, 
wanneer het zulks doet ingevolge een wensch 
van den Minister van Binnenlandsche Za
ken, die immers evenmin bevoegd is gemeen
telijke verordeningen ter zijde te stellen; 

0. dat ook het argument, bij beroepschrift 
sub 2 aangevoerd, niet van beteekenis is, 
omdat het niet gaat om de vraag, wat B . en 
W. of de Raad van Steenbergen hebben be
doeld, maar om wat zij hebben gedaan en 
wat in de voormelde verordening is geregeld; 
wordende hierbij voorts nog opgemerkt, dat 
bepaalde vormen van werkverschaffing wel
licht binnen niet te langen tijd zullen ver
dwijnen of aan waarde zullen verliezen, maar 
niet mag worden aangenomen - hetgeen in 
het hiervoor overwogene reeds ligt opgeslo
ten - dat de werkzaamheden van steunver
leening en werkverschaffing binnen afzien
baren tijd een einde zullen hebben genomen; 

0 . ten slotte met betrekking tot het bij be
roepschrift sub 3 aangevoerde, dat ook daar
aan voor de beslissing van dit geding betee
kenis niet kan worden toegekend, wijl het 
feit, dat B. en W. en de Raad van Steenber
gen niet hebben voorzien, dat de werkzaam
heden ver.bonden aan steunverleening en 
werkverschaffing een omvang zouden aan
nemen als later is gebleken en dat zij gedu
rende zulk een langen tijd zouden voortdu
ren, hen niet bevoegd maakt tot handelingen 
in strijd met rechtsgeldige voorschriften; 

0. dat de uitspraak, waarvan hooger be
roep, dus moet worden bevestigd, echter met 
deze verbetering, dat in het dictum in plaats 
van "Vernietigt" wordt gelezen "Verklaart 
nietig"; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
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Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 
beroep, met deze verbetering, dat in het dic
tum in plaats van "Vernietigt" wordt gele
zen : ,,Verklaart nietig". 

(A.B.) 

2z Maart z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 229.) 

Van een besluit van Ged . Staten tot 
onthouding van goedkeuring aan een 
raadsbesluit tot het instellen van een 
paardenmarkt op een bepaalden dag is 
geen beroep op de Kroon ingesteld, zoo
dat dit besluit kracht van gewijsde heeft 
gekregen. Derhalve heeft de Raad ten 
onrechte eenigen tijd daarna, zonder dat 
van nieuwe of gewijzigde omstandighe
den is gebleken, wederom een besluit 
van dezelfde strekking als het vroegere 
genomen. Terecht hebben Ged. Staten 
ook aan dit besluit goedkeuring onthou
den. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Assen tegen het be
sluit van Ged. Staten van Drenthe van 3 
Mei 1939, no. 87, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het besluit van den raad van de 
voornoemde gemeente van 16 Maart 1939, 
no. 44, tot instelling van een paardenmarkt 
op den eersten Woensdag van de maand Sep
tember; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Aug. 1939, no. 485; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Maart 1940, 
no. 20551, afd. B. B.; 

0. dat, toen de raad der gemeente Assen 
bij besluit van 22 Sept. 1938, o.a. besloot tot 
het instellen van een paardenmarkt op den 
eersten Woensdag van Sept., ingaande in 
1939, Ged. Staten van Drenthe bij besluit 
van 25 Jan. 1939, no. 121, hun goedkeuring 
daaraan hebben onthouden, op grond, dat 
hun college het niet onwaarschijnlijk acht, 
dat, waar de eerste Woensdag in September, 
op welken dag de paardenmarkt te Assen vol
gens het gewijzigde raadsbesluit onder meer 
zou worden gehouden, zeer dicht valt bij de 
voor de jaarlijksche paardenmarkten te Norg 
en te Rolde aangewezen dagen, deze paar
denmarkten van de September-paarden
markt te Assen schade zouden ondervinden; 
dat in ieder geval het algemeen belang van 
den handel met het instellen van een paar
denmarkt in een naburige gemeente en op 
ongeveer denzelfden tijd niet wordt gediend; 
dat voorts voor de beoordeeling van de vraag, 
in hoeverre een September-paardenmarkt 
voor de gemeente Assen nog belang zou kun
nen hebben, beter kan worden afgewacht, hoe 
de paardenmarkten op het binnenkort in ge
bruik te nemen nieuwe marktterrein van de 
gemeente Assen zich zullen ontwikkelen; 

dat de raad der gemeente Assen bij besluit 
van 16 Maart 1939 andermaal heeft besloten 
tot het instellen van een paardenmarkt op 

den eersten Woensdag in September, ingaan
de in 1940; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij hun be
sluit van 3 Mei 1939, no. 87, ook aan dit 
raadsbesluit hun goedkeuring hebben ont
houden, daarbij overwegende, dat het be
sluit van den raad der gemeente Assen van 
22 S ept. 1938, no. n6, o. m . tot instelling 
van de onderwerpelijke markt bij besluit van 
hun college van 25 Jan. 1939, no. 121, op 
grond van de daarin genoemde overwegin
gen niet werd goedgekeurd; dat bij het thans 
ingezonden raadsbesluit de destij ds tegen de 
in September te houden paardenmarkt inge
brachte bezwaren op geen enkele wijze wor
den weerlegd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat de van ouds 
bekende markten te Norg en te Rolde geen 
concurrentie van beteekenis van de nieuw in 
te stellen markt zouden hebben te duchten; 
dat bij Ons besluit van 17 Oct. 1925, no. 39, 
ondanks de door de gemeente Norg inge
brachte bezwaren, in beroep alsnog goedge
keurd werd een besluit van den raad der ge
meente Assen tot het instellen van een paar
denmarkt op den 2en Woensdag in Mei; dat 
het voor het gemeentebestuur van Rolde 
geen redelijken grond van protest kan ople
veren, dat de Roldermarkt zes dagen na die 
van Assen zou vallen; dat zijns inziens het 
algemeen belang van den handel met het in
stellen van de onderhavige paardenmarkt wel 
degelijk wordt gediend; dat de aandrang tot 
uitbreiding van het aantal paarden-markten 
te Assen in eerste instantie uitging van den 
paardenhandel zelf, wat er op wijst, dat As
sen als meer centraal aan spoor-, tram-, wa
ter- en groote landwegen gelegen punt wel 
behoefte heeft aan meer gelegenheid tot 
markthandel; dat pas de practijk kan uitwij
zen, of de belangen van den handel door het 
instellen van de onderhavige markt wel of 
niet zijn gediend; 

0 . dat de raad der gemeente Assen ook 
reeds bij zijn besluit van 22 Sept. 1938 o.a. 
besloot tot het instellen van een paarden
markt op den eersten Woensdag in Septem
ber, aan welk raadsbesluit Ged. Staten van 
Drenthe evenwel bij hun besluit van 25 Jan. 
1939, no. 121, goedkeuring hebben onthou
den; 

dat van dit besluit van Ged. Staten geen 
beroep op Ons is ingesteld, zoodat dit besluit 
kracht van gewijsde heeft gekregen; 

dat derhalve de raad der gemeente Assen 
ten onrechte op :i6 Maart i:939, zonder dat 
van nieuwe of gewijzigde omstandigheden is 
gebleken, wederom een besluit van dezelfde 
strekking als zijn hiervoor vermeld besluit 
heeft genomen; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht ook aan 
dit besluit goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 
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26 Maart z940. K ONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Wa
terstaatsbestuur art. 19.) 

Nu de onderwerpelijke perceelen door 
vergraving tot waterplas zijn geworden, 
hebben zij daardoor elk belang bij de be
maling verloren en behooren zij mits
dien van den algemeenen ligger van het 
waterschap te worden afgevoerd. 

Ten onrechte hebben Ged. Staten het 
waterschapsbestuur uitgenoodigd de 
perceelen van den ligger af te voeren in 
stede van zelf dezen ligger te wijzigen 
in dier voege, dat zij van den ligger wor
den afgevoerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van het waterschap Kims
werd tegen het besluit van Ged. S taten van 
Friesland van 22 Februari 1939, no. 166, 2e 
afdeeling W., inzake de plaatsing van aan de 
gemeente Harlingen toebehoorende percee
len op den algemeenen ligger van het water
schap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 20 December 1939, no. 751 en 31 Januari 
1940, no. 751, (1939) /17; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Waterstaat van 18 Maart 1940, no. 512 , Af
deeling Waterstaatsrecht; 

0. dat het bestuur van het waterschap 
Kimswerd bij zijn besluit van 4 October 1938 
afwijzend heeft beschikt op he t verzoek van 
burgemeester en wethouders van Harlingen 
om de aan deze gemeente behoorende per
ceelen kadastraal bekend gemeente Sexbie
rum, sectie A, nummers 1354, 619, 1075, 618 
en 1076 en gemeente Arum, sectie A, num
mers 42 en 43 van den algemeenen ligger van 
dat waterschap af te voeren; 

dat, nadat burgemeester en wethouders 
van Harlingen tegen dit besluit bezwaren 
hadden ingebracht bij Ged. Staten van 
Friesland, dit college bij zijn besluit van 22 
Februari 1939, no. 166, 2e afdeeling W., het 
bezwaar van burgemeester en wethouders 
voornoemd gegrond heeft verklaard en het 
bestuur van het genoemde waterschap heeft 
uitgenoodigd, de perceelen kadastraal be
kend gemeente Sexbierum, sectie A, num
mers I354, 6x9 e n 6x8 en gemeente Arum, 
sectie A, nummers 42 en 43 van den alge
meenen ligger af te voeren; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat van de genoemde perceelen de nummers 
1075 en 1076 niet op den ligger voorkomen; 
dat burgemeester en wethouders voornoemd 
bezwaar maken tegen handhaving van de 
overige perceelen op den ligger, omdat deze 
zijn vergraven en tot waterplas geworden en 
dientengevolge hun belang bij de bemaling 
hebben verloren; dat hunne vergadering dit 
bezwaar gegrond acht ; 

dat van deze beslissing het waterschapsbe
stuur bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het niet kan medegaan met de 
meening, dat de bedoelde perceelen hun be
lang bij de bemaling hebben verloren, door-

dat vaststaat, dat de betreffende perceelen 
bij nie_t-bemaling overlast zullen aandoen 
aan de naastliggers en ook aan het water
schap, aangezien zij hun overtollig water niet 
kunnen loozen en dus moeten worden bema
len; dat als toelichting diene, dat de percee
len bovenbedoeld indertijd voor verhooging 
en verzwaring van den zeedijk (ter gelegen
heid van de afsluiting van de Zuiderzee) ge
heel zijn vergraven, waardoor het een groote 
waterplas is geworden met den bodem eenige 
meters beneden Friesch zomerpeil; dat deze 
waterplas geheel ligt binnen de grenzen van 
het waterschap en geen verbinding heeft met 
den Frieschen provincialen boezem (buiten
water); dat zij worden bemalen door den 
windmotor van het waterschap; dat een der 
watergangen van het waterschap er op is aan
gesloten; dat bij afvoering van den ligger het 
waterschap niet meer verplicht zal zijn de 
perceelen te bemalen en ze dus van de wa
terschapsslooten zal kunnen afsluiten; dat, 
doordat zij geen verbinding hebben met den 
Frieschen provincialen boezem, de stand van 
het water zoo hoog zal worden, dat zij de 
aangrenzende perceelen overstroomen, wat 
niet alleen door die naastliggers niet zou kun
nen worden gedoogd, doch wat ook tenge
volge zou hebben, dat het overtollige water 
toch weer in de waterschapsslooten zou te
recht komen; dat een eventueele verbinding 
met den Frieschen provincialen boezem niet 
anders kan worden tot stand gebracht dan 
door het graven van een sloot door tusschen
gelegen perceelen van anderen met toestem
ming van het waterschapsbestuur, welke toe
stemming wel niet anders zal kunnen en mo
gen worden gegeven dan onder verplichting, 
dat om het geheele complex dijken worden 
gelegd, wat wel een zeer kostbaar iets zou 
worden; dat de betreffende perceelen voor 
ongeveer drie jaar door de gemeente Har
lingen zijn aangekocht met de wetenschap, 
dat er aan lasten voor het waterschap zou 
moeten worden betaald een bedrag van onge
veer f Bo per jaar, zoodat hier niet kan wor
den gesproken van een onbillijkheid; dat de 
perccelen voorts in gebruik zullen worden ge
nomen voor storting van huisvuil, zoodat zij 
ook straks als weer in cultuur gebrachte per
ceelen belang bij het waterschap zullen krij 
gen; dat een vrijstelling van betaling van 
grondbelasting t en opzichte van h et water
schap geen reden is om ook te worden vrij 
gesteld van betaling van waterschapslasten, 
waarop de gemeente Harlingen attendeerde; 
dat ingevolge artikel 48b van het Algemeen 
R eglement op de Boezemwaterschappen in 
Friesland bij afvoering van den ligger welis
waar een afkoopsom kan worden gevraagd, 
zoodat het waterschap mogelijk niet veel 
schade zal lijden, doch dat het waterschap er 
de voorkeur aan geeft, om de perceelen te 
blijven aanslaan op grond van belang mede 
ten opzichte van andere perceelen; 

0. dat ingevolge art. 7 van het bijzonder 
reglement voor het waterschap Kimswerd de 
verplichting tot bestrijding van de uitgaven 
van de oprichting, van het beheer en het be
stuur van dat waterschap en van de werken, 
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genoemd in art. 4, 1 °-3° , van dit reglement 
rust op de in het waterschap gelegen en bij de 
bemaling belanghebbende eigendommen, in 
evenredigheid van hunne kadastrale grootte 
en in verband met het verschillend belang, 
dat die eigendommen bij de bemaling heb
ben, zullende van deze verplichting worden 
opgemaakt een algemeene ligger als bedoeld 
in art. 45, alinea 1, van het Algemeen Regle
ment; 

dat Wij, wat de onderwerpelijke perceelen 
van de gemeente Harlingen betreft, met Ged. 
Staten van oordeel zijn, dat deze perceelen, 
die thans tot waterplas zijn geworden, daar
door elk belang bij de bemaling hebben ver
loren, en mitsdien van den algemeenen ligger 
van het waterschap behooren te worden af
gevoerd; 

dat het waterschap wel het tegendeel staan
de houdt, er op wijzende, dat de betreffende 
perceelen bij niet-bemaling overlast zullen 
aandoen aan de naastliggende perceelen en 
ook aan het waterschap, aangezien zij hun 
overtollig water niet kunnen loozen en dus 
moeten worden bemalen, doch dat hieruit 
slechts kan volgen, dat de naastliggende per
ceelen en het waterschap belang hebben bij 
de bemaling van de hierbedoelde perceelen, 
doch geenszins dat dit ook met deze percee
len zelf het geval is; 

dat daarbij komt, dat de door de onder
havige perceelen gevormde waterplas een ge
legenheid vormt voor het bergen van overtol
lig water en het niet bestaan van dezen plas 
zelfs aanleiding zou kunnen zijn, dat spoedi
ger tot het inwerkingstellen van de bema
lingsinrichting van het waterschap zou moe
ten worden overgegaan; 

dat, aangezien blijkens het hiervoor aange
haalde artikel uit het waterschapsreglement 
de ontslagplicht slechts afhangt van het be
lang hebben van de perceelen bij de bema
ling, de door het waterschapsbestuur nog 
aangevoerde omstandigheid, dat de gemeente 
Harlingen voor ongeveer drie jaren de on
derwerpelijke perceelen heeft aangekocht 
met de wetenschap, dat er per jaar een be
drag van ongeveer f 80 aan waterschapslasten 
zou moeten worden betaald, hier niet ter 
zake dienende is; 

dat in verband met het vorenstaande het 
beroep van het waterschapsbestuur onge
grond moet worden verklaard; 

dat Ged. Staten evenwel in verband met 
het bepaalde in art. 48a van het Algemeen 
Reglement voor de boezemwaterschappen in 
Friesland, welk artikel er van uitgaat, dat 
Ged. Staten bij de beslissing omtrent bezwa
ren als hierbedoeld eventueel zelf de wijzi
ging in den ligger aanbrengen, ten onrechte 
het waterschapsbestuur hebben uitgenoodigd 
de hiervoor bedoelde perceelen van den alge
meenen ligger af te voeren, in stede van zelf 
dezen ligger te wijzigen in dier voege, dat 
deze perceelen van den ligger worden afge
voerd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900, het Alge
meen Reglement voor de boezemwaterschap
pen in Friesland en het bijzonder reglement 
voor het waterschap Kimswerd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving vocir het overige van het 

bestreden besluit van Ged. Staten van Fries
land, dit te vernietigen, voorzoover daarbij 
het bestuur van het waterschap Kimswerd is 
uitgenoodigd de perceelen kadastraal bekend 
gemeente Sexbierum, sectie A, nummers 
1354, 619 en 618 en de gemeente Arum, sectie 
A, nummers 42 en 43 van den algemeenen 
ligger af te voeren, en den algemeenen ligger 
alsnog te wijzigen in dier voege, dat de even
genoemde perceelen daarvan worden afge
voerd. 

Onze Minister van Waterstaat enz. 
(A.B.) 

27 Maart r940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 288.) 

De R . v. B. kon en mocht - op grond, 
dat overeenkomstig het verzoek van be
langhebbende vergunning is verleend 
voor den bouw van een houten zomer
huisje; dat het huisje bezit een zit
slaapkamer van 4 bij 5 M., een keuken 
van 2 bij 2.50 M ., een aangebouwde 
ruimte van 2 bij 1.44, een wasch-bad
kamertje en nog een kleine ruimte van 
ongeveer dezelfde afmetingen; dat bij 
het huisje behoort een groot open terras 
aan de plaszijde; dat het is voorzien van 
stroomend water, gas en electriciteit; 
dat het volkomen gemeubeld is met ta
fel, stoelen, kasten, opklapbare banken, 
electrische hanglamp, tapijt, tafelkleed, 
vitrages, kussens, kortom alles wat noo
dig is om een zit-slaapkamer te meubi
leeren; dat de keuken is voorzien van 
electrisch licht, een op de plaatselijke 
leiding aangesloten gasstel en keuken
gerei; dat in het huisjemeermalennacht
verblijf wordt gehouden, - komen tot 
de gevolgtrekking, dat het onderwerpe
lijk gebouwtje beschouwd moet worden 
als een gemeubileerde woning in den zin 
van art. 288 Gem.wet en art. 1 der ver
ordening. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

A te B tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te 
Utrecht van 5 Juli 1939 betreffende zijn aan
slag in de woonforensenbelasting der gem. 
Loosdrecht over het belastingjaar 1937; 

Gehoord enz.; 
0. dat belanghebbende, na vruchtelooze 

reclame bij den Raad der gem. Loosdrecht, 
zich heeft gewend tot den R. v. B., die echter 
de bestreden beschikking heeft gehandhaafd, 
zulks op de volgende gronden: 

"dat de bestreden aanslag bij beschikking 
van den Gemeenteraad werd gehandhaafd; 

dat dit geschiedde op grond van het feit, 
dat belanghebbende gedurende meer dan go 
dagen in het belastingjaar in de gem. Loos
drecht - zonder aldaar hoofdverblijf te heb
ben - voor zich of zijn gezin een gemeubi
leerde woning beschikbaar zou hebben ge
houden; 
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dat immers volgens art. I der "V erorde
ning op de heffing van een woonforensenbe
lasting in de gem. Loosdiecht" in die ge
meente onder den naam van woonforensen
belasting een directe belasting wordt gehe
ven van de natuurlijke personen, die, zonder 
in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er 
gedurende het belastingjaar meer dan go da
gen voor zich of hun gezin een gemeubileerde 
woning beschikbaar houden; 

dat belanghebbende betoogt, dat het " hou
ten optrekje" dat hij te Loosdrecht heeft -
en ook in '37 gedurende meer dan go dagen te 
zijner beschikking heeft gehad - niet als een 
,,gemeubileerde woning" is te beschouwen; 

dat belanghebbende zich tot staving van 
zijn standpunt heeft beroepen op een K . B . 
van 30 Dec. I925 en een besluit van Ged. 
Staten van Utrecht van I9 Oct. I926, waarbij 
bedoelde vraag in den zin van belanghebben
de is beantwoord, terwijl belanghebbende 
zegt, dat er sinds IgI8 (het jaar van stich
ting) niets aan het optrekje zou zijn veran
derd; 

dat deze Raad echter zeifstandig heeft na 
te gaan, of terecht over I937 deze aanslag 
werd opgelegd, en daarbij geenszins gebon
den is aan beslissingen van andere autoritei
ten over aanslagen betreffende andere jaren; 

dat de gemeente heeft aangevoerd, dat het 
hier een zoogenaamd zomerhuisje betreft, 
zooals algemeen aan de Loosdiechtsche plas
sen voorkomen, en dat de inrichting bestaat 
uit een keuken, (groot 2 bij 2.5 M.) met 
kookgelegenheid, in den vorm van een voor 
gebruik gereed zijnd, op de plaatselijke gas
leiding aangesloten gasstel, een zit/slaapka
mer van 4 bij 5 Meter, met tafel, stoelen, 
electrische hanglamp, kasten en opklapbare 
banken, die als bed en derhalve als slaapge
legenheid dienst kunnen doen, en een daar
aan gebouwde ruimte van I.44 bij 2 Meter, 
alsmede een wasch/badkamer en nog een 
kleine ruimte van ongeveer dezelfde afme
tingen als de wasch/badruimte en een terras; 

dat de gemeente er voorts op heeft gewe
zen, dat voor d en bouw van de woning ver
gunning ingevolge de Woningwet werd ge
vraagd en verleend als "houden zomerhuisje" 
en niet als een "kampeer-gelegenheid" of 
"houten optrekje"; dat voorts sedert I934 
vergunning moet worden gevraagd voor het 
opslaan of opgeslagen hebben onder andere 
van houten kampeerhuisjes , wat in casu niet 
is geschied, terecht, daar vergunning ver
kregen was voor een zomerhuisje ; 

dat de gemeente verder nog heeft aange
voerd, dat het perceel langer dan go dagen 
gemeubileerd is geweest en dat in het huisje 
meermalen nachtverblijf is gehouden, het
geen overigens niet door belanghebbende is 
ontkend; 

dat de feiten, waarop de gemeente zich 
beroept, door belanghebbende niet, althans 
onvoldoende, zijn ontkend of bestreden en 
dus als juist dienen te worden aangenomen ; 

dat de Raad van oordeel is, dat een per
ceel, ingericht en samengesteld als voormeld, 
te beschouwen is als een - zij het zeer een
voudige - gemeubileerde woning en daar 

het feit, dat het ter beschikking is geweest 
van belanghebbende gedurende meer dan go 
dagen in I937, voor dezen Raad vaststaat, de 
aanslag terecht werd opgelegd en gehand
haafd ;" 

0 . dat belanghebbende in cassatie, zonder 
s. of v . t. van eenig wettelijk voorschrift te 
stellen, volhoudt, dat het te dezen bedoelde 
houten gebouwtje niet als eene gemeubileer
de woning in den zin der Gemeentewet kan 
worden beschouwd; 

0. dat de R . v. B . op grond van de door 
hem vastgestelde feiten kon en derhalve 
mocht komen tot de gevolgtrekking, dat het 
onderwerpelijk gebouwtje beschouwd moet 
worden als eene gemeubileerde woning in 
den zin van art. 288 der Gemeentewet en 
van art. I der verordening; 

dat het middel derhalve niet gegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J .) 

27 Maart 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 280, 290, 
297.) 

Art. 297 Gem.wet gold en geldt zoo
wel naar zijn inhoud vóór als naar dien 
sinds de inwerkingtreding van de wet 
van 22 April 1937, S . 3n, onafhankelijk 
van de vraag, of die inhoud in de ge
meentelijke bepalingen betreffende de 
invordering van de belasting was of is 
vervat. 

Daaruit volgt, dat de omstandigheid, 
dat - gelijk in het onderhavige geval -
art. 297, naar zijn inhoud vóór de inwer
kingtreding van evengenoemde wet, in 
een toenmaals tot stand gekomen invor
deringsverordening was overgenomen, 
niet medebrengt, dat voor de gelding 
van het gewijzigde art. 297 een overeen
komstige wijziging van de gemeentelijke 
verordening vereischt zou zijn. 

Het kohier van de onderhavige belas
ting is dan ook terecht overeenkomstig 
het gewijzigde art. 297 door Burgemees
ter en Wethouders vastgesteld. 

Daaraan doet niet af het bepaalde in 
art. LXVIbis van de wet van 22 April 
1937, S. 3n, vermits dit artikel alleen 
beteekent, dat gemeentelijke bepalingen 
betreffende de invordering blijven gel
den, ook al zijn zij in een afzonderlijke 
invorderingsverordening en niet, naar 
den eisch van het gewijzigde art. 290 
Gem.wet, in de heffingsverordening op
genomen, doch deze overgangsbepaling 
aan die gemeentelijke bepalingen niet 
meer kracht geeft dan zij vóórdien had
den. 

(Anders: de R. v. B .) 
Onder "daarbij behoorende erven" in 

art. 280 Gem.wet valt niet een bij een 
ziekenhuis behoorende groententuin die 
daarvan door een openbare straat is ge
scheiden. De krachtens de belastingver
ordening voor het ziekenhuis geldende 
vrijstelling strekt zich dus niet uit tot 
dien tuin. 
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De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gem. Venlo tegen de 
uitspraak van den Raad van B eroep voor de 
Directe Belastingen te Roermond van 8 Sept. 
1939 betreffende den aan het A-Gasthuis te 
Venlo opgelegden aanslag in de Straataan
legbelasting van de gem. Venlo, dienstjaar 
1938 ; 

Gezien de stukken; 
0 . dat belanghebbende, aan wie een aan

slag is opgelegd in de Straataanlegbelasting 
van de gem. Venlo, dienstjaar 1938, na ver
geefsche reclame bij den gemeenteraad, van 
diens beslissing is gekomen in beroep, naast 
bezwaar tegen den aanslag zelf aanvoerende, 
dat bij het totstandkomen van den onderha
vigen aanslag niet de in de Invorderingsver
ordening voorgeschreven weg is gevolgd, 
daar blijkens het aanslagbiljet het kohier op 
31 Mei 1938 is vastgesteld door B. en W., en 
niet, zooals de verordening voorschrijft, door 
den Gemeenteraad; 

dat de R . v . B . de beslissing van den Ge
meenteraad en den daarbij gehandhaafden 
aanslag heeft vernietigd, na te hebben over
wogen: 

"dat uit het aan den Raad overgelegde 
aanslagbiljet van den onder no. 238 van het 
kohier opgelegden aanslag blijkt, dat inder
daad dit kohier is vastgesteld door B . en W ., 
terwij l art. 1 der verordening op de invorde
ring der betreffende belasting voorschrijft, 
dat het kohier door B. en W. wordt opge
maakt en aan den Gemeenteraad ter vast
stelling wordt aangeboden; 

,,dat derhalve de Gemeenteraad het ko
hier behoorde vast te stellen en bij de invor
dering de wettelijk voorgeschreven vorm niet 
is gevolgd; 

"dat weliswaar art. 297 der Gem.wet sinds 
de bij de wet van 22 April 1937, S. 311, aan
gebrachte wijziging bepaalt, dat de kohieren 
eener belasting als de betreffende, worden 
vastgesteld door B. en W., doch art. LXVIbis 
der wet van 22 April 1937, S. 3n, bepaalt, 
dat de bij het in werking treden dezer wet 
bestaande invorderingsverordeningen van 
kracht blijven gedurende den geldigheids
duur van de heffingsverordening, waarop zij 
betrekking hebben, tenzij het bevoegde ge
zag daarin eerder wijziging brengt; 

,,dat zoodanige wijziging niet door het be
voegde gezag is aangebracht; 

"dat dus de invorderingsverordening en 
daarmede het voorschrift dat de kohieren 
door den Gemeenteraad behooren te worden 
vastgesteld, hun kracht hebben behouden; 

,,dat door het gemeentebestuur is aange
voerd, dat op grond der bepaling van art. 
194 der Gem.wet de bepaling, dat het kohier 
door den Gemeenteraad wordt vastgesteld, 
van rechtswege heeft opgehouden te gelden; 

" dat art. 194 der Gem.wet wel inhoudt, dat 
de bepalingen van plaatselijke verordenin
gen, in wier onderwerp door een wet wordt 
voorzien, van rechtswege ophouden te gel
den, doch in het onderwerp der betreffende 
gemeenteverordening, zijnde het heffen eener 
straataanlegbelasting, door de wet niet wordt 
voorzien; 

,,dat de Raad op deze gronden aanneemt, 
dat de aanslag, als zijnde niet tot stand ge
komen met inachtneming der toepasselijke 
wettelijke bepalingen en dus opgelegd in 
strijd met de wet, behoort te worden vernie
tigd; 

"dat belanghebbende als ten overvloede 
nog tegen de beslissing van den Gemeente
raad aanvoert, dat deze niet juist is, omdat 
het terrein, waarvoor de aanslag is opgelegd, 
als bij het ziekenhuis behoorend erf moet 
worden aangemerkt, immers dienst doet als 
groententuin van het aldaar gelegen Zieken
huis en als zoodanig valt onder de vrijstel
ling bedoeld in art. 8b der verordening; 

"dat het bedoelde art. 8b bepaalt, dat van 
de belasting zijn vrijgesteld: de gebouwen, 
uitsluitend dienende tot inrichting van wel
dadigheid of tot verpleging of genezing van 
zieken; 

,.dat, aangezien de belasting wordt gehe
ven wegens gebouwde eigendommen en daar
bij behoorende erven, de vrijstelling zich 
naar het oordeel van den Raad ook over de 
erven moet uitstrekken; 

"dat evenwel den Raad gebleken is, dat 
het terrein, waarvoor de aanslag is opgelegd, 
een terrein is, dat als groententuin bij het 
Ziekenhuis wordt gebruikt, doch daarvan 
door een openbaren straat nl. de Dr. Blu
menkampstraat is gescheiden, zoodat dit ter
rein niet als een bij het Ziekenhuis behoo
rend erf kan worden beschouwd; 

,.dat echter de aanslag niettemin op bo
venvermelde gronden behoort te worden ver
nietigd;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S., althans v. t. van de artt. 194 en 297 
van de Gem. wet, zooals deze nader is ge
wijzigd, en van art. LXVIbis van de Wet van 
22 April 1937, S. 3n; 

0 . dienaangaande : 
dat art. 297 van de Gem.wet zoowel naar 

zijn inhoud vóór als naar dien sinds de in
werkingtreding van de Wet van 22 April 
1937, S. 3n, gold en geldt onafhankelijk van 
de vraag, of die inhoud in de gemeentelijke 
bepalingen betreffende de invordering van 
de belasting was of is vervat; 

dat daaruit volgt, dat de omstandigheid, 
dat - gelijk in het onderhavige geval - art. 
297, naar zijn inhoud vóór de inwerkingtre
ding van evengenoemde wet, in een toen
maals tot stand gekomen invorderingsveror
dening was overgenomen, niet medebrengt, 
dat voor de gelding van het gewijzigde art. 
297 een overeenkomstige wijziging van de 
gemeentelijke verordening vereischt zou zijn; 

dat dan ook het kohier van de onderhavige 
belasting terecht overeenkomstig het gewij
zigde art. 297 door B . en W. is vastgesteld; 

dat daaraan niet afdoet het bepaalde in 
art. LXVIbis van de wet van 22 April 1937, 
S . 311, vermits dit artikel alleen beteekent, 
dat gemeentelijke bepalingen betreffende de 
invordering blijven gelden, ook al zijn zij in 
een afzonderlijke invorderingsverordening en 
niet, naar den eisch van het gewijzigde art. 
290 van de Gem.wet, in de heffingsverorde-
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ning opgenomen, doch deze overgangsbepa
ling aan die gemeentelijke bepalingen niet 
meer kracht geeft dan zij vóórdien hadden; 

dat dus het beroep is gegrond, en de H. R . 
ten principale recht kan doen, nu de R. v. B. 
- zij het in zijn systeem ten overvloede -
de bezwaren van belanghebbende tegen den 
aanslag zelf op gronden, die den H . R. juist 
voorkomen, heeft afgewezen; 

Vernietigt de uitspraak van den R . v . B . ; 
Bevestigt de beslissing van den Raad der 

gem. Venlo. (N. J.) 

28 Maart z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Vaststaat dat de armlastige op het 
tijdstip, waarop hij door een armb~tuur 
te D. werd uitbesteed in Z. , reeds eenige 
jaren verbleef in een schuur in D. en 
aldaar in zijn onderhoud voorzag. Daar
uit volgt, dat hij in D. woonplaats had, 
waaraan niet afdoet, dat hij nimmer in 
het bevolkingsregister van D. is inge
schreven geweest. De band met D . is 
dan ook niet verbroken door de enkele 
omstandigheid, dat de armlastige werd 
uitbesteed in Z . Uit niets blijkt, dat hij, 
al moge hij tijdens of na deze uitbeste
ding in staat zijn geweest een hoofdver
blijf te vestigen, het voornemen daartoe 
heeft gehad. Toen na deze uitbesteding 
de rechterlijke machtiging moest worden 
aangevraagd, had de patiënt derhalve 
zijn woonplaats nog in D. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende' het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Leonardus 
W. Joh. van Dongen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Maart 1940, no. 183; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Maart 1940, 
no. 3264, afd. Armwezen; 

0 . dat L. W. J. van Dongen van 3 Juni 
tot 29 Juli 1939 voor rekening van de ge
meente Dalfsen werd verpleegd in het 
Roomsch- Katholieke Ziekenhuis te Zwolle 
en, na sinds 5 Sept. 1939 in het Onze Lieve 
Vrouwe pension te Zwolle te hebbe n verble
ven voor rekening van de mede in de ge
meente Dalfsen werkzame Roomsch-Katho
lieke parochie te Vilsteren, krachtens eene op 
1 7 Oct. 1939 gevraagde rechterlijke machti
ging werd opgenomen in het krankzinnigen
gesticht "St. Josephstichting", te Apeldoorn; 

dat B . en W. van Dalfsen niet bereid zijn 
gebleken de kosten van overbrenging en ver
pleging van den armlastigen krankzinnige 
voor rekening van hunne gemeente te nemen, 
aar.voer.ende, dat L. W. J. van Dongen daar 
nimmer heeft gewoond en ook nooit in het 
bevolkingsregister is ingeschreven geweest; 
dat Van Dongen een zwerver was, die in 
Dalfsen wel een poosje heeft vertoefd; dat 
hij door den gemeente-geneesheer te D alfsen 
ziek is aangetroffenendezeoverbrengingnaar 

het ziekenhuis noodzakelijk achtte, zoodat 
zij hem bij schrijven van 3 Juni 1939 in het 
Roomsch-Katholieke Ziekenhuis te Zwolle 
hebben doen opnemen; dat er hier geen spra
ke is van de uitbesteding van een armlastigen 
krankzinnige, noch van een in een inrichting 
opgenomen zenuwpatiënt; dat Van Dongen 
door het Roomsch-Katholieke Armbestuur 
te Vilsteren in normale omstandigheden in 
het Onze Lieve Vrouwe pension te Zwolle is 
geplaatst, alleen met het oogmerk om dezen 
zwerver onderdak te verleenen; dat Van 
Dongen zijn zwerversbestaan dan ook vol
komen geestelijk gezond vrijwillig heeft ver
wisseld met het verblijf in het Onze Lieve 
Vrouwe pension te Zwolle en toevalligerwij
ze kort daarna in een krankzinnigen toestand 
is geraakt; 

0. dat, blijkens de stukken, vaststaat, dat 
L. W. J. van Dongen op het tijdstip, waarop 
hij door het Roomsch-Katholieke Parochiaal 
Armbestuur te Vilsteren werd uitbesteed in 
de gemeente Zwolle, reeds eenige jaren ver
bleef in een schuur in de gemeente D alfsen, 
en aldaar door het vervaardigen en verkoo
pen van bezems in zijn onderhoud voorzag; 

dat hieruit moet volgen, dat hij in de ge
meente Dalfsen woonplaats had; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat Van Don
gen nimmer in het bevolkingsregister dezer 
gemeente is ingeschreven geweest; 

dat de band met de gemeente Dalfsen ook 
niet is verbroken door de enkele omstandig
heid, dat de armlastige krankzinnige op s 
September 1939 werd uitbesteed in de ge
meente Zwolle; 

dat al moge Van Dongen tijdens of na deze 
uitbesteding in staat zijn geweest een hoofd
verblijf te vestigen, uit niets blijkt, dat hij 
het voornemen daartoe heeft gehad; 

dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat Van 'Dongen op het tijdstip, waarop de 
rechterlijke machtiging om hem in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen werd aan
gevraagd, zijn woonplaats nog had in de ge
meente Dalfsen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Dalfsen aan te wijzen als de 

woonplaats van den armlastigen krankzinni
ge L. W. J. van D ongen voor de toepassing 
van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (N. J.) 

28 Maart z940. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Armenwet art. 40.) 

Wel is de komst van de moeder van 
den armlastige, die bij haar inwoonde en 
invalide was, in de gemeente D. moge
lijk gemaakt door ondersteuning aan het 
gezin te D., waar moeder en zoon in
trokken, in de kosten van een dienstbode 
door het burgerlijk armbestuur te G., 
doch dit laatste houdt met de aan den 
armlastige verleende ondersteuning 
slechts zijdelings verband, aangezien 
deze ondersteuning uitsluitend met het 
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oog op de verzorging van de moeder is 
toegekend geworden. Voor toepassing 
van art. 40 2e lid is derhalve geen aan
leiding. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van Isaäk 
van Tijn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Maart 1940, n°. 178; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Maart 1940, 
n °. 3263, afdeeling Armwezen; 

0 . dat Isaäk van Tijn, geboren 1 Sept. 
1877, woonde in de gemeente 's-Gravendeel 
ten huize van zijne moeder H . Jacobs, we
duwe van B. van Tijn; dat, aangezien hij 
dermate gedeeltelijk verlamd was, dat hij 
niet behoorlijk meer in zijn levensonderhoud 
kon voorzien, er een noodtoestand ontstond, 
toen zijne moeder ongesteld geworden was; 
dat onder deze omstandigheden zijne zuster, 
Mejuffrouw Van Straten-Van Tijn, te 
Rumpt (gemeente Deil), zich bereid ver
klaarde, haar moeder en haar broeder bij 
zich in huis te nemen, indien het burgerlijk 
armbestuur van 's-Gravendeel de kosten van 
een dienstbode betaalde, zoolang haar moe
der zou leven en zij deswege een dienstbode 
zou moeten houden; 

dat, nadat het genoemde burgerlijk arm
bestuur had besloten op dit voorstel in te 
gaan en ter zake voorschreven een bedrag 
van f s per week beschikbaar te stellen, beide 
patiënten op 1 Juli 1936 vertrokken naar 
Deil, waar de moeder op 21 Mei 1937 over
leed ; 

dat reeds dadelijk na hunne opneming in 
het gezin van H. van Straten te Deil, deze 
pogingen aanwendde om ook voor I. van 
Tijn ondersteuning te verkrijgen, eerst uit 
's-Gravendeel en daarna, toen zulks geen 
resultaat opleverde, van het gemeentebe
stuur van Deil, welks burgerlijk armbestuur 
te Rumpt ten slotte, ingevolge Ons besluit 
van 14 Jan. 1938, n °. 3 5, tot het toekennen 
van ondersteuning aan I. van Tijn werd ver
plicht; 

dat B . en W . van Deil van oordeel zijn, 
dat zich hier een geval heeft voorgedaan, als 
bedoeld bij art. 40 der Armenwet, aangezien 
I. van Tijn door de plaatsing van zijne zieke 
moeder in het gezin v an zijn zwager in de 
gemeente Deil van wege het burgerlijk arm
bestuur te 's-Gravendeel met f s per week 
ondersteuning genoodzaakt was in de eerst
genoemde gemeente mede zijn intrek te ne
men en hij , indien voor de moeder de be
doelde ondersteuning niet ware toegekend, te 
's-Gravendeel zou zijn gebleven, en aldaar 
t en laste van het burgerlijk armbestuur zou 
zijn gekomen; 

dat B . en W . van 's-Gravendeel niet be
reid zijn gevonden de kosten van ondersteu
ning van I. van Tijn voor rekening van het 
burgerlijk armbestuur hunner gemeente te 
nemen, aangezien de beide patiënten des
tijds geheel vrijwillig, zonder eenige pressie, 

naar Deil zijn vertrokken, terwijl het burger
lijk armbestuur, door de omstandigheden ge
noopt, het bedoelde accoord heeft getroffen, 
hierop neerkomende, dat H. van Straten ge
steund is geworden met f 5 per week, ten 
behoeve der te huren dienstbode, als gevolg 
van diens vrijwillige daad, zijne aangehuwde 
familieleden in zijn huis op te nemen, te 
verplegen en te onderhouden; 

0 . dat niet gebleken is, dat tot de komst 
van den armlastigen Isaäk van Tijn in de ge
meente Deil eenige invloed door of vanwege 
het burgerlijk armbestuur van 's-Gravendeel 
heeft medegewerkt; 

dat weliswaar de komst van zijne moeder 
in deze gemeente door de voormelde onder
steuning aan het gezin van Van Straten in 
de kosten van eene dienstbode door het bur
gerlijk armbestuur van 's-Gravendeel is mo
gelijk gemaakt, en als gevolg daarvan ook 
I. van Tijn, die invalide was, ten huize van 
zijn zwager is opgenomen, doch dat dit laat
ste met de verleende ondersteuning slechts 
zijdelings verband houdt, aangezien de be
doelde ondersteuning uitsluitend met het 
oog op de verzorging van de moeder is toe
gekend geworden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld bij 
art. 40 der Armenwet, zich hie.r niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

28 Maart 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40.) 

Wel heeft de armlastige bij zijn ver
zoek aan de gemeente-arbeidsbeurs te 
A. om hem het benoodigde geld te ver
strekken voor verhuizing naar R. een 
verklaring van een ïngezetene van R. 
overgelegd, waarin deze verklaarde, dat 
de armlastige bij hem in dienst zou tre
den, doch de beurs heeft op grond van 
deze verklaring bezwaarlijk de verwach
ting kunnen koesteren, dat de armlastige 
door middel van die betrekking in R. in 
het onderhoud van zichzelf en zijn gezin 
zou kunnen voorzien, aangezien het hier 
een betrekking in een brood- en banket
bakkerij gold, terwijl het aan de beurs 
bekend was, dat de armlastige nimmer 
in een dergelijk bedrijf had gewerkt noch 
daarvoor was opgeleid, en hij derhalve 
niet de noodige geschiktheid kon bezit
ten om in een betrekking als hierbedoeld 
te slagen. Voor toepassing van art. 40 2e 
lid is derhalve aanleiding. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van het 
gezin van H.A. Vink; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Maart 1940, n °. 168; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 1 Maart 1940, 
n °. 32 62, afdeeling Armwezen; 

0. dat H. A. Vink, zich, komende uit de 
gemeente Amsterdam, met zijn gezin om
streeks 15 Aug. 1939 in de gemeente Rheden 
vestigde, alwaar hij reeds op I Sept. 1939 
een verzoek om steun indiende; 

dat B . en W . van Rheden van oordeel zijn, 
dat hier aanleiding bestaat tot toepassing 
van art. 40, 2e lid, d er Armenwet, aanvoe
rende, dat, voorzoover kon worden nage
gaan, Vink van Mei 1937 tot October 1937 
heeft gehandeld in meubels; dat hij daarna 
van October 1937 tot December 1937 heeft 
gewerkt bij zijn schoonvader Klomp, destijds 
te Arnhem, thans wonende te Rheden en 
vanwege deze gemeente ondersteund; dat hij 
daarna tot eind Juni 1938 te Santpoort heeft 
gehandeld in pluimvee en eieren, vervolgens 
tot half September 1938 te Amsterdam heeft 
gehandeld in meubels en ten slotte tot 18 
Augustus 1939 steun heeft genoten vanwege 
de gemeente Amsterdam; dat Vink met hulp 
van de gemeente Amsterdam, welke de ver
huiskosten betaalde, naar de gemeente Rhe
den is vertrokken, dat het hun wil voorko
men, dat Amsterdam zeer lichtvaardig be
sloten heeft de verhuiskosten te betalen; dat 
een ernstig onderzoek niet heeft plaats ge
had ; dat Amsterdam er zich weliswaar op 
beroept, dat Vink een briefje heeft laten 
zien van een bakker Buurman, maar Am
sterdam, waar men de levensgeschiedenis 
van Vink k ende, bij eenige aandachtige be
schouwing toch tot de conclusie moest ko
men, dat Vink niet zoo maar een betrekking 
in het bakkersbedrijf kon krijgen, welke voor 
hem een broodwinning kon opleveren; dat 
Amsterdam in dit geval op zijn minst contact 
had moeten zoeken met de Arbeidsbeurs van 
Rheden; 

dat B. en W. van Amsterdam daartegen
over aanvoeren, dat door het gemeentebe
stuur van Rheden niet wordt gezegd, dat het 
door Vink aan de Gemeente-Arbeidsbeurs 
vertoonde schrijven van Buurman, waarbij 
hem bij aankomst te Rheden werk in het 
vooruitzicht werd gesteld tegen een tevoren 
vastgesteld loon, niet van dezen werkgever 
afkomstig was dan wel als niet ernstig ge
meend was te beschouwen; dat deGemeente
Arbeidsbeurs te Amsterdam, die de verhuis
kosten op grond van dit schrijven heeft ver
strekt, trouwens geenerlei aanleiding had t en 
deze bedrog te vreezen; dat nadere informa
tiën zouden zij n ingewonnen, indien er eenige 
reden ware aan de betrouwbaarheid van Vink 
dan wel aan die van den werkgever te twij
felen; dat zulke gronden er geenszins wa
ren; dat het geregeld voorkomt, dat werk
zoekenden op grond van schriftelijke verkla
ringen van werkgevers, dat zij werk kunnen 
krijgen, van de eene gemeente naar de an
dere worden gezonden; dat t en aanzien van 
bonafide arbeiders dan geen verder onder
zoek is te vergen, dan dat van den werkge
ver een schriftelijk bewijs wordt verlangd, 
opdat niet vage beloften door den werkzoe
kende reeds als een afgesloten arbeidsover-

eenkomst worden opgevat; dat dit schrifte
lijk bewijs in casu aanwezig was; dat het 
gemeentebestuur van Rheden betoogt, dat 
op grond van de levensgeschiedenis van Vink 
m en te Amsterdam had moeten begrijpen, 
dat Vink te Rheden niet zoo maar een be
trekking in het bakkersbedrijf kon krijgen ; 
dat het niet duidelijk is, waarop dit betoog 
is gebaseerd; dat Vink een jonge man is van 
22 jaar, op 19 Aug. 1937 uit noodzaak ge
huwd en vader van een kind van één jaar; 
dat hij aan de zeevaartschool heeft gestu
deerd, niet kon slagen en vervolgens door 
zijn vader in een eigen meubelzaak werd ge
plaatst, doch deze moest worden opgeheven; 
dat hij daarna nog met zijn vader te Velsen 
een hoenderpark heeft gedreven, doch geen 
van beiden verstand had van dit bedrijf, 
zoodat het moest worden opgeheven; dat, al 
moge uit deze omstandigheid blijken, dat 
Vink geen bekwaam zakenman is, hieruit 
allerminst volgt, dat hij voor een betrekking 
in loondienst bij voorbaat ongeschikt zou 
zijn; dat op zijn gedrag nooit iets was aan 
te merken en het hem aan werklust evenmin 
blijkt te ontbreken; dat zelfs, indien de an
tecedenten werkelijk ongunstig waren, het 
volkomen verantwoord zou zijn geweest, een 
22-jarigen jongeman, als hij vast werk kan 
krijgen, daaraan te helpen, zelfs als daardoor 
verhuizing naar een andere gemeente noodig 
zou zijn; d at de beslissingen der Kroon t en 
deze zeer positief zijn; 

0. dat Vink weliswaar bij zijn verzoek aan 
de Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam 
om hem het benoodigde geld te verstrekken 
voor zijne verhuizing naar Rheden, een ver
klaring van een ingezetene dezer gemeente 
heeft overgelegd, waarin d eze verklaarde, 
dat Vink bij hem in dienst zou treden, doch 
de bedoelde Gemeente-Arbeidsbeurs op 
grond van deze v erkla ring bezwaarlijk de 
verwachting heeft kunnen koesteren, dat 
Vink door middel van die betrekking in de 
gem eente Rheden in h et onderhoud van zich
zelf en zijn gezin zou kunnen voorzien; 

dat het hier immers een betrekking in een 
brood- en banketbakkerij gold, terwijl het 
aan de Gemeente-Arbeidsbeurs te Amster
dam toch bekend was, dat Vink nimmer in 
een dergelijk bedrijf had gewerkt, noch daar
voor was opgeleid, en hij d erhalve niet de 
noodige geschiktheid kon bezitten om in een 
betrekking als bovenbedoeld te slagen; 

dat in verband met het vorenstaande moet 
worden geoordeeld, dat er termen aanwezig 
zijn om tot toepassing van art. 40, tweede 
lid, der Armenwet over te gaan; 

Gezien deze wet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het gezin Vink door het gemeente
bestuur van Rheden van 16 Sept. 1939 af 
voor den tijd van t en hoogste een jaar komen 
ten laste van de burgerlijke Instelling voor 
Maatschappelijken Steun te Amsterdam. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

(A.B.) 
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28 Maart 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

Nu B. en W. aan D . zich uitdrukkelijk 
en zonder eenig voorbehoud bereid heb
ben verklaard de verplegingskosten van 
den armlastigen krankzinnige voor re
kening van hunne gemeente te nemen, 
waardoor de verplichting van deze ge
meente, om die kosten te betalen, is ge
vestigd, is er voor een beslissing inge
volge het derde lid van art. 39 geen 
plaats meer. Uit de gedane toezegging 
is voor de gemeente jegens het gestichts
bestuur eene in rechte tot gelding te 
brengen verbintenis geboren, welke niet 
door een eenzijdige handeling van het 
gemeentebestuur (intrekking der toe
zegging) ongedaan kan worden gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastige krankzinnige Gerrit La
gendijk; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Maart 1940, n°. 184; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Maart 1940, 
n °. 3265, afd. Armwezen; 

0. dat Gerrit Lagendijk, geboren te Rot
terdam den 23sten Maart 1913, op 28 Sep
tember 1934 van Woudrichem naar Dor
drecht kwam, waar hij op 26 November 1938 
op last van de Arr.-Rechtbank aldaar voor 
ten hoogste 1 jaar in het Rijkskrankzinnigen
gesticht te Eindhoven werd geplaatst; 

dat B. en W. van Dordrecht zich op 14 
December 1938 tegenover het gestichtsbe
stuur bereid verklaarden de kosten van zijne 
verpleging voor rekening van hunne ge
meente te nemen; 

dat, nadat eenige dagen daarna aan B. en 
W. gebleken was, dat G. Lagendijk in de 
inrichting van het Leger des Heils in hunne 
gemeente, waar hij verblijf hield, door en 
voor rekening van het burgerlijk armbestuur 
te Woudrichem was uitbesteed, zij hun ga
rantverklaring hebben ingetrokken , aange
zien huns inziens de kosten van verpleging 
van den patiënt voor rekening van de ge
meente Woudrichem zouden moeten komen; 

dat B. en W. van Woudrichem evenwel 
niet bereid zijn gevonden hunne gemeente 
met deze kosten te belasten, nu het gemeen
tebestuur van Dordrecht op 14 December 
1938 de bovenbedoelde verklaring betreffen
de de verplegingskosten had afgegeven; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland deze 
aangelegenheid te Onzer kennis hebben ge
bracht; 

0. dat art. 39, 1ste lid, der Armenwet be
paalt, dat de kosten, voortvloeiende uit de 
verpleging van arme krankzinnigen, worden 
voldaan uit de kassen der gemeenten, waar 
de verpleegden woonplaats hadden in den 
zin van het Burgerlijk Wetboek, ten tijde, 
dat de rechterlijke machtiging om hen in 
een gesticht te plaatsen werd aangevraagd 
en, indien die woonplaats binnen het Rijk 
niet is aan te wijzen, uit 's Rijks kas, terwijl 

voorts art. 75, rste lid, dezer wet voorschrijft, 
dat geschillen over de woonplaats, bedoeld 
in art. 39, door Ons worden beslist; 

dat in het voorliggende geval, nu burge
meester en wethouders van Dordrecht bij 
schrijven van 14 Dec. 1938 tegenover het 
bestuur van het voormelde krankzinnigen
gesticht zich uitdrukkelijk en zonde,· eenig 
voorbehoud, als in art. 3 van Ons besluit van 
3 Nov. 1930, no. 41, tot uitvoering van art. 
39 der Armenwet, genoemd, bereid hebben 
verklaard de verplegingskosten van den 
krankzinnige G. Lagendijk voor rekening van 
hunne gemeente te nemen, waardoor de ver
plichting van deze gemeente, om de bedoel
de kosten te betalen, is gevestigd, voor eene 
beslissing, als in het derde lid van art . 39 
der Armenwet bedoeld, geen plaats meer is; 

dat B. en W. van Dordrecht nu wel kort 
daarna de door hen gedane toezegging heb
ben ingetrokken, doch dat zulks Onzes in
ziens niet mogelijk was, vermits uit de ge
dane toezegging voor de gemeente jegens 
het gestichtsbestuur eene in rechte tot gel
ding te brengen verbintenis geboren is, wel
ke niet door een eenzijdige handeling van 
het gemeentebestuur ongedaan kan worden 
gemaakt; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat hier niet aanwezig is een 
geschil, dat door Ons, den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
gehoord, kan worden beslist. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

29 Maart 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 10.) 

Ingevolge art. 10 Merkenwet kan nie
tigverklaring van een merk worden ver
zocht, indien het den naam of de firma 
van een ander bevat en hieruit gevaar 
voor verwarring omtrent de herkomst 
der onder het merk verhandelde waren 
te duchten is. Dit artikel stelt daarne
vens niet den eisch, dat die naam of 
firma door dien ander niet onbevoegde
lijk in den zin der Handelsnaamwet S. 
1921 n °. 842 wordt gevoerd. Het artikel 
bestrijkt dan ook niet de vraag, of ver
warring t en aanzien der beide handels
zaken te duchten is. 

Voorts brengt de in de Handelsnaam
wet vervatte regeling geenszins noodza
kelijk mede, dat de in den naam van ge
requestreerde (de N.V. Handelsvereeni
ging A. J . ten Doesschate, Eerste Zwol
sche Electrische Specerijmalerij en Verf
fabriek) - gesteld dat deze onbevoeg
delijk werd gevoerd - het in reques
trant's merk (Ten Doesschate) opgeno
men gedeelte niet meer zou mogen voor
komen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Berend Deuzeman, wonende te Zwoller

kerspel, te Zwolle ook handelende onder de 

.1 



1940 29 MAART 158 

firma J. ten Doesschate, (adv. Mr. Jos. van 
Raalte); 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Tweede Kamer, bij zijn beschikking van I 

December I939 heeft bekrachtigd die der 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van 20 
Juni bevorens, waarbij op het verzoek der 
N. V. Handelsvereeniging A. J. ten Does
schate, Eerste Zwolsche Electrische Specerij
Malerij en Verffabriek, te Zwolle, is nietig
verklaard de inschrijving, op I7 December 
I938 onder n °. 73.566 in de registers van het 
Bureau voor den Industrieelen Eigendom te 
's-Gravenhage ten name van requestrant ge
schied, van een merk "Ten Doesschate" 
voor: .,alle soorten kruiden, specerijen, pe
permunt, suikerwerken, chemische produc
ten voor medische en hygiënische doeleinden, 
medicijnen in iederen vorm (uitgezonderd 
levertraan), pleisters, verbandstoffen, wat
ten, desinfectiemiddelen, planten- en dieren
verdelgings- en bestrijdingsmiddelen, alle 
soorten drogerijen, kleurstoffen voor levens
middelen en dranken, chemicaliën voor de 
bereiding en conserveering van levensmidde
len en dranken."; 

dat requestrant zich door deze beschik
king bezwaard acht en hierbij daartegen cas
satieberoep instelt; 

dat het oorspronkelijk verzoek van voor
melde N. V. was gegrond op de stelling, dat 
genoemd merk het voornaamste en meest 
kenmerkende bestanddeel van haar naam 
uitmaakt, terwijl van het gebruik door re
questrant van het bestreden merk verwar
ring is te duchten ten aanzien van de her
komst van de onder dat merk verhandelde 
waren; 

dat requestrant tegen dit verzoek als ver
weer had aangevoerd, dat de N. V. haren 
handelsnaam onbevoegdelijk voert in ver
band met de bevoegdelijk door requestrant 
gevoerden handelsnaam; 

dat Rechtbank en Hof dit verweer hebben 
verworpen, en wel op dezen grond, ,,dat bij 
de beslissing over een verzoek als het on
derhavige niet als verweer aan de orde kan 
komen de vraag, of de verzoeker tot nietig
verklaring tegenover de wederpartij zijn 
naam of firma al dan niet bevoegdelijk voert, 
voor de beslissing van welke vraag in de 
Handelsnaamwet een speciale procedure is 
ingesteld met geheel andere competentie
regeling als in de Merkenwet voorgeschre
ven"; 

dat het Hof hieraan nog heeft toegevoegd: 
"dat art. 6 der Handelsnaamwet de daar 

genoemde procedure bepaaldelijk voorschrijft 
en bovendien, dat niet vaststaat dat, indien 
die procedure werd gevolgd, de Kantonrech
ter zoude veroordeelen tot het aanbrenger. 
van een zoodanige wijziging van den han
delsnaam, dat de naam "ten Doesschate" 
daarin niet voorkomt;" 

dat het Hof hierdoor heeft geschonden, al
thans verkeerd toegepast, de artt. 3, 4, 5, 
10, 12 en 12bis der Merkenwet, 1, 2, 3, 4, 5 
en 6 der Handelsnaamwet I921, S. 842, 48 
Rv., II en 13 van de Wet van 15 Mei 1829 
s. 28; 

a. omdat - voor het geval het Hof ge
acht moet worden te hebben beslist, dat de 
bevoegdheid van hem, wiens naam of firma 
een ingeschreven merk bevat, om op grond 
van art. 10 der Merkenwet nietigverklaring 
van die inschrijving te vragen, ook bestaat, 
indien die handelsnaam wordt gevoerd in 
strijd met de Handelsnaamwet, d. i. onrecht
matig, onbevoegdelijk tegenover zijn weder
partij - die beslissing onjuist is; 

b. omdat voorts art. 6 der Handelsnaam
wet de daarin geregelde procedure niet voor
schrijft als de eenig mogelijke om een be
slissing te verkrijgen over de vraag, of een 
handelsnaam wordt gevoerd in strijd met 
deze wet, zoodat de Rechter in elke andere 
zaak, waarvan de beslissing van deze vraag 
afhankelijk is, deze vraag mag beantwoor
den en zich niet behoeft af te vragen, wat 
de Kantonrechter in een procedure volgens 
gemeld artikel zou beslissen, zal beslissen 
of zelfs heeft beslist; 

dat requestrant ter toelichting van dit cas
satiemiddel het navolgende aanvoert: 

Ad a.) In Art. 10 der Merkenwet werd oor
spronkelijk het geval, dat een merk iemands 
naam of firma bevat, niet genoemd. Bij de 
wet van 30 Dec. 1904, S. 284 werden daarin 
o. m. opgenomen de woorden: ,,of den naam 
of de firma bevat, waarop een ander recht 
heeft, kan hij, die beweert zoodanig recht te 
hebben", terwijl deze woorden bij de Han
delsnaamwet werden vervangen door : ,,of 
den naam of de firma van een and<;:r bevat, 
kan hij, die beweert zoodanig recht te heb
ben, of wiens naam of firma het merk be
vat,"; 

Bij arrest van 28 Mei 1934 (W. 12925, 
N. J. 1934 blz. 1470) heeft Uw Raad er 
reeds op gewezen, dat laatstgemelde wijzi
ging enkel ten doel had om de woordkeus 
van het artikel in overeenstemming te bren
gen met de Handelsnaam~et, daar deze een 
recht op den handelsnaam niet erkent. Hier
uit mag dus niet worden afgeleid, dat ook 
een onrechtmatig gevoerde handelsnaam aan
leiding kan geven tot nietigverklaring van 
de inschrijving van een merk, dat dien naam 
bevat. Dit klemt te meer, wanneer, gelijk in 
casu, het verweer wordt gevoerd, dat het 
voeren van den handelsnaam onrechtmatig 
is tegenover requestrant, zulks met een be
roep op de beslissing van het Hof in een 
vroegere merkenrequestprocedure tusschen 
partijen (17 Jan. 1938, N. J. 1938 no. 810), 
waarin het Hof een verweer van de tegen
partij van gelijke strekking als het onderha
vige wèl had onderzocht. 

Ook reeds bij arrest van 3 Juni 1927 (W. 
n698) had Uw Raad zich over de strekking 
van het hier van belang zijnde gedeelte van 
art. 10 der Merkenwet uitgesproken. Deze is 
om misbruik van eens anders naam door op
neming in een hier te lande gebruikt merk 
tegen te gaan. Van zoodanig misbruik kan 
toch moeilijk sprake zijn in een geval als het 
onderhavige, waarin volgens het betoog van 
requestrant juist de wederpartij niet gerech
tigd is haren handelsnaam te voeren, omdat 

1 deze slechts in geringe mate afwijkt van den 
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door reqnestrant gevoerden handelsnaam, 
welke vóórdat de zaak der N. V. onder haar 
naam werd gedreven, reeds door requestrant 
en zijn rechtsvoorgangers rechtmatig werd 
gevoerd, en hierdoor, in verband met den 
aard der beide zaken en de plaats, waar zij 
gevestigd zijn, bij het publiek verwarring 
tusschen die zaken te duchten is (art. 5 der 
Handelsnaamwet). Het kan toch niet de be
doeling van art. 10 der Merkenwet zijn het 
voeren van een verboden handelsnaam te 
beschermen en het opnemen in het merk van 
requestrant van dezen naam (tevens zijn 
eigen rechtmatig gevoerden handelsnaam) is 
dan ook geen misbruik van den naam der 
N.V. 

Het zou bovendien in het algemeen zeer 
ongewenscht zijn als nietigverklaring van 
een inschrijving van een merk zou zijn te 
verkrijgen op grond van het daarin voorko
men van een handelsnaam, die ten onrechte 
wordt gevoerd. Het gevolg zal immers zijn, 
dat wellicht later een eind zal kunnen ge
maakt worden aan het voeren van den han
delsnaam, maar dat intusschen de inschrij
ving in het merkenregister is nietigverklaard. 

Ad b) Wanneer éénmaal vaststaat, dat 
slechts een rechtmatig of bevoegdelijk ge
voerde handelsnaam grond tot nietigverkla
ring van een merk, dat dien naam bevat, op
levert, valt het moeilijk in te zien, waarom 
het gevoerde verweer in de onderhavige pro
cedure niet aan de orde zou kunnen komen. 

Het argument, dat de Handelsnaamwet de 
in art. 6 geregelde procedure bepaaldelijk 
voorschrijft, stuit af op den tekst van dit 
artikel (,,onverminderd zijne vordering 
krachtens art. 1401 en volgende B . W."), 
waaruit blijkt, dat ook een dagvaardingspro
cedure over het bedoelde geschilpunt moge
lijk is. 

Het argument, dat de Haagsche Colleges 
niet bevoegd zijn, gaat niet op, omdat nu 
eenmaal een prae-judicieel geschil steeds 
door een anderen dan den naar de ge
wone regelen bevoegden rechter kan worden 
beslist. 

De onzekerheid betreffende de door den 
Kantonrechter te nemen beslissing tenslotte 
kan geen gewicht in de schaal leggen, om
dat aan de beslissing van dien rechter geen 
gezag van gewijsde toekomt. 

Hetgeen Uw Raad in Zijn arrest van 8 Ju
li 1938 (N. J. 1939 no. 345) heeft beslist ten 
aanzien van een procedure ingevolge art. 6 
der Handelsnaamwet, nl. dat er geenerlei re
den is, waarom de daarin aangewezen Rech
ter een punt niet zou mogen of kunnen be
slissen, waarvan de uitspraak over de in dit 
artikel bedoelde strijdvraag afhankelijk is, 
geldt voorts naar requestrants meening ook 
ten aanzien van art. 10 der Merkenwet. In
dien, gelijk onder a ·betoogd, de beslissing 
over het onderhavige verzoek afhankelijk is 
van de vraag, of de N. V. haren handelsnaam 
in strijd met de wet voert, zoo behoort de 
Rechter, die dit verzoek te behandelen heeft, 
deze vraag te beantwoorden en partijen niet 
te verwijzen naar een procedure, die de zaak 
niet eens definitief beslist. Da.irbij komt, dat 

de beslissing op het onderhavige request wel 
evenmin kracht van gewijsde verkrijgt, maar 
dan toch wèl definitief een eind kan ma
ken aan de kracht van een inschrijving in het 
Register, die een latere beslissing ook van 
den gewonen Rechter niet kan doen herle
ven. D es te meer acht requestrant zich ge
griefd, doordat het Hof zijn verweer heeft 
opgehangen aan den kapstok van art. 6 der 
H andelsnaamwet. 

Het is op deze gronden, dat requestrant 
zich wendt tot Uwen Raad met het eerbie
dig verzoek de aangevallen beschikking van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage, Tweede 
Kamer, van 1 Dec. 1939 te willen vernieti
gen met zoodanige verdere beslissing als Uw 
Raad zal vermeenen te behooren. 

ANTIDOTAAL. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de N. V. Handelsvereeniging A. J . Ten 

Doesschate, Eerste Zwolsche Electrische 
Specerijmalerij en Verffabriek, gevestigd te 
Zwolle, (adv. Mr. M. Oppenheimer) ; 

dat Berend Deuzeman te Zwollerkerspel 
bij Uwen Raad onder dagteekening van 29 
Dec. 1939 een verzoekschrift heeft ingediend 
strekkende tot vernietiging van een beschik
king van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Tweede Kamer, van 1 Dec. 1939, tusschen 
hem als appellant en gerequestreerde in cas
satie als geïntimeerde gewezen, welk ver
zoekschrift aan gerequestreerde in cassatie 
is beteekend bij exploit van den deurwaarder 
Menno Bieringa te Zwolle d.d. 30 Dec. 1939; 

dat gerequestreerde ter bestrijding van het 
gedaan verzoek het volgende aan Uwen 
Raad voordraagt: 

dat aan de onderhavige requestprocedure 
een vroegere requestprocedure is voorafge
gaan, waarin de tegenwoordige verzoeker in 
cassatie Deuzeman aan de Arr.-Rechtb. te 
's-Gravenhage de nietigverklaring had ver
zocht van een inschrijving, door de tegen
woordige gerequestreerde bij het Bureau voor 
den Industrieelen Eigendom te 's-Graven
hage verkregen voor het merk "Ten Does 
schate's Specerijen", o. m . op grond dat dit 
merk den handelsnaam zou bevatten, waar
onder Deuzeman handelt; 

dat de Arr.-Rechtb. dit vroegere verzoek, 
voorzoover den evengenoemden grond be
treft, heeft afgewezen, omdat zij, op gronden 
in haar beschikking vermeld, van oordeel 
was, dat Deuzeman aan den door hem be
doelden handelsnaam geen rechten kon ont
leenen; 

dat het Hof te 's-Gravenhage die beschik
king der Rechtb. heeft vernietigd bij zijn be
schikking van 17 Juni 1938, gepubliceerd in 
N . J. 1938 no. 810; 

dat dit geschiedde op den eenigen grond, 
dat het motief der Rechtb., waarom Deuze
man aan den bedoelden handelsnaam geen 
rechten kon ontleenen, door het Hof niet 
werd gedeeld; 

dat aldus bij 's Hofs beschikking de in
schrijving van voormeld merk van de tegen
woordige gerequestreerde werd nietig ver
klaard; 
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dat Deuzeman, daarmede niet tevreden, 
vervolgens zijnerzijds een merk "Ten Does
schate" voor een aantal waren, die ook ge
requestreerde verhandelt, bij het Bureau 
voor den Industrieelen Eigendom aanbood 
en de inschrijving daarvan verkreeg; 

dat gerequestreerde daarop harerzijds 
meende de nietigverklaring van die inschrij-
1Ting bij de Arr.-Rechtb. te 's-Gravenhage te 
moeten vragen, waarmede de tegenwoordige 
requestprocedure werd geopend; 

dat dit verzoek geschiedde op grond, dat 
het door Deuzeman ingeschreven merk den 
naam van gerequestreerde in cassatie bevat, 
terwijl van het gebruik van het merk verwar
ring is te duchten ten aanzien van de her
komst der onder dat merk verhandelde wa
-en; 

dat Deuzeman blijkens de beschikking der 
Rechtb. van 20 Juni 1939, waarvan de in
houd volgens de beschikking van het Hof in 
deze beschikking als overgenomen moet wor
den beschouwd, het verzoek heeft bestreden 
op den enkelen grond, dat bij de beschikking 
van het Hof in de vroegere zaak zou zijn 
vastgesteld, dat Deuzeman zijn handelsnaam 
bevoegdelijk voert, waaruit zou moeten vol
gen, dat gerequestreerde in cassatie de hare 
onbevoegdelijk voert, hetgeen volgens Deu
zeman een beletsel zou vormen om het ver
zoek van gerequestreerde voor toewijzing 
vatbaar te doen zijn; 

dat de Rechtb. dit verweer heeft verwor
pen, omdat bij een verzoek als het onderha
vige niet aan de orde kan komen de vraag 
of de verzoeker tot nietigverklaring tegen
over de wederpartij zijn naam al dan niet 
bevoegdelijk voert, voor de beslissing van 
welke vraag in de Handelsnaamwet een spe
ciale procedure is ingesteld; 

dat de Rechtb. derhalve het verzoek toe
wees; 

dat op het appèl van D euzeman het Hof 
bij de beschikking, waarvan beroep, die van 
de Rechtb. bevestigde op de navolgende 
gronden: 

a. dat art. 6 der Handelsnaamwet de daar 
genoemde procedure bepaaldelijk voor
schrijft (voorlaatste overweging); 

b. dat niet vaststaat, dat, indien die pro
cedure werd gevolgd, de Kantonrechter zou
de veroordeelen tot het aanbrengen van een 
zoodanige wijziging van den handelsnaam, 
dat de naam "Ten Doesschate" daarin niet 
voorkomt (slot voorlaatste overweging); 

c. dat het beroep op gewijsde zaak in de 
vroegere requestprocedure - wat van dit I.1e
roep overigens ook zij - reeds daarom moet 
worden verworpen, omdat art. 1954 B. W. 
hier toepassing mist (laatste overweging); 

dat Deuzeman 's Hofs beslissing thans be
strijdt met een cassatiemiddel, enz. 

Op alle welke gronden gerequestreerde in 
cassatie Uwen Raad eerbiedig verzoekt, het 
beroep in cassatie te verwerpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
O. betreffende het middel '!:an cassatie: 
dat ingevolge art. 10 der Merkenwet nie-

tigverklaring van een merk kan worden ver-

zocht, indien het den naam of de firma van 
een ander bevat en hieruit gevaar voor ver
warring omtrent de herkomst der onder het 
merk verhandelde waren te duchten is; 

dat dit artikel daarnevens niet den eisch 
stelt, dat die naam of firma door dien ander 
niet onbevoegdelijk in den zin der Handels
naamwet, Stbl. 1921 n °. 842, wordt gevoerd 
en dit ook te minder kan worden aangeno
men, nu zulks samenhangt met de door voor
noemd art. 10 niet bestreken vraag of ver
warring ten aanzien der beide handelszaken 
te duchten is; 

dat voorts de in de Handelsnaamwet ver
vatte regeling geenszins noodzakelijk mede
brengt dat in den naam van gerequestreerde 
- gesteld dat deze onbevoegdelijk werd ge
voerd - het in requestrant's merk opgeno
men gedeelte niet meer zou mogen voorko
men; 

dat het Hof derhalve terecht van oordeel 
is dat de vraag, of gerequestreerde zijn naam 
voert in overeenstemming met de bepalin
gen der Handelsnaamwet ten deze niet ter 
toetse kan komen, zoodat het middel in geen 
zijner beide onderdeelen tot cassatie kan lei
den; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

0. dat de beschikking van het Gerechtshof 
te Arnhem ('s-Gravenhage, Red.) berust op 
drie gronden, waarvan er twee woordelijk 
worden vermeld in het verzoekschrift het
welk deze beide gronden bestrijdt, doch welke 
het verweerschrift alle opsomt onder a, bene, 

dat, zoowel wanneer men dien derden 
grond - n.l. ,,dat het beroep op gewijsde 
zaak in een andere request-procedure - wat 
van dit beroep overigens ook zij - reeds 
daarom moet worden verworpen, omdat art. 
1954 B. W. hier toepassing mist", beschouwt 
als een zelfstandigen grond, waarop de be
schikking van het Hof berust, in welk geval 
het cassatiemiddel geen doel kan treffen, om
dat het deze beslissing onaangetast laat 

als wanneer men van oordeel is, dat de be
schikking gebouwd is op één grond, welke in 
drie onderdeelen gesplitst kan worden, het 
middel niet tot cassatie kan leiden, 

dat toch bij deze tweede opvatting aan het 
middel feitelijken grondslag ontbreekt, daar 
de stelling van verzoeker als zoude gere
questreerde haar naam in strijd met de wet 
voeren alleen berust op hetgeen het Hof in 
een vroegere zaak zou hebben uitgemaakt, 
waarvan de feiten echter in deze procedure 
niet vast staan en waaruit dus niet kan vol
gen, dat gerequestreerde haar naam onbe
voegdelijk voert; 

0. dat overigens het middel onder a niet 
tot cassatie kan leiden, omdat de geschiede
nis van art. 10 der Merkenwet, hetwelk, zoo
als het thans luidt, ten nauwste samenhangt 
met die van artt. 9 der Handelsnaamwet, 
leert, dat voor de toepassing van genoemd 
art. 10 alleen met den feitelijken toestand 
rekening moet worden gehouden, dat dan ook 
in Nederland twee personen recht op den-
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zelfden handelsnaam kunnen hebben, indien 
daaruit geen verwarring te duchten is, m.a.w. 
dat het recht op den handelsnaam niet den
zelfden omvang heeft als het recht op een 
handelsmerk; 

0 . dat Rechtbank en Hof er terecht op 
wijzen dat geheel verschillende regelen zijn 
gesteld voor de procedure en bevoegdheid 
des rechters t. a. der vragen of men recht op 
een handelsnaam, dan wel recht op een merk 
heeft; 

dat art. 6 der Handelsnaamwet een bijzon
dere regeling geeft, te volgen wanneer een 
belanghebbende meent, dat een handelsnaam 
in strijd met de wet wordt gevoerd, en daar
naast en uitdrukkelijk alleen erkent dat dit 
voorschrift diens vordering krachtens art. 
1401 en volgende B. W . onaangetast laat ; 

dat hierin ligt opgesloten, dat het niet op 
de weg van Rechtbank en Hof lag te onder
zoeken of gerequestreerde den naam onbe
voegdelijk voert, nu daarmede een geschil
punt werd opgeworpen, doch langs anderen 
weg beslist moet worden, en daarom ook het 
middel onder b niet tot cassatie kan leiden. 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

(N. J.) 

z April z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W . art. 625; Sv. artt. 342,350; 
Keurenwet art. 1) . 

Het verbod (om zonder vergunning 
koeien te laten grazen op glooiingen) 
houdt slechts een beperking in van het 
recht van den eigenaar om van zijn 
grond naar eigen goedvinden gebruik te 
maken, welke beperking in het huishou
delijk belang van het waterschap in den 
zin van art. 1 der Keurenwet kan zijn en 
niet met eenige wetsbepaling in strijd is. 

Art. 6 der Keur, een algemeene rege
ling gevend volgens welke het verboden 
is bepaalde handelingen te verrichten 
zonder daartoe verkregen vergunning, is 
een openbare verordening in den zin van 
art. 625 B . W. 

Met de vraag of de voorziening als 
bedoeld in art. 6 der Keur (,,voor zoover 
daarin niet bij de wet, een alg. maatre
gel van bestuur, een prov. reglement of 
een prov. verordening of het reglement 
van het waterschap is voorzien is het 
verboden enz.") aanwezig is heeft de 
Rechter ambtshalve rekening te houden, 
derhalve behoefde de telastelegging 
daaromtrent niets te bevatten; de Rec ht
bank heeft, door in deze voormeld in de 
Keur gegeven verbod toe te passen, haar 
oordeel doen kennen, dat een voorzie
ning als vorenbedoeld hier niet bestaat. 

Een getuige kan waarnemen of een 
stuk weiland bij een bepaalden veehou
der voor diens bedrijf in gebruik is. 

Uit de verklaringen van den getuige 
en den verdachte kon de Rechtb. aflei
den, dat de in de verklaring bedoelde koe 
van req.was. 

L. 1940. 

Op het beroep van A. M. v. D ., veehande
laar, wonende te Groningen (gepleit door Mr. 
R. ten Cate.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Nadat requirant terecht had gestaan voor 
den Kantonrechter te Groningen terzake: dat 
hij in de gemeente Warffum, op 8 Juli 1938, 
des voormiddags omstreeks 11 uur, binnen 
het waterschap Hunsingo, zonder schriftelij
ke vergunning van gecommiteerden uit het 
Hoofdbestuur van het waterschap Hunsingo, 
op de glooiing van het bij dat waterschap in 
onderhoud zijnde en aan schouw van dat wa
terschapsbestuur onderworpen kanaal, het 
Warffumermaar, een koe heeft gehad, en de
ze op 24 Jan. 1939 een veroordeelend vonnis 
had uitgesproken, heeft de Arr.-Rechtb. te 
Groningen in hooger beroep op 19 Oct. 1939 
dit vonnis vernietigd wegens een thans in 
cassatie niet ter zake doende fout in de be
wijsmiddelen. 

Ook de Rechtbank achtte het te laste ge
legde bewezen als opleverende "Zonder 
schriftelijke vergunning van gecommiteer
den uit het Hoofdbestuur van het Water
schap Hunsingo op de glooiing van een bij 
het waterschap in onderhoud zijnd kanaal 
vee hebben waartegen is voorzien en waarop 
straf is gesteld bij artt. 6 sub d, aanhef en 
slotalinea, 10 van de Keur - of Politiever
ordening op het onderhoud van - en tegen 
benadeeling van alle aan het toezicht van de 
besturen van het Waterschap Hunsingo on
derworpen werken en voorwerpen, van 28 
Mei 1930, en veroordeelde requirant, mede 
gezien de artt. 1 , 3, 4, 5, 21 der Keurenwet 
en artt. 23 en 91 Sr. , eveneens tot een geld
boete van f 6, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door hechtenis van 6 
dagen. 

Hiertegen voert requirant, in cassatie ge
komen, als middelen aan: 

"1. S., althans v . t. van de artt. 584, 625 
B . W., 158, 199 Grondwet, 1 , 3, 4, 5, 21 Keu
renwet, 40 Alg. Regl. voor de Waterschappen 
in de provincie Groningen, 55 Reg!. voor het 
waterschap Hunsingo, 351 en 352 Sv., door
dien het onderhavige art. 6 sub d van de Keur 
van het Watesrchap Hunsingo verbindende 
kracht mist en requirant mitsdien van rechts
vervolging had behooren te zijn ontslagen, 
immers gemeld art. 6 sub d inhoudt onteige
ning zonder schadeloosstelling, in elk geval 
den eigenaren van de glooiingen van de in 
dat art. genoemde kanalen en hoofdwater
gangen het normale gebruik die r gronden ge
heel ontneemt en van den eigendom slechts 
een caricatuur overlaat. 

2. S., althans v. t. van de artt. 584, 625 
B. W., 199 Grondwet, 1, 3, 4, 5, 21 Keuren
wet, 40 Alg. Reg!. voor de Waterschappen in 
de Provincie Groningen, 55 Reg!. voor het 
Waterschap Hunsingo, 3 51 en 352 Sv., door
dien het onderhavige art. 6 sub d van de 
Keur van het Waterschap Hunsingo verbin
dende kracht mist en requirant mitsdien van 
rechtsvervolging had behooren te zijn ont-

II 
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slagen, immers gemelde bepaling der Keur 
niet is een bij art. 625 B. W. bedoelde open
bare verordening, welke den eigendom mag 
beperken, daar toch deze bepaling niet alge
meen luidt en geen algemeene werking be
oogt, nu het aan de willekeur van het college 
van gecommitteerden uit het Hoofdbestuur 
van het Waterschap is overgelaten schrif
telijke vergunning, al dan niet, te verleenen . 
onder niet genoemde voorwaarden om te 
handelen in afwijking van het in gemeld art. 
6 sub d bepaalde. 

3. S., althans v. t . van de artt. 199 Grond
wet, 1, 3, 4, 21 Keurenwet, 40 Alg. Reg!. 
voor de Waterschappen in de Provincie Gro
ningen, 55 Reg!. voor het Waterschap Hun
singo, 26!, 351 en 352 Sv., doordien het feit, 
in den vorm als waarin het is ten laste ge
legd, niet strafbaar is en requirant mitsdien 
van rechtsvervolging had behooren te zijn 
ontslagen, daar toch element van de straf
baarheid is, dat niet bij wet, a . m. v. b., pro
vinciaal reglement, provinciale verordening 
of reglement van het Waterschap daarin is 
voorzien, welk element van het strafbare feit 
niet is vermeld in de telastelegging, en op 
welk elementair feit niet in het vonnis is 
beslist. 

4. S ., althans v . t. van 199 Grondwet, 1, 
3, 4, 5, 21 Keurenwet, 40 Alg. Reg!. voor de 
waterschappen in de Provincie Groningen, 
4 en 55 Reg!. van het Waterschap Hunsingo, 
351 en 352 Sv., doordien het onderhavige 
art. 6 sub d der Keur niet verbindend is en 
requirant mitsdien van rechtsvervolging had 
behooren te zijn ontslagen, daar toch dit ar
tikel in zijn toepassing in strijd met art. 4 
en ten re van het Reglement voor het Wa
terschap Hunsingo en met art. 6 sub i van 
de Keur wegens welke strijdigheid en inner
lijke tegenstrijdigheid art. 6 sub d der Keur 
verbindende kracht mist. 

5. S., althans v . t. van de artt. 338, 339, 
341, 342, 351 en 352 Sv., doordien naar eisch 
van recht niet is bewezen, dat requirant het 
te laste gelegde feit heeft begaan en requi
rant mitsdien had behooren te zijn vrijge
sproken, daar: 

a. de verklaring van getuige Oosterhuis, 
dat hem uit eigen waarneming bekend was, 
dat bedoeld stuk land voor zijn veehouderij 
in gebruik was bij requirant, niet is getuige
verklaring, niet is een verklaring van een feit 
of omstandigheid, dat getuige zelf heeft 
waargenomen of kan hebben waargenomen; 

b. door de verklaringen van requirant en 
getuige Oosterhuis niet bewezen is, dat in
derdaad de koe, welke Oosterhuis op de 
glooiing zou hebben gezien, een aan requi
rant toebehoorende koe was, daar toch die 
verklaringen de mogelijkheid open laten, dat 
een niet aan requirant toebehoorende koe 
door getuige Oostehuis is gesignaleerd, kun
nende getuige Oostehuis toch niet verkla
ren, dat die bepaalde koe aan requirant toe
behoorde; 

c. in aanmerking het hierboven sub a en b 
gezegde de Rechter ten onrechte uitsluitend 
op de verklaring van getuige Oosterhuis het 
bewijs heeft gegrond." 

Het eerste middel tast art. 6 sub d van de 
Keur- of Politieverordening op het onder
houd van en tegen benadeeling van alle aan 
het toezicht van de besturen van het Water
schap "Hunsingo" onderworpen werken en 
voorwerpen aan. Deze bepaling luidt: Voor 
zoover daarin niet bij de wet, een algemee
nen maatregel van bestuur, een provinciaal 
reglement of 'n provinciale verordening of 
het reglement van het waterschap is voor
zien, is het verboden zonder schriftelijke 
vergunning van gecommitteerden uit het 
Hoofdbestuur: a. enz.; b. enz.; c. enz.; d. Op 
de dijken en waterkeeringen, alsmede op de 
glooiingen van de bij het Waterschap in on
derhoud zijnde of aan schouw van het wa
terschapsbestuur onderworpen kanalen en 
hoofdwatergangen vee te hebben. 

In welk opzicht deze bepaling onteigening 
zonder schadeloosstelling zou inhouden, zoo
als het middel stelt, is mij niet duidelijk. Het 
verbod om op dijken e.d. van een waterschap 
dat er het onderhoud van heeft en aan ka
nalen, waarop dit lichaam toezicht moet uit
oefenen, vee te hebben, staat m. i. volkomen 
buiten het begrip "onteigening" zooals de 
wet het kent. 

De vraag of een dergelijk verbod juist is, 
staat niet ter beoordeeling van den rechter. 
Daarom kan ook een beroep op het K. B. 
van 14 Juli 1933 (Adm. Bes!. 1933, blz. 685, 
opgenomen in de S. en J.uitgave no. 38, blz. 
30) waarbij onder meer beslist werd, dat een 
verbod om op de oevers pluim- of "ander 
vee" te laten loopen, niet toelaatbaar is, daar 
deze bepaling het normale gebruik te zeer 
bemoeilijkt van de aan de weteringen en 
leidegraven gelegen weidegronden, requirant 
niet helpen. 0. a. art. 9 l.i., der Keurenwet, 
wijst den weg welke requirant had kunnen 
volgen, wilde hij zich niet aan de bepaling 
onderwerpen. 

Voorts zegt het middel, dat de bepaling 
in strijd is met art. 625 B. W. en den eigen
dom te veel aantast. Ook voor de R echtbank 
is dit verweer gevoerd. Deze weerlegde het 
overwegende, dat deze gevolgtrekking on
juist is, omdat verdachte bedoelde kanaal
wal weliswaar niet meer door vee kan laten 
afgrazen, doch dit geheel in overeenstem
ming is met genoemd art. 625, dat den eige
naar verbiedt van zijn eigendom een gebruik 
te maken, strijdende met een wettige open
bare verordening, terwijl het verbod vol
strekt niet verhindert, dat verdachte aan be
doelde glooiing eenige andere bestemming 
zal verleenen, b.v. het daarop groeiende wal
gras of niet zal doen maaien of snijden, wat 
hem door de Keur niet verboden is. Ik acht 
deze beschouwing juist, en in overeenstem
ming met Uw arrest van 20 Febr. 1928 (W. 
n809, N. J. 1928, 574), waarbij werd be
slist, dat het verbod in waterleidingen visch
tuigen te plaatsen den rechthebbende wel 
beperkt in het vrije gebruik van zijn recht, 
doch niet verder gaat dan art. 625 B . W. toe
laat, daar het gebruik van het recht niet ge
heel ophoudt te bestaan, maar hij b.v. nog 
kan visschen met hengels. 
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Het tweede middel acht ik onjuist, daar 
een waterschapskeur een openbare verorde
ning is, geldend tegenover allen die er mede 
in aanraking kunnen komen. Requirant zegt 
dan ook niet, dat zij niet op wettelijk ver
eischte wijze is tot stand gekomen, doch be
twist blijkbaar de verbindbaarheid der be
paling, omdat deze verbodsvoorschriften be
vat, voor handelingen , welke zonder vergun
ning verricht worden. Mij is echter geen 
voorschrift bekend,dat zou verhinderen een 
regeling, waarbij een verbodsbepaling wordt 
opgeheven wanneer er op de voorgeschreven 
wijze ontheffing van verkregen is,. 

Ik meen verder ten aanzien van dit mid
del te kunnen volstaan met verwijzing naar 
Uw arrest van 12 Juni 1939 (1939, no. 1039), 
waarbij soortgelijke vragen als hier aan de 
orde zijn, aan Uw oordeel werden onderwor
pen. 

Het derde middel kan niet tot cassatie lei
den, omdat de aanhef van art. 6, welke ik 
hierboven vermeldde, geen element is van 
de verbodsbepaling, maar een algemeene in
leiding welke indien zij ongeschreven was 
evenzeer haar invloed zou doen gelden. Be
roep op een met de verbodsbepaling strij
dend voorschrift van hooger gezag dan die 
welke het verbod uitvaardigde, zou req ui
rant steeds kunnen doen. Art. 261 Sv. is dus 
niet geschonden naar mijne meening door de 
gevolgde wijze van telastelegging. 

In het vierde middel betoogt requirant dat 
er strijd zou zijn tusschen voom1eld art. 6 
sub d der Keur en art. 4 1 ° van het Reg!. 
van het Waterschap Hunsingo j O • art. 6 sub 
i der Keur. Dit art. 4 van het Reglement 
luidt: ,,Op algemeene kosten worden gedra
gen: Ten re. Het onderhoud van alle werken 
en voorwerpen, welke bij de invoering van 
dit reglement bij het waterschap in onder
houd zijn". 

Art. 6 der Keur, waarvan ik den aanhef 
hierboven reeds vermeldde, bevat onder i 
geen bepaling over onderhoudskosten, maar 
een verbod, luidend: i. Binnen den afstand 
van 3 meter van den bovenkant der glooiing 
van een watergang, eenig gebouw of getim
merte te maken of op te richten of te ver
anderen en binnen een afstand van 2 meter 
van den bedoelden bovenkant der glooiing 
hoornen, heggen of eenig ander plantsoen te 
plaatsen, ingravingen te doen of de glooiin
gen te ondermijnen of den grond te verhoo
gen of met mest, stroo of welke voorwerpen 
ook te belasten. 

Het verband, dat requirant tusschen deze 
drie artikelen wenscht te leggen ontgaat mij, 
zoodat ik dus ook niet inzie, dat ze met el
kaar in strijd zijn. Wanneer de bedoeling ts, 
dat het Waterschapsbestuur wel keuren m ag 
maken, maar dat alle lasten welke een b e
langhebbende daarvan ondervindt, door al
len moeten worden gedragen, dan acht ik die 
stelling op zich zelf niet juist, maar boven
dien verhindert dit niet de toepassing der 
strafbepaling. 

Het vijfde en laatste middel tast ten slotte 
het bewijs aan. De Rechtbank achtte het te-

lastegelegde bewezen op grond van de ver
klaringen van getuige Jan Oosterhuis; 

dat hij op 8 Juli 1938 des voormiddags om
streeks 11 uur heeft gezien, dat zich in de ge
meente Warffum binnenhetwaterschapHun
singo in het perceel weiland, kadastraal be
kend gemeente Warffum, sectie C, nummer 
563 op den glooienden wal (glooiing) van 
het zoowel voor de scheepvaart als voor af
watering dienende, bij bedoeld waterschap 
in onderhoud zijnde en aan schouw van het 
bestuur ervan onderworpen kanaal, het 
Warffumermaar genaamd, een koe bevond; 
dat hem bekend was uit eigen waarneming, 
dat bedoeld stuk weiland voor zijn veehou
derij in gebruik was bij verdachte. 

Verdachte : dat hij op 8 Juli 1938 in een 
hem in eigendom toebehoorend en bij hem in 
gebruik zijnd stuk weiland, gelegen in de ge
meente Warffum binnen het waterschap 
Hunsingo, kadastraal bekend gemeente Warf
fum, sectie C, nummer 563, koeien had loo
pen ; dat bedoeld stuk weiland aan den West
kant begrensd werd door de "Warffumer
maar", een kanaal in onderhoud bij dat wa
terschap en onderworpen aan de schouw van 
het bestuur daarvan; dat bedoeld stuk wei
land niet door een afrastering of op andere 
wijze van de wal van genoemd kanaal was 
afgescheiden en hij geen maatregelen had 
getroffen om te beletten, dat het in het stuk 
land loopend vee op den kanaalwal kon ko
men; dat hij geen schriftelijke vergunning 
van gecommiteerden uit het Hoofdbestuur 
van het Waterschap Hunsingo had om vee 
op de glooiing van genoemd kanaal te heb
ben. 

Hetgeen het middel onder a bestrijdt is een 
verklaring, welke op eigen waarneming van 
den getuige kon berusten, hetgeen onder b 
gezegd wordt, is in verband met de verkla
ring van requirant zelf, niet ter zake dienen
de, zelfs al had de getuige de koe van een 
ander gezien; hetgeen requirant onder c stelt, 
is onjuist, daar de verklaring van requirant 
juist wordt aangevuld door wat de getuige 
mededeelde, en het bewijs dus niet alleen op 
de verklaring van requirant berust. 

Van oordeel dat geen der middelen ge
grond is, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Post alia: 
0. omtrent het eerste middel dat, zooals 

in het bestreden vonnis reeds werd overwo
gen, voormeld verbod niet verhindert, dat 
de eigenaar de daarbij bedoelde glooiingen 
gebruikt voor andere doeleinden dan het 
daarop hebben van vee, - als voorbeeld 
waarvan de R echtb. noemt het doen maaien 
of snijden van het daarop groeiende walgras 
of riet -, derhalve slechts inhoudt een 
beperking van het recht van den eigenaar 
om van zijn grond naar eigen goedvinden 
gebruik te maken, welke beperking in het 
huishoudelijk belang van het waterschap in 
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den zin van art. 1 der Keurenwet kan zijn 
en niet met eenige wetsbepaling in strijd is, 
zoodat het middel niet kan slagen; 

0. dat voormeld art. 6 der Keur, een alge
meene regeling gevende volgens welke het 
verboden is bepaalde handelingen te ver
richten zonder daartoe verkregen vergun
ning, door de Rechtb. terecht is aangemerkt 
als een openbare veroordeeling in den zin van 
art. 625 B. W ., en het daartegen gerichte 
tweede middel niet juist is; 

O. dat met de vraag, of een voorziening 
als in voormelden aanhef van art. 6 der Keur 
bedoeld aanwezig is, de Rechter ambtshalve 
heeft rekening te houden, derhalve de te laste 
legging daaromtrent niets behoefde te bevat
ten, en de R echtbank, door in deze voormeld 
door de Keur gegeven verbod toe te passen, 
haar oordeel heeft doen kennen dat een voor
ziening als vorenbedoeld hier niet bestaat, 
zoodat ook het derde middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. dat blijkens de toelichting het vierde 
middel hierop doelt, dat, om bedoelde glooi
ingen tegen het daarbij grazende vee te be
schermen, nodig zou zijn het plaatsen van 
afrasteringen, waarvan de kosten zouden ko
men ten laste der eigenaren van het weiland, 
zulks hoewel art. 4 van het Regl. van het 
Waterschap onder meer voorschrijft dat het 
onderhoud van alle werken of voorwerpen, 
welke bij de invoering van dat reglement bij 
het waterschap in onderhoud waren, op al
gemeene kosten worden gedragen, en art. 6, 
aanhef en sub i, van bovengenoemde Keur 
onder meer verbiedt, behoudens schriftelij
ke vergunning als boven vermeld, binnen den 
afstand ven 3 M. van den bovenkant der 
glooiing van een watergang eenig getimmerte 
te maken, doch dit middel niet kan slagen 
reeds omdat het hier niet gaat om onder
houdskosten als in art. 4 van het Reglement 
bedoeld, en evenmin om " eenig gebouw of 
getimmerte" in den zin van art. 6 sub i der 
Keur; 

0 . omtrent het vijfde middel : 
dat dit ten onrechte aanneemt, dat niet 

voor waarneming vatbaar zou zijn of een stuk 
weiland bij een bepaalde veehouder voo1 
diens bedrij f in gebruik is; 

dat voorts de Rechtb. uit de sub a ver
melde getuigenverklaring, in verband met de 
mede tot bewijs gebezigde verklaring van re
quirant, dat hij op 8 Juli 1938 in d atzelfde 
weiland koeien had loopen terwijl dat land 
niet op eenige wijze van het aangrenzend 
kanaal was afgescheiden, en de verklaring 
van den getuige, dat hij op genoemden da
tum heeft gezien dat in bedoeld weiland een 
koe zich op de glooiing van het kanaal be
vond, heeft kunnen afleiden dat die koe aan 
requirant toebehoorde; 

dat dus ook dit middel, in al zijn onder
deelen, onjuist is; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

r April 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rijtijdenwet 1936 art. 3.) 

Indien een autobestuurder, in dienst
betrekking werkzaam, zich aan overtre
ding van het bepaalde bij of krachtens 
een A. M. v. B . als in art. 1 Rijtij denwet 
1936 bedoeld schuldig maakt, wordt, in
gevolge art. 3·, 1e lid, dier wet zijn werk
gever geacht het feit te hebben gepleegd, 
tenzij de werkgever aantoont, dat door 
hem de noodige bevelen zijn gegeven, 
de noodige maatregelen zijn genomen, 
de noodige middelen zijn verschaft èn 
het redelijkerwijs te vorderen toezicht is 
gehouden om de naleving van de ge
noemde voorschriften in zijn dienst te 
verzekeren. 

Op het beroep van G . W. W ., chauffeur, 
wonende te Hengelo (O.) , requirant van cas
satie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Enschede, van 13 D ec. 
1939, waarbij h ij ter zake van: het als be
stuurder van een motorrijtuig, aan wien een 
werkboekje is uitgereikt, in het werkboekje 
niet aanteekenen: a . voordat hij begint te 
werken, het tijdstip van aanvang van den 
werktijd; b. onmiddellijk bij het einde van 
den werktijd, het tijdstip van dat einde, met 
aanhaling van de artt. 6, 16 der Rijtijdenwet 
1936, S . 802, 47, 54 van het Rijtijdenbesluit, 
23, 91 Sr. is veroordeeld tot een gelboete van 
twee gulden en één dag vervangende hechte
nis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
,,S., althans v. t. van de artt. 258, 261, 338, 

339, 348, 350, 352, 359, 398 Sv., in verband 
met de artt. 1, 3, 6 en 16 der Rijtijdenwet en 
de artt. 47, 54 van het R ijtijdenbesluit, door 
requirant strafbaar te verklaren en te be
straffen ter zake en gelijk voormeld, zulks 
terwijl ingevolge art. 3, 1e lid, der Rijtijden
wet, de werkgever van requirant geacht moet 
worden het feit te hebben gepleegd, en niet is 
ten laste gelegd, noch bewezen, dat requirant 
van cassatie aansprakelijk was wegens toe
passelijkheid van het tweede lid van gemeld 
art. 3 der Rijtij d e nwet, d oordie n de werkge
ver aantoonde, dat door hem de noodige be
velen waren gegeven, de noodige maatregelen 
waren genomen, de noodige middelen waren 
verschaft en het redelijkerwijze te vorderen 
toezicht was gehouden om de naleving der 
bedoelde voorschriften in zijn dienst te ver
zekeren." 

0. dat blijkens de aanteekening van het 
bestreden vonnis bij dat vonnis, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld overeen
komstig de dagvaarding is bewezen ver
klaard, dat requirant in Nederland op 12 
Sept. 1939 als bestuurder van een autobus 
als bedoeld in het Rijtij denbesluit, aan wien 
een werkboekje als bedoeld in dat besluit was 
uitgereikt, in dat werkboekje niet had aan
geteekend: a. voordat hij die autobus begon 
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te besturen, het tijdstip van aanvang van den 
werktijd, b . onmiddellijk bij het einde van 
den werktijd, het tijdstip van dat einde; 

0. wat het middel betreft: 
dat vo-ormelde bewezenverklaring onder 

meer steunt op een als bewijsmiddel gebe
zigd proces-verbaal dd. 12 Oct. 1939 op 
ambtseed opgemaakt door H. Goor, rijks
controleur van het verkeer, tevens onbezol
digd rijksveldwachter te Zwolle, inhoudende 
de verklaring van requirant aan dien verba
lisant: Ik rijd in dienstbetrekking van den 
autobusdienstondernemer H. J. Assink (H.A. 
V .I.), Adamsweg no. 8 te Hengelo en requi 
rant bij het bestreden vonnis dus kennelijk is 
aangemerkt ,i.ls een persoon als bedoeld in 
art. 1, eerste lid onder b der Rijtijdenwet 
1936, nm!. als een persoon die in dienstbe
trekking als bestuurder van een motorrijtuig 
werkzaam is; 

dat echter, indien zulk een persoon zich 
aan overtreding van het bepaalde bij of 
krachtens een algemeene maatregel van be
stuur als in genoemd art. 1 bedoeld, schuldig 
maakt, ingevolge het bepaalde bij art. 3, 1e 
lid van laatstgenoemde wet, zijn werkgever 
zoolang deze niet voldoet aan het tweede lid 
van dat artikel, geacht wordt het feit te heb
ben gepleegd; 

dat derhalve bij het bestreden vonnis ten 
onrechte requirant strafbaar is verklaard ter 
zake van het bewezen verklaarde en gequali
ficeerde strafbare feit en ten onrechte hem 
straf is opgelegd; 

dat het middel dus is gegrond; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch al

leen voor wat betreft de strafbaarverklaring 
van requirant en de strafoplegging; 

En in zoover rechtdoende krachtens art. 
105 der wet R. 0.; 

Verklaart den requirant niet strafbaar en 
ontslaat hem ter zake van alle rechtsvervol
ging. 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den•Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. J.) 

1 April 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905 art. 2, 2°.) 

Kantonr.: Het in de dagvaarding om
schreven samenstellen en door middel 
van grossiers in den handel brengen van 
de daar bedoelde doozen levert niet op 
een strafbare handeling, daar verd. de 
inhoud dier doozen in kwestie nie t rec ht
streeks aan het publiek verkocht, doch 
uitsluitend aan wederverkoopers, aan 
welke het volkomen vrijstond de in elke 
doos bij de caramels verpakte zooge
naamde prijzen al dan niet als zoodanig 
uit te loven en voor het openstellen van 
eene gel!'!genheid als bedoeld in art. 1 
lid 1 Loterijwet 1905 eenige betrekking 
vereischt wordt tusschen hem, die zulke 
gelegenheid openstelt en de zoogenaam
de deelnemers, welke betrekking ten 
deze ten eenenmale ontbreekt, vermits 

toch de grossiers of wederverkoopers 
niet zijn opgetreden als vertegenwoor
digers of agenten van en voor rekening 
van verdachte, doch voor eigen rekening 
en risico, terwijl immers na den verkoop 
en levering en de betaling eener doos 
alle contact tusschen verdachte en den 
kooper was verbroken. 

H. R.: De in het slot van het bewe
zenverklaarde voorkomende woorden 
zijn door den Kantonr. blijkbaar, en te
recht, opgevat als wettelijke qualifica
ties van gerequireerden's, bij dagvaar
ding omschreven handelwijze, met welke 
qualificatie de kantonr. zich op juiste 
gronden niet heeft kunnen vereenigen. 

Op het beroep van den .Ambtenaar van 
het o_ M. bij het °X'Blltongerecht te Maas
tricht, reguirant van cassatie tegen een mon
de1ing vonnis van voormeld Kantongerecht 
van 16 Dec. 1939, waarbij J. L. v. B., fabri
kant, te Maastricht, ter zake van het bewe
zen verklaarde deel van het hem telaste ge
legde van alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

De aanteekeningvan een op 16 Dec. 1939 
door het Kantongerecht te Maastricht mon
deling gewezen vonnis bevat de beslissingen: 
dat bewezen verklaard is hetgeen verdachte 
is telastegelegd, zaomede zijne schuld daar
aan, zooals hierna is vermeld; dat verdachte 
is ontslagen van alle rechtsvervolging op 
grond, zooals hierna is vermeld; en dat ver
dachte is vrijgesproken van hetgeen hem 
meer of anders is telastegelegd dan bewezen 
is verklaard. 

Bewezenverklaard is hetgeen verdachte is 
telastegelegd, zoomede zijne schuld daaraan, 
met dien verstande: 

dat hij in en omstreeks de maanden Augus
tus, September en October 1939 in Neder
land, uitsluitend door middel van grossiers in 
den handel heeft gebracht doozen, inhou
dende caramels, welke vervaardigd waren in 
de fabrie1cs- en handelsonderneming, waar
van hij, verdachte, hoofd en bestuurder was, 
en van welke doozen de inhoud bestemd was 
om op de hieronder te omschrijven wijze in 
winkels te worden verkocht. De inhoud de
zer doozen bestond - behalve uit een aan
tal na te noemen doosjes, paketjes, nougat
blokken, reepen chocolade en toffees - uit 
500 losse caramels. Deze caramels dienden 
te worden verkocht tegen betaling van 1 cent 
per stuk, of tege n betaling van een ander, 
door een winkelier vast te stellen, bedrag. 
De kooper van zoo'n caramel dong dan daar
door mede naar prijzen: honderd van deze 
caramels waren namelijk voorzien van een 
der cijfers 1 tot en met 6, en indien een koo
per een caramel verkreeg die voorzien was 
van een cijfer, dan werd hij door dat cijfer 
aangewezen als winnaar van een prijs be
staande uit een der eveneens zich in die doos 
bevindende voorwerpen - te weten 2 groote 
doozen Butterscotch, 81 toffees, s Hedij 
doosjes, 5 Butterscotch, 5 cents paketten, 
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5 nougatblokken en 2 reepen chocolade -
zulks overeenkomstig een bij die doos ge
voegd formulier, waarop die prijzen met 
cijfers van 1 tot en met 6 waren aangeduid, 
met dien verstande, dat de kooper van die 
caramel een prijs kreeg, welke op dat for
mulier met hetzelfde cijfer als op die cara
mei voorkwam, was aangeduid. Een kooper 
kon geen overwegenden invloed uitoefenen 
om zich te verzekeren van een der aldus van 
een cijfer voorziene caramels, daar deze cij
fers zich aan de onderzijde dier caramels 
bevonden en niet zichtbaar werden alvorens 
zoo'n caramel uit de doos genomen was. Tot 
het aanleggen van de bovenomschreven lote
rijen, waarin hij, verdachte, de deelneming 
op bovenaangegeven wijze openstelde en 
openlijk bevorderde, was de ingevolge de 
Loterijwet 1905 vereischte toestemming niet 
verleend. 

Verdachte is ontslagen van alle rechtsver
volging op grond: 

dat het in de dagvaarding omschreven 
samenstellen en door middel van grossiers in 
den handel brengen van de daar bedoelde 
doozen door verdachte weliswaar bewezen 
moet worden geacht door diens erkentenis 
alsmede door den inhoud der in deze zaak 
opgemaakte ambtseedige processen-verbaal, 
doch dat die feiten niet opleveren eenige 
strafbare handeling; 

dat immers verdachte de inhoud der doe
zen in kwestie niet rechtstreeks aan het pu
b liek verkocht, doch, zooals is komen vast 
te staan, uitsluitend aan wederverkoopers, 
aan welke, gelijk mede buiten betwisting is, 
het volkomen vrijstond, de in elke doos bij 
d e caramels verpakte zoogenaamde prijzen 
a l dan niet als zoodanig uit te loven; 

da t derhalve wel zulke wederverkoopers, 
wanneer zij dit laatste wel deden, daardoor 
handelden in strijd met art. 1 lid 1 der L ote
rijwet 1905, doch zulks niet kan gezegd wor
den van verdachte vermits toch voor het 
openstellen van eene gelegenheid als bedoeld 
in gemeld artikel vereischt wordt eenige be
trekking tusschen hem die zulke gelegenheid 
openstelt en de zoogenaamde deelnemers, 
welke betrekking ten deze ten eenenmale 
ontbreekt, vermits toch de grossiers of we
derverkoopers niet zijn opgetreden als ver 
tegenwoordigers of agenten van en voor re
kening van verdachte, doch voor eige n reke
ning en risico, terwijl immers na den verkoop 
en ' leverin g en de betaling eener doos alle 
contact tusschen verdachte en den kooper 
was verbroken; 

dat het aan den verdachte ten laste ge
legde bij geen andere wet of wettelijke be
paling is verboden. 

D e Ambtenaar van het 0 . M. bij genoemd 
Kantongerecht, door wien veroordeeling van 
den verdachte tot eene geldboete van vijf 
gulden subsidiair hechtenis van drie dagen 
werd gevorderd, heeft tegen voormeld von
nis, waarbij verdachte is ontslagen van alle 
rechtsvervolging, beroep in cassatie inge
steld. Requirant heeft bij schriftuur voorge-
91:eld een m iddel van cassatie, luidende: 

S ., a lt hans v. t. der artt. 350, 351, 352 en 

398 Sr. in verband met de artt. 1, 2 en 6 der 
Loterijwet 1905, doordat de Kantonrechter, 
na het ten laste gelegde bewezen te hebben 
verklaard, verdachte van rechtsvervolging 
heeft ontslagen; 

met deze toelichting van het middel: 
De door verdachte verrichte handelingen 

zooals die in de telastelegging zijn omschre
ven, vallen naar het inzicht van requirant 
onder het in art. 2 der Loterijwet gebezigd e 
begrip aanleggen. Requirant meent hiervoor 
steun te kunnen vinden in het arrest van 
Uwen Raad dd. 4 April 1927 N. J. 1927 blz. 
503, bij welk arrest in een soortgelijke zaak 
een beslissing in dien zin werd gegeven. 
Weliswaar worden, in tegenstelling met de 
toen berechte zaak, in deze zaak de te ver
werven prijzen reeds dadelijk door den fabri
kant der caramels daarbij verpakt, maar in 
feite is de fabrikant degene die de loterijen 
inricht en volledig voorbereidt, zoodat de 
grossier de doozen caramels slechts t e v e r 
koopen heeft, en de winkelier deze slechts 
in zijn winkel heeft neer te zetten. D at de 
winkeliers zouden nalaten de bijgevoegde 
prijzen uit te reiken kan door de fabrikant 
redelijkerwijze niet verwacht worden, en is, 
uit het oogpunt van onderlinge concurrent ie, 
ook niet aannemelijk. 

Voor gerequireerde is geen raadsman v er
schenen; wel heeft gerequireerde een schrif
tuur ingediend, maar het indienen dezer 
schriftuur steunt niet op de wet. 

Naar mijne meening kan het voorgestelde 
middel niet slagen, daar blijkens voormelde 
gronden van het ontslag van rechtsvervol
ging de Kantonrechter heeft vastgesteld, d at · 
verdachte door het in den handel brengen 
der doozen met inhoud niet zelf loterijen 
aanlegde, hield of exploiteerde, maar aan 
anderen - blijkens de bewezenverklaring 
met name aan winkeliers - gelegenheid 
bood zich, door koopen van bedoelde doe
zen, middelen te verschaffen tot het door 
hen aanleggen, houden en exploiteeren van 
loterijen; mijns inziens zijn dan ook sleçhts 
in dezen zin op te vatten de aan het slot van 
de bewezenverklaring voorkomende woorden 
,,de bovenomschreven loterijen, waarin h ij, 
verdachte, de deelneming op bovenaange
geven wijze openstelde en openlijk bevorder
de", terwij l het in de toelichting van het 
middel a a ngehaalde arrest requirant nie t kan 
baten, omdat in het onderhavige geval de 
Kantonrechter heeft vastgesteld, dat de prij
zen niet door of vanwege verdachte werden 
uitgeloofd. Mitsdien concludeer ik tot v er
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur en luidende: (zie conclusie); 

0. dat, blijkens de aanteek ening daarvan 
in het proces-verbaal der terechtzitting, bij 
het bestreden vonnis is bewezen verklaard : 
(zie conclusie); 

0 . dat de K antonrechter den gerequi-
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reerde te dier zake van alle rechtsvervolging 
heeft ontslagen, zulks op de navolgende 
gronden: (zie conclusie); 

0. dat de in het slot van het bewezen 
verklaarde voorkomende woorden, dat gere
quireerde, handelende als bij dagvaarding 
omschreven, de deelneming in een loterij, 
tot het aanleggen waarvan niet de bij de wet 
vereischte toestemming was verleend, 
,,openstelde en openlijk bevorderde", -
welke woorden kennelijk doelen op art. 2 

aanhef en sub 2 ° der Loterijwet 1905 - , 
door den Kantonrechter blijkbaar, en te
recht, zijn opgevat als wettelijke qualificatie 
van gerequireerdes bij dagvaarding omschre
ven handelwijze, met welke qualificatie 
evenwel de Kantonrechter zich, blijkens zijn 
vorenaangehaalde overwegingen, niet heeft 
kunnen vereenigen; 

dat dit oordeel juist is en op juiste gronden 
berust, en daartegen requirant ten onrechte 
opkomt; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

z April z 940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 430; Prijsopdrij vings- en 
Hamsterwet 1939 art. 5.) 

Van prijsopdrijving in den zin der wet 
kan slechts sprake zijn, wanneer de ge
vraagde of bedongen prijs hooger is, dan 
onder de gegeven omstandigheden rede
lijk is te achten. 

Een wederverkooper die, om zijn goe
derenvoorraad van normale grootte op 
peil te houden, regelmatig in plaats van 
de daaruit verkochte goederen andere 
gelijksoortige goederen inslaat en die 
zijn verkoopprijzen op de door gerequi
reerde gevolgde wijze aan de inmiddels 
opgeloopen, hem door zijn leverancier 
in rekening gebrachte, fabrieksprijzen 
aanpast, handelt niet onredelijk, tenzij 
de aldus door hem tot richtsnoer geno
men fabrieksprijzen met het oog op de 
omstandigheden als onredelijk zouden 
zijn te beschouwen. 

Nu niet blijkt, dat het Hof van een 
onjuiste opvatting van het begrip "prijs
opdrijving" is uitgegaan is de gewezen 
vrijspraak een vrijspraak in den zin van 
art. 430 Sv. 

Op het beroep van den P.-G. bij het Hof 
te 's-Gravenhage, requirant van cassatie te
gen een arrest van dat Hof van 27 Nov. 1939, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een in deze zaak door den Politierechter 
bij de Arr.-Rechtb. te Dordrecht op 6 Oct. 
1939 gewezen vonnis, B. P. M. L., koopman, 
te Dordrecht, van het hem telaste gelegde 
is vrijgesproken; (gepleit voor gerequireerde 
door Mr. J . van Drooge); 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Aan dezen gerequireerde was bij inleiden
de dagvaarding voor de Rechtb. te Dordrecht 
telaste gelegd: dat hij op of omstreeks 20 

Sept. 1939 te Dordrecht opzettelijk niet heeft 
nagekomen het bij art. 5 der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 bepaalde, houdende een 
verbod tot prijsopdrijving, door alstoen al
daar den prijs van door hem verkocht wor
dende sokkenwol, merk "Vesdre", welke door 
hem vóór voormelden datum was gesteld op 
f 0.39 per knot en ten aanzien van welke sok
kenwol het bepaalde in art. 3 der Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 geen toepassing 
had gevonden, opzettelijk op te drijven tot 
f 0.45 per knot en aan J. H . S. G. voor door 
haar gekochte twee knotten sokkenwol merk 
,,Vesdre" f 0.90 in rekening te brengen. 

Bij arrest van 27 Nov. 1939 heeft het Hof 
te 's-Gravenhage, rechtsprekende in hooger 
beroep van het op die beschuldiging gewe
zen veroordeelend vonnis van den Politie
rechter te Dordrecht, dit vonnis vernietigd 
en vervolgens na van genoemde telasteleg
ging bewezen te hebben geacht, dat gerequi
reerde op 20 Sept. 1939 te Dordrecht opzet
telijk den prijs van door hem verkocht wor
dende sokkenwol, merk "Vesdre", heeft ge
steld op f 0.45 per knot, terwijl die prijs voor
dien bedroeg f 0 .39 en dat gerequireerde op 
genoemden dag aan J. H. S. G. voor door 
haar gekochte twee knotten van die wol f 0.90 
heeft in rekening gebracht, deze gerequireer
de vrijgesproken van het telastegelegde, zulks 
op grond van de volgende overwegingen : 

dat nu op 20 Sept. 1939 ten aanzien van 
genoemde sokkenwol geen voorschriften wa
ren gegeven als bedoeld bij art. 3 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, volgens 
art. 5 dier wet met betrekking tot die goe
deren prijsopdrijving verboden is; 

dat de politierechter te Dordrecht hier 
prijsopdrijving aanwezig heeft geacht op den 
enkelen grond, dat de prijsverhooging is ge
schied op oude in Augustus 1939 reeds aan
wezige voorraden, doch naar 's Hofs meening 
ten onrechte; 

dat toch de Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939 ten doel heeft, niet om elke prijs
verhooging tegen te gaan, doch slechts die, 
welke niet in verhouding staat tot den door 
de bijzondere omstandigheden geschapen 
toestand; 

dat nu, indien het bedrijf van verdachte 
in liquidatie verkeerde, er inderdaad voor 
hem geen reden zoude bestaan, tot prijsver
hooging op voorraden over te gaan, doch dat 
dit anders wordt, indien er, zooals hier, spra
ke is van een loopend bedrijf met vrijwel 
constante .voorraden, aangezien in dit geval 
èn het algemeen belang èn het belang van 
verdachte medebrengen de geregelde aan
vulling daarvan, hetgeen niet kan geschie
den, indien verdachte genoodzaakt zoude 
zijn, op basis van vroegere lagere inkoops
prijzen te verkoopen en tegen verhoogde 
prijzen in te koopen; 

dat verdachte door een aan het Hof over•
gelegden brief van zijn leverancier, de N .V. 
Leidsche Wolspinnerij, heeft aangetoond, 
dat deze de prijs der wol, welke vanaf 6 Sept. 
1939 voor haar afnemers bedroeg f 3.35 met 
ingang van 22 Sept. 1939 heeft verhoogd tot 
f 3.85 dus met 15 %, zoodat, nu bovendien 
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niet is gebleken, dat genoemde naamlooze 
vennootschap zich harerzijds aan onredelijke 
prijsverhooging heeft schuldig gemaakt, ver
dachte, door aan zijn koopers een gelijke ver
hooging van 1 5 % in rekening te brengen, 
niet kan worden gezegd zich aan ongemoti
veerde prijsverhooging, dus prijsopdrijving, 
te hebben schuldig gemaakt. 

De P.-G. bij het genoemde Hof kan zich 
met dit arrest niet vereenigen en heeft na 
tijdig cassatieberoep te hebben ingesteld bij 
memorie het volgende middel van cassatie 
voorgesteld: 

S. en/of v. t. van art. 5 en 13 der Prijsop
drijvings- en Hamsterwet 1939 en van de 
artt. 351, 352 en 431 Sv. 

Requirant geeft hiervan de volgende toe
lichting: 

In de eerste plaats, zegt hij, b en ik van oor
deel dat het Hof blijkens de tweede overwe
ging van het arrest niet recht heeft gedaan 
op den grondslag der telastelegging door de
zen aldus te verstaan en bewezen te verkla
ren: dat de verdachte op 20 Sept. 1939 te 
Dordrecht opzettelijk den prijs van door hem 
verkocht wordende sokkenwol "Vesdre" 
heeft gesteld op f 0 .45 per knot, terwijl die 
prijs voordien bedroeg f 0.39 enz., zulks ter
wijl de dagvaarding na een interpretatie van 
art. 5 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 te hebben gegeven, een feitelijke te
lastelegging laat vólgen, daaraan verbonden 
door het woord "door". 

Deze luidt dan als volgt: 
"door alstoen aldaar den prijs van door 

hem verkocht wordende sokkenwol merk 
"V esdre", welke door hem vóór voormelden 
datum was gesteld op f 0.39 per knot en ten 
aanzien van welke sokkenwol het bepaalde in 
art. 3 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 geen toepassing had gevonden opzette
lijk op te drijven tot f 0.45 per knot" enz. 

De woorden "opzettelijk op te drijven", 
die een feitelijke telastelegging vormen wor
den dan in de bewèzen verklaring opgeno
men als opzettelijk den prijs heeft gesteld, 
zulks in strijd met de uitdrukkelijke bewoor
dingen der dagvaarding. Bezwaarlijk kan 
men hier van een uitlegging spreken, die in 
cassatie onaantastbaar zou zijn. 

Ten slotte komt het Hof tot eene vrij
spraak der telastelegging, terwijl in verband 
met de eerstgenoemde beweze nverklaring 
niet duidelijk is welke telastelegging met de
ze vrijspraak wordt bedoeld. 

Ik ben van meening dat het arrest dat aan 
deze tegenstrijdigheid lijdt en bovendien niet 
op den grondslag der telastelegging is gewe
zen, nietig is. 

In de tweede plaats en hierbij wordt de 
eigenlijke kern der zaak geraakt heeft het 
Hof, na de overweging dat de Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 t en doel heeft 
niet om elke prijsverhooging tegen te gaan 
doch slechts die, welke niet in verhouding 
staat tot de door de bijzondere omstandig
heden geschapen toestand, een opvatting die 
wellicht met de strekking der wet niet onver
eenigbaar is, nader overwogen, dat nu het 
bedrijf van verdachte niet in liquidatie ver-

keerde en er sprake is van een loopend be
drijf met vrijwel constante voorraden er voor 
verdachte naar 's Hofs oordeel wel reden zou 
bestaan tot prijsverhooging op oude voorra
den over te gaan, aangezien in dit geval èn 
het algemeen belang èn het belang van ver
dachte medebrengen de geregelde aanvulling 
daarvan, hetgeen niet kan geschieden, indien 
verdachte genoodzaakt zoude zijn, op basis 
van vroegere lagere inkoopprijzen te verkoo
pen en tegen verhoogde prijzen in te koopen. 

Het Hof overweegt dan nog, dat niet is 
gebleken dat de leverancier van verdachte, 
de N.V. Leidsche Wolspinnerij , zich harer
zijds aan onredelijke prijsverhooging heeft 
schuldig gemaakt, hetgeen behalve door een 
schrijven van die N.V., door geen enkel be
wijsmiddel in het arrest is vastgesteld, zoo
dat ook het geoorloofd zijn van de verhoo
ging van 15 % door verdachte niet voldoen
de is bewezen. 

In hoofdzaak echter is mijn bezwaar dat 
het Hof blijkens de voorgaande overwegin
gen zich geheel heeft gesteld op het stand
punt dat art. 5 der Prijsopdrijvings- en Ham
sterwet 1939 het systeem van handhaving 
der historische kostprijs niet beoogt, maar 
het stelsel van de geheele in rekening bren
ging der vervangingswaarde als geoorloofd 
aanvaardt. Als gevolg hiervan zoude als re
gel door den ondernemer de geheele vervan
gingswaarde bij zijn prijscalculatie in aan
merking mogen worden gebracht. Dit lijkt 
mij in zijn algemeenheid onjuist. Daargela
ten of bij de prijsbepaling een gedeelte van 
deze waarde mag worden berekend, komt het 
stelsel hierop neer dat de verhoogde kosten 
van den ondernemer door de bijzondere tijds
omstandigheden veroorzaakt, geheel zouden 
komen ten laste van den consument, zulks in 
tegenstelling met het systeem der wet. 

Blijkens de Mem. van Toel. op de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 immers is 
de grondslag van deze Wet de erkenning van 
de noodzakelijkheid voor de Regeering om 
in abnormale tijden in de prijsvorming in te 
grijpen; terwijl de Mem. van Antwoord (in
gezonden b ij brief van 21 April 1939 - Bijl. 
Hand. Tweede Kamer 271. 5) ten aanzien 
van art. 5 van die Wet zegt: met tal van bij
zondere omstandigheden moet voor de ·vraag, 
of prijsopdrijving aanwezig is rekening ge
houden worde n . M e n d e nke bijv. aan de 
grootte der aanwezige voorraden enz. 

Ware de stelling van het Hof juist dan zou 
de prijsvorming al terstond in het gedrang 
komen , en wel ten nadeele van den consu
ment. 

De stelling van het Hof, dat het algemeen 
belang in het gedrang zou komen als de on
dernemer genoodzaakt zou zijn op de basis 
van vroegere, lagere, inkoopprijzen te ver
koopen, is naar mijn meening hiermede ver
oordeeld. 

Waar het Hof zooals uit het bovenoverwo
gene voortvloeit art. 5 der Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1939 niet juist heeft geinter
preteerd en derhalve den grondslag der te
lastelegging niet in acht heeft genomen, lijdt 
het arrest ook om deze reden aan nietigheid. 
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Namens gerequireerde heeft zijn advocaat 
dit beroep ter zitting van Uwen Raad van 29 
Jan. r940 bestreden. 

Aangezien Wij met een vrijspraak te doen 
hebben is de eerste vraag natuurlijk of het 
beroep in cassatie tegen deze uitspraak wel 
ontvankelijk is. 

Uit bovenvermelde overwegingen van het 
Hof blijkt, dat de vrijspraak alleen hierop 
berust, dat het Hof niet bewezen achtte, dat 
gerequireerde den prijs der bedoelde sokken
wol heeft "opgedreven". Wel achtte het Hof 
bewezen dat hij den prijs van sokkenwol, die 
hij tevoren in zijn winkel verkocht had voor 
39 cent per knot, heeft verhoogd tot 45 cent 
per knot. Ook nam het Hof aan dat hij van 
die wol een voorraad had, zoodat dus die
zelfde voorraad vóór 20 Sept. r939 39 cents 
en op dien dag 45 cents per knot geprijsd was. 

Niettemin achtte het Hof de "Prijsopdrij
ving" der wol niet bewezen en de vraag, die 
opgelost moet worden, is deze of het Hof 
deze beslissing kon nemen zonder in strijd te 
komen met de beteekenis die aan het in de 
telastelegging voorkomende woord "prijsop
drijving" moet worden toegekend, welke be
teekenis natuurlijk overeenstemt met de be
teekenis van het begrip "prijsopdrijving" in 
art. 5 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
r9~9. 

Behalve bovenvermelde nam het Hof als 
vaststaande de volgende feiten aan. Gere
quireerde's winkelbedrijf was in vollen gang. 
Van liquidatie was geen sprake. In dat be
drijf werd gewerkt met vrijwel constante 
voorraden. Op 20 Sept. 1939, den dag dus 
van de prijsverhooging deed zich het geval 
voor dat de wol, die gerequireerde verkocht, 
door zijn leverancier eveneens met hetzelfde 
percentage in prijs verhoogd was. Ten slotte 
nam het Hof aan dat niet gebleken is dat de 
prijsverhooging, door zijn leverancier toe
gepast, een onredelijke was. Onder deze om
standigheden meende het Hof, dat niet ge
zegd kan worden dat gerequireerde zich aan 
prijsopdrijving heeft schuldig gemaakt, om
dat niet gezegd kan worden dat zijn prijsver
hooging niet in verhouding stond met den 
door de bijzondere omstandigheden gescha
pen toestand. 

Naar mijn meening is deze opvatting van 
het Hof volkomen juist. Ook naar mijn mee
ning heeft de Prijsopdrijvings- en Hamster

.wet r939 niet iedere prijsverhooging willen 
onderdrukken. In de eerste plaats natuurlijk 
reeds niet een prijsverhooging die het gevolg 
zou zijn van een algemeene waardedaling 
van het geld. Maar ook wanneer, zooals in 
ons geval, daarvan geen sprake is kan een 
prijsverhooging gemotiveerd zijn door de ge
wijzigde economische omstandigheden. Wan
neer en in zooverre deze omstandigheden en 
niet het willekeurig vasthouden van speculee
rende kooplieden of deangstvanhamsterende 
verbuikers de goederen prij zen ongunstig beïn
vloeden, mag de winkelier met den verhoogden 
prijs rekening houden, ook bij zijn bestaanden 
voorraad. Een andere opvatting zou onbillijk 
zijn tegenover den winkelier en in strijd met 
het algemeen belang. Onbillijk tegenover den 

winkelier, die niet voor zijn genoegen een 
bepaalden voorraad houdt en die zonder 
prijsverhooging è,f zijn noodzakelijke voor
raad zou moeten inkrimpen èf meer geld in 
het bepaalde artikel zou moeten beleggen. 
In strijd met het algemeen belang, omdat 
toch nog altijd. in de staathuishoudkunde de 
regel geldt, dat het beste middel tegen de 
duurte, die duurte zelve is. 

D eze onbillijkheid heeft de Wet niet ge
wild. 

Men kan opmerken dat het systeem van 
het Hof voor den winkelier zelfs een zeker 
voordeel oplevert, omdat hij nu zijn voor
raad in waarde ziet stijgen. Dit is echter geen 
voordeel, want zijn winst blijft in het voor 
hem gunstigste geval van niet belangrijk ver
minderden afzet dezelfde. Tegenover de tij
delijke waardevermeerdering van zijn kapi
taal, in den voorraad belegd, kan bovendien 
later bij prijsdaling een waardevermindering 
staan, die niemand hem zal vergoeden. 

Deze strijd met het algemeen belang heeft 
de Wet ook niet gewild. Slechts abnormale 
prijsverhooging wil zij bestrijden. Tegen nor
male prijsverandering heeft zij, ook als is 
deze verhooging, geen bezwaar. Men zie bijv. 
art. 6 der Wet en art. 3 van den op de Wet 
berustende algemeenen maatregel van be
stuur (K. B. van 29 Augustus 1939 S. 679), 
waarin gesproken wordt van ter beschikking 
stelling door de Overheid tegen "normale" 
prijzen. 

Inderdaad zal er nadeel zijn voor den con
sument, maar tegen dit "normale" nadeel wil 
de wet hem niet beschermen. Zij kan dit ook 
niet, evenmin als tegen veel andere nadeelen 
die de consument, d. w. z . wij allen tenge
volge van de tegenwoordige buitengewone 
omstandigheden zullen moeten ondervinden. 

Het Hof heeft m . i. niet anders geäaan 
dan een juiste uitlegging gegeven aan het 
begrip "prijsopdrijving" in de wet en de te
lastelegging. De zoogenaamde vervangings
waardeleer tegenover die van den histori 
schen kostprijs is onder de bestaande feite
lijke omstandigheden terecht toegepast. 

De vrijspraak is mitsdien naar mijn mee-
ning een zuivere en het cassatieberoep niet
ontvankelijk. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Post alia: 
0. dat van prijsopdrijving in den zin van 

art. 5 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
x939 slechts sprake kan zijn, wanneer de ge
vraagde of bedongen prijs hooger is, dan on
der de gegeven omstandigheden redelijk is te 
achten; 

dat gemeld wetsartikel dus geenszins elke 
prijsverhooging verbiedt en het Hof, waar de 
term "prijs opdrijven" in de telastelegging 
dezelfde beteekenis heeft als in die wetsbe
paling, bij zijn onderzoek naar het al dan niet 
bewezen zijn van het telaste gelegde zich te
recht de vraag heeft gesteld, of bewezen was, 
dat de door gerequireerde toegepaste ver
hooging van den prijs der sokkenwol onder 
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de gegeven omstandigheden een redelijke is 
geweest; 

dat inderdaad niet is in te zien, waarom 
een wederverkooper als gerequireerde, die, 
zooals het Hof feitelijk heeft vastgesteld, 
om zijn goederenvoorraad van normale groot
te op peil te houden, regelmatig in plaats 
van de; daaruit verkochte goederen andere 
gelijksoortige goederen inslaat, en die zijn 
verkoopprijzen op de door gerequireerde ge
volgde wijze aan de inmiddels opgeloopen, 
hem door zijn leverancier in rekening ge
brachte fabrieksprijzen aanpast, onredelijk 
zou handelen, tenzij de aldus door hem tot 
richtsnoer genomen fabrieksprijzen, met het 
oog op de omstandigheden als onredelijk zou
den zijn te beschouwen, hetgeen echter in 
casu door het Hof niet als bewezen is aan
genomen; 

dat immers een bedrijf, dat het aanhouden 
van voorraden in zich sluit, een niet te aan
vaarden risico zou medebrengen, indien het, 
hoewel het onvermijdelijk bij eventueele da
ling van het prijspeil de waarde van zijn 
voorraad zal zien dalen, van een stijging van 
dit peil geen voordeel zou mogen trekken, en 
het trekken van zoodanig voordeel zeker vol
komen verantwoord is, indien, zooals hier, 
de hoogere opbrengst weer noodig is om de 
voor aanvulling van den voorraad benoodig
de goederen in te koopen; 

dat dus niet blijkt, dat het Hof van een on
juiste opvatting van het begrip "prijsopdrij
ving" zou zijn uitgegaan, de gewezen vrij
spraak is een vrijspraak in den zin van art . 
430 Sv. en beroep in cassatie daartegen niet 
open stond; 

Verklaart het beroep in cassatie niet-ont-
vankelijk. (N. J.) 

z April z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Inventarisatiebesluit van28Aug. 
1939 S. 679 J, artt. 1 en 2.) 

De grief omtrent het niet vermelden 
in de telastlegging, dat de tarwe en gerst 
geen zaaigoed waren, faalt, daar het 
voorhanden en in voorraad hebben van 
de aangeduide hoeveelheden zaaigoed of 
geen zaaigoed zijnde, is verboden. 

De bepaling, dat het gesteld verbod 
niet geldt "indien van de voorhanden 
of in voorraad zijnde hoeveelheden pro
ducten op door Onzen Minister te be
palen wijze en tijdstip_pen opgave is ver
strekt en voorraadstaten zijn bijgehou
den" moet aldus worden gelezen, dat het 
verbod niet zal gelden, niet alleen indien 
op de door den Minister te bepalen tijd 
en wijze opgave is verstrekt en voorraad
staten zijn bijgehouden, maar ook zoo
lang het tijdstip, waazop volgens de be
schikking van den Minister die opgave 
uiterlijk zal moeten worden gedaan, nog 
niet voorbij is. 

Op het beroep van D . R., fouragehande
laar, te de Rijp, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Alk-

maar van 5 Dec. 1939, bevestigende in hoo
ger beroep een schriftelijk vonnis van het 
Kantongerecht te Alkmaar van 6 Oct. 1939, 
waarbij requirant ter zake van het "voor
handen hebben van gedenatureerde tarwe en 
gerst, terwijl de voorraad dier goederen groo
ter is dan 1000 K.G. van elke soort", met 
aanhaling van de artt. 1 en 2 lid 1 van het 
K. B. van 28 Aug. 1939, S . 679 J , 1, 9 lid 1b 
(lees: lid 1 aanhef en onder b), 31 lid 1, lid 
3 en lid 6, en 36derLandbouw-Crisiswet 1933 
en 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van zeshonderd gulden en vervangende 
hechtenis van zestig dagen, met verbeurd
verklaring van de in beslag genomen gerst. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

"S., althans v . t ., van de artt. 1, 9, 33, 47 
en 91 Sr., 338, 350, 351, 352, 353, 359 Sv., 
1, 9 en 31 Landbouwcrisiswet 1933, S. 261, 
de wet van 30 Sept. 1938, S. 639c en art. 2 
van het K. B. van 28 Aug. 1939, S. 679 J, en 
de beschikking van den Minister van Eco
nomische Zaken van 28 Aug. 1939 no. 314 
afdeeling voedselvoorziening in oorlogstijd 
(Stct. 28 Augustus 1939 no. 167), door te 
beslissen dat requirant een strafbaar feit had 
gepleegd en deswege strafbaar was, weshalve 
hij werd veroordeeld met verbeurdverklaring 
der inbeslaggenomen voorraden;" 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat requirant deri 30 Aug. 1939 des 
namiddags te de Rijp voorhanden en in voor
raad heeft gehad in een in perceel Dam 203 
gevestigde fouragehandel en gra_anmaalderij 
een hoeveelheid gedenatureerde tarwe, we
gende ± 12340 Kilogram of daaromtrent, en 
een hoeveelheid gerst, wegende ± 2250 Kilo
gram of daaromtrent, zulks zonder dat hij 
van het voorhanden of in voorraad hebben 
van deze hoeveelheden producten op de ver
eischte wijze opgave had verstrekt op een 
door hem verdachte op 29 Aug. 1939 inge
vulde inventarisatielijst, die door hem, na 
deze lijst van zijn handteekening te hebben 
voorzie~ was toegezonden aan den voed
selcommissaris voor de provincie Noord-Hol
land; 

dat de Rechtbank nog heeft overwogen: 
,,dat de raadsman van verdachte heeft be

toogd, dat verdachte geen strafbaar feit heeft 
gepleegd, daar hij binnen den door den Mi
nister van Economische Zaken in zijne be
schikking van 28 Aug. 1939 No. 314 gestel
den termijn van 2 maal 24 uur, behalve de 
door hem onjuist gedane opgave, waa~op de 
in de dagvaarding vermelde hoeveelheden 
gedenatureerde tarwe en gerst niet voorkwa
men, ook nog heeft ingezonden een juiste 
opgave, n.l. die, welke bij de contröle door 
de controleurs Landbouwcrisiswet 1933 was 
opgemaakt en door hem, verdachte, met die 
controleurs was onderteekend; 
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.,dat dit verweer niet opgaat, omdat ver
dachte met het inzenden van genoemde on
juiste opgave reeds niet voldaan had aan de 
hem disculpeerende bepaling van art. 1 sub 
2a (lees: art. 2, lid 2 aanhef en onder a) van 
het K. B. van 28 Aug. 1939 S. 679 J en mits
dien in den vollen omvang de hem tenlaste
gelegde overtreding van het verbod van art. 
1 (lees: art. 2) sub 1 van genoemd K. B. had 
begaan;" 

0. dat het middel blijkens de bij schrif
tuur en pleidooi gegeven toelichting de vol
gende grieven bevat: 

1. dat art. 2 van het K. B. van 28 Aug. 
1939, S. 679 J, blijkens de begripsbepaling 
van art. 1 aanhef en onder 1 van dit Besluit, 
het voorhanden of in voorraad hebben van 
tarwe en gerst alleen verbiedt, voor zoover 
deze producten geen zaaigoed zijn en dus 
het bewezen verklaarde, nu het niet inhoudt 
dat de bij requirant aanwezige hoeveelheden 
niet waren zaaigoed, niet strafbaar is; 

2. dat ten onrechte bewezen is verklaard, 
dat requirant de tarwe en de gerst voorhan
den had, daar niet hij, maar zijn broeder J. 
R. de leiding en de administratie der pakhui
zen en voorraden had en dus volgens de door 
den Minister bij de vastgestelde formulieren 
gevoegde toelichting als de voor het doen der 
opgave verantwoordelijke persoon was te be
schouwen; 

3. dat requirant niet strafbaar is, omdat 
volgens de betrekkelijke beschikking van 
den Minister van Economische Zaken de 
opgave uiterlijk 30 Augustus 1939 gedaan 
moest worden en requirant op dezen dag aan 
de hem bezoekende ambtenaren een nadere, 
volledige opgave heeft gedaan; 

0. ad 2um: 
dat deze grief ongegrond is, omdat de be

wezenverklaring onder meer steunt op de 
verklaring van requirant zelf, dat hij de be
doelde hoeveelheden tarwe en gerst -ten tijde 
en ter plaatse voormeld voorhanden en in 
voorraad heeft gehad, en op het ambtseedig 
proces-verbaal van opsporingsambtenaren, 
dat de juistheid van deze verklaring beves
tigt; 

0. ad xum: 
dat ook deze grief faalt, omdat het voor

handen en in voorraad hebben van de aange
duide hoeveelheden tarwe en gerst, zaaigoed 
of geen zaaigoed zijnde, volgens art. 2 lid 1 
van voormeld K. B. is verboden, en wel, in
dien zij niet zijn zaaigoed, omdat zij dan 
vallen onder de producten vermeld in art. 1 
onder I, welke slechts in een hoeveelheid van 
IOOO K.G. of minder, en, indien zij wel zijn 
zaaigoed, omdat zij dan vallen onder de pro
ducten van art. 1 onder II, welke slechts in 
hoeveelheden van 100 K.G. of minder voor
handen of voorradig mogen zijn; 

0. ad 3um en ambtshalve: 
dat volgens lid 2 aanhef en onder a van 

art. 2 van voormeld K . B. het in het eerste 
lid gestelde verbod niet geldt, .,indien van 
de voorhanden of in voorraad zijnde hoeveel
heden producten op door Onzen Minister te 
bepalen wijze en tijdstippen opgave is ver
strekt en voorraadstaten zijn bijgehouden"; 

dat deze bepaling kennelijk aldus moet 
worden gelezen: dat het verbod van het eer
ste lid niet zal gelden, niet alleen indien op 
door den Minister te bepalen tijd en wijze 
opgave is verstrekt en voorraadstaten zijn 
bijgehouden, maar ook zoolang het tijdstip, 
waarop volgens de beschikking van den Mi
nister die opgave uiterlijk zal moeten wor
den gedaan, nog niet voorbij is; 

dat nu volgens de beschikking van den 
Minister van Economische Zaken van 28 
Aug. 1939 No. 314, Ned. Staatscourant No. 
167, de opgave der voorraden als bedoeld in 
art. 2 lid 2 onder a van voormeld K. B., voor 
zoover zij toen reeds aanwezig waren, binnen 
2 maal 24 uur na de inwerkingtreding van 
de beschikking moest geschieden en, waar 
deze termijn op 30 Aug. 1939 nog niet was 
verstreken, het bewezen verklaarde niet in
gevolge de door den Kantonrechter aange
haalde wettelijke voorschriften strafbaar is; 

dat het evenmin elders strafbaar is gesteld; 
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 

voor zoover daarbij het vonnis van den Kan
tonrechter is bevestigd ten aanzien van de 
bewezenverklaring, en 

Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Vernietigt ook dit laatste vonnis, behalve 
voor zoover betreft de bewezenverklaring; 

Ontslaat requirant ter zake van het be
wezen verklaarde van alle rechtsvervolging. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Rombach, die t. a.v. het laat
ste middel opmerkte: 

,,Art. 2, 2e lid sub a van het meer ge
noemde K. B. van 28 Augustus 1939 bepaalt, 
dat het verbod van in voorraad hebben der 
producten van art. 2, xe lid niet geldt, indien 
van de in voorraad zijnde hoeveelheden op 
door onzen Minister te bepalen wijze en 
tijdstippen opgave is verstrekt en voorraad
staten zijn bijgehouden. 

Naar aanleiding van dit voorschrift, dat 
blijkens art. 6 van het K. B. in werking is 
getreden op den dag van afkondiging zijnde 
28 Augustus 1939 (men vergelijke voor deze 
vervroegde in werkingtreding van den alge
meenen maatregel van bestuur, welke afwijkt 
van het tijdstip gesteld bij art. 3 2e lid van 
de wet van 26 April 1852 S. 92, art. 3 van de 
'wet van 30 September 1938 S. 639 C, doch 
lette er tevens op dat niet is bepaald dat de 
algemeene maatregel in werking treedt met 
ingang van den dag van zijn afkondiging, 
doch op den dag van afkondiging), heeft de 
Minister van Economische Zaken bij be
schikking van 28 Augustus 1939 no. 314 
(Staatscourant van dien datum no. 167) on
der meer bepaald dat de opgave der voor
raden als bedoeld in art. 2 lid 2 onder a bin
nen 2 X 24 uur na de inwerkingtreding dier 
beschikking diende te geschieden in drievoud 
op de betreffende formulieren overeenkom
stig bij die beschikking gevoegde modellen 
met inachtneming van de daarop gestelde 
aanwijzingen. . 

Uit deze bepalingen volgt m. i. dat, indien 
requirant inderdaad zooals hij voorgaf bin-
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nen den voormelden termijn alsnog heeft in
gezonden een juiste opgave van zijn voor
raden, hij zich met succes kan beroepen op 
den rechtvaardigingsgrond vermeld in art. 2 

sub a van het K. B. van 28 Augustus 1939 
S. 679 J. Hierbij maakt het m.i . geen ver
schil dat hij die nadere opgave heeft inge
zonden nadat deze onder controle van de 
controleurs der nakoming van de landbouw
crisisvoorschriften was opgemaakt. Evenmin 
kan hem dan deren dat de vorige opgave niet 
juist was. De eenige eisch is dat de juiste 
(verbeterde of aanvullende) opgave inge
diend is binnen den termijn. Ik ben dan ook 
van meening dat het vonnis van de Recht
bank, voorzoover daarbij het beroep op den 
rechtvaardigingsgrond is verworpen, niet 
voldoende met redenen is omkleed en reeds 
daarom niet in stand zal kunnen blijven. Er 
is echter meer. Uit bovenvermelde voor
schriften blijkt m.i . dat Uw Raad thans 
reeds zal kunnen beslissen dat het feit zoo
als het den requirant is telastegelegd niet 
strafbaar is. Uit de voorschriften volgt m . i . 
dat het strafbaar feit, dat de steller van de 
telastelegging op het oog had, nimmer kan 
zijn gepleegd vóór den afloop van 30 Aug. 
1939. 

Uit hetgeen ik hierboven heb vermeld om
trent het in werking treden van het K. B. 
van 28 Augustus 1939 S . 679 J moet m . i. 
worden afgeleid dat de termijn, waarbinnen 
de opgave behoorde te geschieden aan den 
voedselcommissaris, eerst een einde nam met 
het einde van den dag van 30 Augustus 1939. 

Onaannemelijk is dat de termijn van 2 X 
24 uren gesteld bij de voormelde beschikking 
van den Minister van Economische Zaken 
reeds een aanvang had genomen met ingang 
van 28 Augustus 1939. Nergens is im!!}ers 
bepaald dat het K . B . en de Ministerieele 
beschikking van laatstgenoemden dag reeds 
met ingang van 28 Augustus 1939, dus vóór 
hun ontstaan, in werking zouden zijn getre
den. Als dit juist is, kan een overtreding van 
het verbod van art. 2 van het K. B. van 28 
Augustus 1939 niet reeds gepleegd zijn op 
30 Augustus 1939, zooals de telastelegging 
aan requirant verwijt. Het strafbaar in voor
raad hebben van granen, d. w . z. het in voor
raad hebben van granen niet gerechtvaardigd 
door een opgave, kon eerst aanwezig zijn op 
31 Augustus 1939." Red.] 

(N. J.) 

2 April 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15.) 

De omstandigheid, dat de dienstplich
tige eerst op 40-jarigen leeftijd, na te
rugkomst uit het buitenland, de eerste 
oefening moet volbrengen, kan geen 
aanleiding geven hem te beschouwen als 
te verkeeren in een bijzonder geval, als 
bedoeld in art. 15 re lid sub e der wet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Jozef Frans Michael Bisschops, dienst
plichtige der lichting 1940 uit Amsterdam, 

tegen de beslissing van Onzen Minister van 
Defensie van 13 December 1939, Vlle Af
deeling, no. 533 V., waarbij hem vrijstelling 
van den dienstplicht wegens aanwezigheid 
van een bijzonder geval is geweigerd; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen v an Bestuur, gehoord, advies van 
28 Februari 1940, no. 156; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 28 Maart 1940, VIide afd. no. 
317 v. 

O. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat hij in de om
standigheid, dat de dienstplichtige eerst op 
40-jarigen leeftijd de eerste oefening moet 
volbrengen, geen aanbieding vindt dezen te 
beschouwen als te verkeeren in een bijzonder 
geval van dien aard, dat het tot vrijstelling 
van den dienstplicht zou moeten leiden; 

dat de appellant in beroep in hoofdzaak 
aanvoert, dat hij van 1930 tot 1937 woon
achtig was te Amsterdam, en in dezen tijd 
nooit iets heeft vernomen over het vervul
len · van zijn militairen dienstplicht, en dat 
hij nu, op 40-jarigen leeftijd in het buiten
land zijnde, plotseling moet opkomen voor 
eerste oefening; dat dit buitengewoon onbil
lijk is en te wijten aan een tekortkoming der 
gemeente Amsterdam; dat hij thans moet 
worden opgeleid met jongens van ± 19 jaar; 
dat hij zich van een soldij van f 1.05 per 
week niet kan onderhouden, terwijl in ver
band hiermede zijne verloofde, die in 
Duitschland is, geen visum voor Nederland 
kan verkrijgen; dat hij in verband met een 
hem voor eenige jaren overkomen ongeval 
niet in staat is loopenden dienst te verrich
ten; dat hij in het burgerleven nog voor 
100 % arbeidsgeschikt is, terwijl hij als sol
daat nauwelijks voor 25 % geschikt kan wor
den geacht; 

0. dat wij met den Minister van oordeel 
zijn, dat de omstandigheid, waarop de appel
lant zich beroept, namelijk dat hij reeds 40 
jaar oud is, er niet toe kan leiden om aan t e 
nemen, dat hier aanwezig is een bijzonder 
geval, als is bedoeld in art. 15, eerste lid e 
der Dienstplichtwet, hetwelk grond zou op
leveren om vrijstelling te verleenen; 

dat de appellant het weliswaar aan een 
fout van de gemeente Amsterdam wijt, dat 
h ij niet tijdig zijn eerste oefening heeft kun
n e n vervulle n , doch dat dit niet opgaat; 

dat immers ingevolge de Dienstplichtwet 
op den appellant zelf de v erplichting rustte 
om zich voor den dienstplkht aan te geven. 
aan welke verplichting hij evenwel noch tij
dens zijn verblijf in het buitenland noch 
tijdens zijn verblijf hier te lande gedurende 
de jaren 1930 tot 1937 heeft voldaan; 

dat ook overigens niet is gebleken van de 
aanwezigheid van zoodanig bijzonder geval; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is enz. 

(A.B.) 
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4 April 1940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van B eroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 24 en 121). 

De curator in het faillissement van 
een ambtenaar moet, met betrekking tot 
inhouding van salaris, dat in den boedel 
valt, beschouwd worden als rechtverkrij
gende van den ambtenaar, die als zoo
danig door de inhouding rechtstreeks in 
zijn belang wordt getroffen. Hij is dus 
bevoegd van het besluit tot inhouding 
beroep in te stellen krachtens de Ambte
narenwet 1929. 

De bepaling van art. 121, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929 derogeert aan die 
v an art. 53 Fw.; een tegengestelde op
vatting vindt geen steun in de geschie
denis der totstandkoming van de Amb
t ena renwet 1929. Inhouding op het in 
den faillieten boedel vallende salaris van 
den ambtenaar mag mitsdien ook plaats 
vinden voor (belasting- )schulden, na de 
faillietverklaring ontstaan. 

Uitspraak in zake : 
Mr. W. H . A. Mazel, wonende te 's-Gra

venhage, in zijn hoedanigheid van curator 
in het faillissement van G . van der S alm, 
eveneens wonende aldaar, eischer in hooger 
beroep, niet verschenen, 

tegen: 
den Directeur van de Algemeene Lands
drukkerij te 's- Gravenhage, gedaagde in hoo
ger beroep, niet verschenen. 

De C entrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Wat aangaa t de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde aan den eischer in zijn 

voormelde hoedanigheid heeft gericht een 
brief d.d. 2 October 1939 van den volgenden 
inhoud: 

,,1. Hierbij heb ik de eer U mede te deelen, 
dat door den Ontvanger der Directe belas
tingen te 's-Gravenhage, derde kantoor, via 
het D epartement van Binnenlandsche Za
ken, inhouding op het loon van G. van der 
Salm is verzocht ten bedrage van f 20.35, 
wegens verschuldigde personeele belastingen 
1939, kohiernummer 38593, ad f 19 plus 
f 1.35 vervolgingskosten. 

2 . Aangezien het Ambtenarengerecht U in 
de vorige instantie niet ontvankelijk in Uw 
eisch heeft verklaard, zal ik thans tot inhou
ding van genoemd bedrag moeten overgaan 
en de wekelijksche inhouding t en bate van 
de crediteuren in het faillissement voor een 
week en een gedeelte van de volgende week 
moeten stopzetten." ; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 2 Januari 1940 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 1 

1 D e rechtsoverwegingen van deze uitspraak 
luiden als volgt: 

0 . dat het Gerecht a llereerst de vraag 
heeft te beantwoorden of klager ter zake 
voormeld beroep bij den ambtenarenrechter 
kan instellen; 

0 . dat het Gerecht deze vraag be.vestigend 

- het beroep, ingesteld tegen het in dien 
brief vervatte besluit, ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat eischer, in meergenoemde hoeda
nigheid, van die uitspraak tijdig is gekomen 
in hooger beroep, bij beroepschrift de rede
n en uiteenzettend, waarom hij dezen Raad 
verzoekt de beroepen uitspraak te vernieti
gen, mitsgaders het bestreden besluit van 
gedaagde nietig te verklaren en alsnog te be
palen, dat eischer in zijn gemelde hoedanig
heid aanspraak heeft op de bedragen, groot 
f 12 .61 per week, welke gedaagde van 2 Oct. 
1939 af ter voldoening van een belasting
schuld onrechtmatig heeft ingehouden of nog 
zal inhouden op de bedragen, welke naar den 
inhoud der beschikking van den R echter
Commissaris in genoemd faillissem ent d .d. 6 

beantwoordt, aangezien van der Salm, als 
aangesteld bij een bedrijf door den Staat be
heerd, is ambtenaar in den zin van art. 1 der 
Ambtenarenwet 1929 en klager, die in zijn 
voornoemde qualiteit krachtens de Faillisse
m entswet recht heeft op het in den boedel 
vallend gedeelte van het salaris van van der 
Salm, te dezen opzichte als diens rechtver
krijgende in den zin van art. 24 der Ambte
narenwet 1929 is te beschouwen, die als zoo
danig door de door verweerder voorgenomen 
inhouding rechtstreeks in zijn belang wordt 
getroffen; 

0 . dat klagers grief tegen de meergemelde 
inhouding in hoofdzaak hierop neerkomt, 
dat daardoor in strijd met art. 53 Fw. zou 
worden gehandeld, aangezien de schuldvor
dering, die in vergelijking gebracht wordt, 
ontstaan is na de faillietverklaring van van 
der Salm; 

0. dat het Gerecht deze grief niet kan dee
len, aangezien het Gerecht in tegenstelling 
met klager van oordeel is, dat t en aanzien 
van wat m en in algemeenen zin schuldver
gelijking kan noemen voor de door den Staat 
en de openbare lichamen verschuldigde be
zoldigingen en pensioenen eenerzijds, en het
geen door den ambtenaar aan hen zelf ver
schuldigd is anderzijds, in de artt. n6, ng 
tot en met 122 der Ambtenarenwet 1929, een 
bijzondere regeling is gegeven, die haar on
derwerp volledig behandelt, en de bepalin
gen omtrent schuldvergelijking, welke in het 
Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet 
voorkomen, uitschakelt; 

0. dat, waar art. 121, lid 1, der Ambtena
renwet 1929 in het algemeen inhouding toe
staat ondanks faillissement van den amb
tenaar en deze inhouding, uitgezonderd de 
in deze niet aanwezige gevallen, bedoeld in 
art. 120 der Ambtenarenwet 1929, slechts 

_ beperkt tot het deel van de bezoldiging of 
het pensioen, dat in het faillissement valt, 
niet is in te zien, dat ook voor een schuld 
aan den Staat a ls de onderhavige, die na de 
faillietverklaring ontstaan is, geen inhouding 
zou kunnen worden toegepast, noch ook dat 
deze inhouding zich niet zou kunnen uit
strekken tot het volle bedrag van f 12 .61 per 
week, dat in het onderhavige geval in het 
faillissement valt. 
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Januari 1936 aan eischer moeten worden uit
betaald; 

In rechte: 
0. dat blijkens den inhoud der geding

stukken vaststaat, hetgeen trouwens tus
schen partijen in confesso is: 

dat G . van der Salm, letterzetter bij het 
Staatsbedrijf der Algemecne Landsdrukkerij, 
bij vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gra
venhage d.d. 11 Augustus 1933 is verklaard 
in staat van faillissement , met benoeming 
van eischer in hooger beroep tot curator; 

dat de Rechter-Commissaris in voormeld 
faillissement ingevolge art. 21, aanhef en 
sub 2 °, Fw. bij beschikking d .d. 6 Januari 
1936 heeft bepaald, dat van de bezoldiging 
van G. van der Salm, welke in totaal f 29.6I 
per week bedraagt, aan den gefailleerde tot 
onderstand wekelijks f 1 7 en aan eischer in 
zijn qualiteit van curator wekelijks f 12.6I 
zal worden betaald; 

dat gedaagde met betrekking tot de bezol
diging van G. van der Salm overeenkomstig 
die beschikking heeft doen handelen; 

dat de Ontvanger der Directe Belastingen 
te 's-Gravenhage, 3e kantoor, op 23 Sept. 
1939 tot den Staat der Nederlanden, adres 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 
het verzoek heeft gericht om inhouding van 
een totaal-bedrag van f 20.35 op de bezoldi
ging, aan G. van der Salm toekomend uit 
hoofde van zijn dienstbetrekking op de 
Landsdrukkerij; 

dat het genoemde totaal-bedrag was sa
mengesteld als volgt: Personeele Belasting 
1939 f 19; vervolgingskosten f 1.35; 

dat de Minister van Binnenlandsche Za
ken aan gedaagde het verzoek van den Ont
vanger der Directe Belastingen heeft doen 
toekomen met het verzoek daaraan op de ge
bruikelijke wijze gevolg te geven; 

dat hierop het bestreden besluit is ge
nomen; 

dat de uitspraak van het Ambtenarenge
recht te 's-Gravenhage, waarop in dat be
sluit wordt gedoeld, betrekking had op de 
inhouding van bezoldiging ten behoeve van 
een andere belastingschuld dan de boven
vermelde ad f 20.35, en de niet-ontvankelijk
verklaring, in die uitspraak nedergelegd, 
steunde op het bepaalde bij art. 60, lid 4, 
der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat de eerste vraag, welke aan de orde 
komt, deze is, of eischer bevoegd was tegen 
het bestreden besluit bij het Ambtenaren
gerecht (te 's-Gravenhage) op te komen; 

O. dat deze Raad die vraag, welker beant
woording overigens tusschen partijen geen 
verschil van meening oplevert, bevestigend 
beantwoordt op de door den eersten rechter 
daarvoor aangevoerde en te dezen overgeno
men gronden; 

0. dat deze Raad zich eveneens vereenigt 
met en overneemt de gronden, waarop de 
beroepen uitspraak voor het overige steunt; 

0. dat eischers eenige grief tegen die 
gronden wordt gevormd door zijn beroep op 
de door hem niet nader beschreven geschie
denis van de totstandkoming der Ambtena
renwet 1929, doch deze Raad in die geschie-

denis geen steun vindt voor eischers opvat
ting, dat in de artt. 116 en volgende der 
Ambtenarenwet 1929 slechts een nadere en 
op enkele ondergeschikte, technische, pun
ten afwijkende regeling mag worden gelezen 
van hetgeen reeds uit bepalingen van het 
Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet 
voortvloeit; 

0. dat de uitspraak, waarvan hooger be
roep, op grond van het vorenstaande behoort 
te worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan hooger 

beroep. (A. B.) 

6 April z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15). 

Een verzoek tot het houden van een 
collecte voor een vereeniging met bree
den opzet als de Ver. tot Chr. hulpbe
toon aan tuberculoselijders behoort -
zij het al niet ieder jaar - te worden 
ingewilligd, indien de belangen van an
dere instellingen van weldadigheid, in
zonderheid plaatselijke vereenigingen, 
die in deze naar billijkheid voorrang be
zitten, zich daartegen niet verzetten. De 
algemeene tuberculosebestrijding, welke 
deze vereeniging ten doel heeft, kan be
zwaarlijk van minder gewicht zijn dan 
de belangen, welke de plaatselijke instel
lingen behartigen, terwijl het niet aan
nemelijk is, dat deze instellingen door de 
aangevraagde collecte zouden worden 
benadeeld in dien zin, dat zij door de 
burgerij bij de collecteerende vereeni
ging zouden worden ten achter gesteld. 
D e ongunstige financieele omstandighe
den van het meerendeel der ingezetenen 
der betrokken gemeente kunnen cÎpzich
zelf niet een ongunstige beschikking op 
het verzoek rechtvaardigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging tot 
Christelijk Hulpbetoon aan Tuberculoselij
ders, gevestigd te Amsterdam, tegen het be
sluit van B. en W . van Ambt-Vollenhove 
van 14 Dec. 1939, No. 26-2 /A. W., waarbij 
toestemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeente; 

D en Raad van S tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Maart 1940, No. 214; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 April 1940, No. 
3641, afdeeling Armwezen; 

0. dat B. en W. van Ambt-Vollenhove bij 
hun beschikking van 14 Dec. 1939 aan het 
bestuur der Vereeniging tot Christelijk Hulp
betoon aan Tuberculoselijders, te Amster
dam, van welke vereeniging het sanatorium 
,,Sonnevanck" te Harderwijk, uitgaat, de toe
stemming tot het houden van een huis- en 
straatcollecte met bloempjesverkoop hebben 
geweigerd, op grond van de ongunstige finan
cieele omstandigheden v an het meerendeel 
der inge~etenen van hunne gemeente; 
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dat van deze beschikking het bestuur der 
genoemde vereeniging bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de noodzaak van 
beperking van het aantal collecten, ook met 
het oog op de ongunstige financieele omstan
digheden van het meerendeel der ingezete
nen eener gemeente, inderdaad aanwezig kan 
zijn; dat het verleenen van een vergunning 
tot collecteeren aan sommige vereenigingen, 
het weigeren daarvan aan andere vereenigin
gen, die toch ook evenals de eerste een sym
pathiek doel nastreven, hem onbillijk voor
komt; dat het zijns inziens juister ware, in
dien beperking van het aantal collecten noo
dig is, een andere verdeeling te treffen, zoo
dat bijvoorbeeld een deel d er vereenigingen 
het eene jaar, een ander deel daarvan het 
volgend jaar gelegenheid tot collecteeren zou 
ontvangen; 

0. dat een verzoek van het bestuur eener 
vereeniging met breeden opzet als de onder
havige tot het doen van een beroep op den 
weldadigheidszin van de ingezetenen eener 
gemeente - zij het al niet ieder jaar - voor 
inwilliging in aanmerking behoort te komen, 
indien de belangen van andere instellingen 
van weldadigheid, inzonderheid plaatselijke 
vereenigingen, die in deze naar billijkheid 
voorrang bezitten, zich daartegen n iet ver
zetten; 

dat niet gebleken is, dat zulks hier het ge
val zou zijn; 

dat toch, daargelaten nog, dat de algemee
ne tuberculosebestrijding, welke deze veree
niging ten doel heeft, bezwaarlij k van minder 
gewicht kan zijn dan de belangen, welke de
ze plaatselijke instellingen behartigen, geens
zins aannemelijk is, dat deze instellingen door 
de evenbedoelde collecte zouden worden be
nadeeld in dien zin, dat zij door de burgerij 
bij de Vereeniging tot C hristelijk Hulpbe
toon aan Tuberculoselijders zouden worden 
ten achter gesteld; 

dat de ongunstige financieele omstandig
heden van het meerendeel der ingezetenen 
der gemeente Ambt-Vollenhove, waarop door 
B . en W. in deze een beroep is gedaan, op 
zichzelf niet een ongunstige beschikking op 
het verzoek vermogen te rechtvaardigen; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beslis
sing van B . en W . van Ambt-Vollenhove, te 
beslissen, dat dit college ten onrechte de ge
vraagde toestemming heeft geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A. B .) 

6 April z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15) . 

T en onrechte hebben B . en W . ver
gunning tot het houden eener collecte 
geweigerd aan de Ver. tot Chr. hulpbe
toon aan tuberculoselijders op grond van 
het groote aantal vereenigingen, dat om 
de twee of meer jaren een collecte in de 
onderhavige gemeente mag houden. In 
deze omstandigheid kan niet worden ge
zien een gewichtige reden, die zich zou 

verzetten tegen een collecte door een 
vereeniging als de genoemde. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur van de Vereeniging tot 
Christelijk Hulpbetoon aan Tuberculoselij
ders, gevestigd te Amsterdam, tegen het be
sluit van B . en W. van Oostzaan van 4/9 
Aug. 1939, waarbij toestemming is gewei
gerd tot het houden van eene openbare in
zameling in die gemeente; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Maart 1940, No. 215; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 April 1940, No. 
3642, Afdeeling Armwezen; 

0. dat B. en W. van Oostzaan bij besluit 
van 4 Aug. 1939 afwijzend hebben beschikt 
op een namens het bestuur der vorenvermel
de vereeniging gedaan verzoek om toestem
m: ng tot het houden van een openbare in
zameling aldaar, welke weigering dit college 
desgevraagd heeft toegelicht met de mede
deeling, dat het wegens het groote aantal 
vereenigingen, dat om de twee of meer ja
ren een collecte in Oostzaan mag houden, 
besloten heeft, verzoeken van nieuwe veree
nigingen om te collecteeren niet in te willi
gen; 

dat van het genoemde besluit van B. en 
W. het vorenvermelde bestuur bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat het zijns 
inziens onbillijk is, dat bepaalde vereeni
gingen, die reeds gedurende tal van jaren 
hebben gecollecteerd, daarmee mogen blijven 
doorgaan, terwijl vereenigingen, die voor het 
eerst een collecte aanvragen, haar verzoek 
nooit ingewilligd zullen zien; dat de vereeni
ging reeds sedert 1go8 haar sanatorium "Son
nevanck" te Harderwijk exploiteert; 

0 . dat aan een vereeniging als de onder
havige, welke een zoo uitnemend volksbe
lang als de bestrijding der tuberculose behar
tigt, de toestemming tot het houden van 
openbare inzamelingen slechts dan behoort 
te worden geweigerd, indien gewichtige re
denen zich tegen het verleenen daarvan zou
den verzetten; 

dat hiervan echter in het onderwerpelijke 
geval niet kan worden gesproken; 

dat B . en W . van Oostzaan weliswaar wij
zen op het groote aantal vereenigingen, dat 
om de twee of meer jaren een collecte in 
Oostzaan mag houden, doch dat hierin geen 
gewichtige reden als evenbedoeld kan zijn 
gelegen; 

dat ook overigens geen gronden zijn aan
gevoerd, welke het weigeren van de gev raag
de toestemming wettigen; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van B . en W. van Oostzaan, te beslissen, dat 
dit college t en onrechte toestemming tot het 
houden van de vorenbedoelde collecte heeft 
geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 
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6 Apri"/ r940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36) . 

Terecht is men bij het ontwerpen van 
het onderhavig plan er van uitgegaan, 
dat de bestemming van gronden voor 
woningbouw behoort te worden beperkt 
tot de strooken, waar reeds woningen zijn 
verrezen, en dat de overige terreinen be
hooren te worden bestemd voor bebou
wing met ruime onderlinge afstanden. 
Appellant, wiens terrein tot de laatstbe
doelde behoort, wordt door de daaraan 
gegeven bestemming niet benadeeld, 
aangezien, gelet op de geringe toenemin g 
van het aantal woningen ter plaatse, zijn 
terrein voor de vaststelling van het plan 
geenszins als voor <lichtere bebouwing in 
aanmerking komend kon worden be
schouwd en derhalve van waardedaling 
van dit terrein als gevolg van die vast
stelling allerminst sprake is. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

0 . W. Salomons, te Gasselternijveensche
mond, gemeente Gasselte, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 30 Aug. 
1939, No. 68, houdende gedeeltelijke goed
keuring van een uitbreidingsplan c.a. voor 
de gemeente Gasselte; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Gèschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Maart 1940, No. 219; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 April 194a, No. 
3335 M /P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Drenthe bij hun 
besluit van 30 Aug. 1939, No. 68, het bij be
sluit van den raad der gemeente Gasselte 
dd. 9 Febr. 1939 vastgestelde uitbreidings
p lan met bebouwingsvoorschriften voor die 
gemeente met uitzondering van enkele ge
deelten hebben goedgekeurd, daarbij o.m . 
0. W. S alomons, te Gasselternijveensche
mond, in zijn bij hun college ingebrachte be
zwaren niet-ontvankelijk verklarende; 

dat 0. W. Salomons, voornoemd, in beroep 
aanvoert, dat het uitbreidingsplan met zi.in 
meerdere centra, waar gebouwd zal word·~n, 
van veel te grooten opzet is voor de gemeente 
Gasselte; dat het onjuist is van dit plan, dat 
het den bouw van woningen in Gasselternij
veenschemond practisch - enkele stukken 
uitgezonderd - voor de toekomst onmogelijk 
maakt; dat bij het ontstaan van de veenko
loniën er geen andere bebouwing kon ont
staan dan streekbebouwing, alzoo ook dus in 
Gasselternijveenschemond; dat het nu geen 
enkelen zin heeft om thans nog de bebouwing 
in Gasselternijveenschemond te doen stop 
zetten, nu hier immers reeds een uitgespro
ken streekbebouwing is ontstaan; dat het 
eenige gevolg van een bouwverbod in Gassel
ternijveenschemond zou zijn, dat in de toe
komst men zal worden gedwongen "achteraf" 
te gaan bouwen en dat de eigenaren van gron
den in Gasselternijveenschemond, waartoe 
ook hij, appellant, behoort, de waarde van 
hunne terreinen zeer belangrijk zien dalen; 
dat voor de gemeente Gasselte alleen nuttig 

kan zijn een uitbreidingsplan met een enkel 
centrum, waar speciaal gebouwd zal worden, 
en zonder een "bouwverbod" op d e gronden, 
gelegen in Gasselternijveenschemon d; 

0 . dat Wij op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten van oordeel zijn, dat 
men bij het ontwerpen van een plan van uit
breiding voor de hierbedoelde gemeente er 
terecht van is uitgegaan, dat de bestemming 
van gronden voor woningbouw behoort te 
worden beperkt tot de strooken, waar reeds 
woningen zijn verrezen, en dat de overige ter
reinen behooren te worden bestemd voor be
bouwing met ruime onderlinge afstanden, ten 
dienste van land- en tuinbouw, veehouderij, 
hei- en boschbouw; 

dat voorts met den Hoofdinspecteur van 
de Volksgezondheid (Volkshuisvesting) moet 
worden aangenomen, dat de appellant, wiens 
ter rein tot de laatstbedoelde behoort, door de 
daaraan gegeven bestemming niet wordt be
nadeeld, aangezien, gelet op de geringe toe
neming van het aantal woningen ter p laatse, 
zijn terrein voor de vaststelling van het plan 
geenszins als voor <lichtere bebouwing in 
aanmerking komende kon worden beschouwd, 
en derhalve van waardedaling van dit terrein 
als gevolg van die vaststelling allerminst 
sprake is; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

9 April r940. KONl!'lKL IJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 2). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring verleend aan een raadsbesluit tot 
vaststelling van voorgevelrooilijnen, nu 
een afronding van een scherpen hoek van 
twee straten met het oog op het verkeer 
zeer gewenscht moet worden geacht. 
Daaraan doet niet af, dat het verkeer ter 
plaatse betrekkelijk gering is en in een 
der straten slechts éénrichtingsverkeer is 
toegelaten, terwijl voorts het gemeente
bestuur voornemens is de rooilijn spoe
dig te verwerkelijken en een besluit tot 
onteigening van het aan appellant toe
behoorend perceel door de Kroon is 
goedgekeurd, zoodat hij alsdan volledige 
vergoeding zal verkrijgen van de door 
hem in verband met de rooilijn te lijden 
schade. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. W. Oosting, te Winschoten, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Groningen van 14 
Dec. 1939, No. 212, re afdeeling, houdende 
goedkeuring van rooilijnen in de gemeente 
Winschoten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Maart 1940, No. 247; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken van s April 1940, No. 
3720 M /P.B.R ., a fd. Volkshuisvesting; 
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0. dat de raad der gemeente Winschoten 
in zijne vergadering van 22 Juni 1937 heeft 
besloten: bijzondere voorgevelrooilijnen vast 
te stellen, 

a . voor het deel der Liefkensstraat tus
schen Blijhamsterstraat en Emmastraat aan 
de zuidzijde en aan de noordzijde in aanslui
ting met een deel aan de oostzijde van de 
Torenstraat; 

b. voor een deel der Gaslaan aan de zuid
zijde, in aansluiting met de Langestraat; 

c. voor een deel der Poststraat aan de west
zijde in aansluiting met de Liefkensstraat; 

d . voor een deel van den Visschersclijk te
genover de Binnenvenne, met de beide hoe
ken van de laatstgenoemde straat, 

een en ander op de wijze, zooals op de bij 
dit raadsbesluit behoorende uitvoerige kaar
ten met een onderbroken blauwe lijn nader 
is aangegeven; 

dat Ged. Staten van Groningen bij hun be
sluit van 14 Dec. 1939, No. 212 , re afdeeling, 
dit raadsbesluit hebben goedgekeurd, voor
zoover het betreft de vaststelling van voor
gevelrooilijnen voor gedeelten van de Lief
kensstraat en de Torenstraat;· 

dat van het laatstgenoemde besluit H . W. 
Oosting, te Winschoten, bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij eigenaar is 
van het huis en erf, kadastraal bekend ge
meente Winschoten, sectie F . No. 2596; dat 
de raad van Winschoten ten opzichte van 
dit huis en erf een bijzondere voorgevelrooi
lijn heeft vastgesteld, welk besluit door Ged. 
Staten is goedgekeurd; dat hij zich met een 
en ander niet kan vereenigen; dat toch de 
toestand ter plaatse niet zoodanig is, dat het 
verkeer een verbreeding van de straat aldaar 
noodzakelijk maakt; dat immers de Toren
straat éénrichtingverkeer heeft en dit verkeer 
zeer gering is, omdat de autobussen en 
vrachtauto's langs de breede wegen gelegen 
rondom de kom der gemeente Winschoten 
rijden; dat de Liefkensstraat ter plaatse, 
waar de Torenstraat en de Liefkensstraat 
samenkomen, meer dan 20 meter breed is, 
zoodat zonder eenig gevaar of moeilijkheden 
het verkeer in de Liefkensstraat kan geschie
den; dat hij dan ook van meening is, dat het 
bovengenoemde raadsbesluit en het besluit 
van Ged. Staten in strijd zijn met de wet 
en het algemeen belang; 

0 . dat blijkens de ingewonnen ambtsbe
richten de straathoek, gevormd door de To
ren- en Liefkensstraten, waar het uitzicht 
zeer slecht is, gevaar oplevert voor het ver
keer, zoodat een afronding van dezen scher
pen hoek alleszins gewenscht moet worde n 
geacht; 

dat daaraan niet afdoet, dat het verkeer 
ter plaatse betrekkelijk gering is en in de 
Torenstraat slechts éénrichtingverkeer is toe
gelaten; 

dat voor het overige, blijkens de stukken, 
het gemeentebestuur voornemens is de on
derwerpelijke rooilijn spoedig te verwerke
lijken, terwijl een besluit tot onteigening van 
het aan den appellant toebehoorende perceel 
bij Ons besluit van II Jan. 1940, No. 68, is 
goedgekeurd; 

L. 1940. 

dat de appellant alsdan volledige vergoe
ding zal verkrijgen .van de door hem in ver
band met de bedoelde rooilijn te lijden scha
de; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Sta
ten terecht aan het voormelde raadsbesluit, 
voorzoover appellants perceel daarbij betrok
ken is, hunne goedkeuring hebben verleend ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het ~eroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

zo April I940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19 j 0

• art. 
22bis). 

Er kan niet worden gezegd, dat in
standhouding der onderwerpelijke school 
wordt gevorderd, nu deze slechts 1800 
m . verwijderd ligt van die in een ander 
dorp derzelfde gemeente, en ook de af
standen, welke de leerlingen na ophef
fing der school naar andere scholen zul
len hebben af te leggen, geen bezwaar 
tegen de opheffing kunnen vormen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H. Molenhuis, lid van den raad der gemeen
te Ezinge, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Groningen van 22 Juni 1939, letter A., 
3e Afd., (Provinciaal blad n°. 66), waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van den raad der gemeente Ezinge van 27 
Januari 1939, waarbij is beslist, dat ingevolge 
artikel 19 der Lager Onderwijswet 1920 
wordt gevorderd de instandhouding van de 
openbare lagere school te Feerwerd, in die 
gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 24 Januari 1940, n°. 61; 

Op de voordracht van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 5 April 1940, n°. 1456, Afdeeling L. 0.; 

0. dat de raad der gemeente Ezinge in 
zijn openbare vergadering van 27 Januari 
1939 besliste, dat ingevolge artikel 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de instandhouding 
van de openbare lagere school te Feerwerd 
wordt gevorderd, daarbij overwegende, dat, 
berekend naar den maatstaf van artikel 28 
der Lager-Onderwijswet 1920, het aantal 
leerlingen aan de openbare lagere school te 
Feerwerd over 1938 heeft bedragen 48; dat 
het aantal ingezetenen der gemeente volgens 
de laatstelijk door het centraal bureau voor 
de statistiek bekend gemaakte bevolkings
cijfers bedraagt 1830; dat de gemeenteraad 
naar het bepaalde in art. 22bis, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 tot opheffing van 
deze school zou moeten besluiten; dat echter 
ingevolge het bepaalde in art . 19 der Lager
Onderwijswet 1920 de instandhouding van 
deze school wordt gevorderd; dat immers 
deze school thans wordt bezocht door 49 
leerlingen en het geenszins is uitgesloten, dat 
op I Mei 1939 of in de naaste toekomst dat 
aantal de 50 zal overschrijden; dat een school 
met een zoo groot aantal leerlingen in een 

12 
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dorpje als Feerwerd zeker voldoende levens
vatbaarheid behoudt en het niet juist moet 
worden geacht deze 49 leerlingen langs den 
vrij drukken provincialen weg, waarlangs 
het Oldehoofsche kanaal loopt, naar Ezinge 
te zenden; 

dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 22 Juni 1939, letter A, 3e afd., 
aan het evenvermelde raadsbesluit goedkeu
ring hebben onthouden, daarbij o. m. over
wegende, dat de afstand van Feerwerd naar 
Ezinge 1800 m bedraagt; dat van de genoem
de 49 kinderen, welke de school te Feerwerd 
bezoeken, er enkele afkomstig zijn uit Adu
arderzijl; dat de afstand van Aduarderzijl, 
naar Ezinge, indien geheel langs den grind
weg (over Feerwerd) wordt gegaan, ± 3100 
men indien van het rijwielpad, liggende naast 
den kleiweg tusschen Feerwerd en Ezinge, 
gebruik wordt gemaakt ± 26 oo m bedraagt; 
dat de afstand van Aduarderzijl naar Garn
werd ± 2775 m bedraagt; dat de afstand, 
welken de kinderen uit Aduarderzijl, hetzij 
naar de school te Ezinge, hetzij naar de 
school te Garnwerd, hebben af te leggen, 
derhalve niet als te bezwarend behoort te 
worden aangemerkt; dat het verkeer langs 
den provincialen weg tusschen Feerwerd en 
Ezinge geenszins van dien aard is, dat op 
grond daarvan tot behoud van scholen in 
beide dorpen zou moeten worden besloten; 
dat, indien een der scholen te Ezinge en 
Feerwerd niet zal kunnen worden gehand
haafd het raadzaam is de school te Feerwerd 
voor opheffing in aanmerking te doen komen; 
dat het gemiddeld aantal leerlingen over 
1938 aan de school te Ezinge 40! en aan 
die te Feerwerd 48 heeft bedragen; dat de 
school te Ezinge, de hoofdplaats der gemeen
te, drie lokalen heeft; dat de school te Feer
werd daarentegen slechts twee leslokalen be
vat, terwijl het terrein, zooals in het ten op
zichte van de school te Ezinge op 27 Januari 
1939 genomen besluit wordt overwogen, geen 
gelegenheid biedt tot eventueelen bijbouw 
van een derde lokaal; dat, hoezeer het ver
klaarbaar is, dat gestreefd wordt naar het 
behoud eener school voor elk der drie ge
noemde dorpen, toch moeilijk op deugdelijke 
gronden kan worden beweerd, dat de in
standhouding zoowel van de school te Feer
werd als van die te Ezinge, welke scholen op 
ongeveer 1800 m van elkaar verwijderd lig
gen, ingevolge art. 19 der Lager-Onderwijs
wet 1920 gevorderd wordt; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
het in de beslissing van Ged. Staten genoem
de feit, dat het dorp Ezinge als hoofdplaats 
der gemeente wordt beschouwd, als het ging 
om de opheffing van een van beide scholen, 
stellig al heel weinig gelden mag als billijke 
reden, om daarom de school te Feerweerd 
met de laatste jaren aanmerkelijk meer leer
lingen aan te wijzen; dat in het besluit van 
Gedeputeerde Staten van 22 Juni 1939 wel 
enkele leerlingen uit Aduarderzijl staan ver
meld, maar niet een evengroot aantal leer
lingen uit Feerwerdermeeden, Beswerd en 
Joe~werd, die , evenals de kinderen uit 
Aduarderzijl op de school te Feerwerd zijn 
aangewezen; dat aan deze niet genoemde 
leerlingen in de eerste plaats had moeten 
worden gedacht, omdat de afstanden hier 

respectievelijk 4500 m, 7000 m en 7000 m 
bedragen naar de school te Ezinge, als naar 
die te Garnwerd; dat voor een goed inzicht 
in de schoolbevolking der school te Feerwerd 
diene : in 1925 gemiddeld 5 I leerlingen, 1926 
55. 1927, 58, 1928 57!- , 1929 61½, 1930 68½, 
1931 68¼, 1932 66½, 1933 62¾, 1934 59¾, 
1935 56, 1936 51¼, 1937 47½, 1938 48; dat 
ook over 1937 en 1938 de school te Feerwerd 
aan art. 22bis der Lager-Onderwijswet 1920 
zou hebben voldaan, indien de oudercom
missie te Ezinge - waarvan de burgemeester 
voorzitter was - I Mei 1936 niet aan een 
gezin met vier schoolgaande kinderen ver
goeding van huishuur had aangeboden, in
dien het naar Ezinge kwam; dat de voort
gaande daling het aantal leerlingen in Ezin
ge evenwel beneden de 41 bracht, zoodat daar 
I Jan. 1938 de 2de leerkracht moest worden 
ontslagen; dat de meerdere lokaalruimte te 
Ezinge dient te worden erkend; dat wel 
echter moge worden opgemerkt, dat het 
schoolgebouw te Ezinge zelf, volgens des
kundigen, al jaren in zeer onvoldoende toe
stand verkeert en dat het mogelijk nog de, 
op den duur, meest doelmatige en voor beide 
betrokken dorpen minst pijnlijke oplossing 
zou zijn, als een nieuwe school werd gebouwd, 
zoo mogelijk tusschen beide dorpen; dat hij 
echter ten slotte het bezit van een school 
in eigen dorp iets van zoo groote, ook van 
geestelijke waarde acht, dat hij in de gegeven 
omstandigheden verzoekt het raadsbesluit 
tot instandhouding der openbare lagere 
school te Feerwerd alsnog goed te keuren; 

0. dat in dit geschil moet worden beslist 
of ingeval van opheffing van de openbare 
lagere school te Feerwerd in de gemeente 
Ezinge zou kunnen gezegd worden, dat in 
deze gemeente niet voldaan zou zijn aan den 
eisch van art . 19, Ie lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, dat aldaar voldoend lager 
onderwijs moet worden gegeven in een ge
noegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdien
stige gezindheid toegankelijk zijn; 

dat onder de omstandigheden, zooals zij 
zich in het onderwerpelijke geval voordoen, 
naar Ons oordeel de instandhouding van de 
hierbedoelde openbare lagere school niet door 
de evenvermelde wetsbepaling wordt ge
vorderd ; 

dat immers de onderwerpelijke school 
slechts op een afstand van 1800 m verwijderd 
ligt van die in het dorp Ezinge , terwijl blij
kens het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten ook de afstanden, welke de leerlingen 
der school, na de opheffing daarvan, naar 
andere scholen zullen hebben af te leggen, 
geen bezwaar tegen deze opheffing kunnen 
vormen; 

dat de appellant wel o . m. aanvoert, dat 
voor de leerlingen der op te heffen school, 
die afkomstig zijn uit Feerwerdermeeden, 
Beswerd en J oeswerd, de afstanden naar de 
openbare lagere scholen te Ezinge en te 
Garnwerd, respectievelijk 4500, 6000 en 
7000 m zullen bedragen, doch dat het beroep 
daarop niet opgaat; 

dat toch blijkens de ter zake ontvangen 
ambtsberichten voor de kinderen uit Feer
werdermeeden de na de opheffing van de 
onderhavige school af te leggen afstand niet 
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grooter zal zijn dan welken zij thans afleggen, 
terwijl de afstand voor de leerlingen uit 
Beswerd naar de openbare lagere school te 
Ezinge niet 7000 m, doch ten hoogste 3750 m 
bedraagt ; 

dat voorts te J oeswerd maar één boerderij 
bestaat, waarvan de bewoners hunne kinde
ren zullen zenden naar de Gereformeerde 
school te Ezinge; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

zz April 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 4). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten een 
weg aangemerkt als openbaar ingevolge 
art. 4 re lid onder III op grond, dat deze 
weg zou zijn aangelegd op een oud duin
slag, hetgeen vroeger rechtens reeds 
openbaar was. Daargelaten of een derge
lijk slag inderdaad wel openbaar is ge
weest, heeft dit een geheel andere lig
ging gehad dan bedoelde weg. Boven
dien heeft de gemeente, vóór tot aanleg 
van den weg werd overgegaan, recht van 
uitpad gevraagd en verkregen van de 
eigenaren van het duin hetgeen niet noo
dig ware geweest, indien de weg zou zijn 
aangelegd op een reeds openbaar duin
slag. 

De openbaarheid van een ander ge
deelte weg wordt aangenomen op grond, 
dat in de betrokken streek van ouds de 
dijken van de verschillende polders, 
waarop de onderhavige weg ligt, wegen 
voor algemeen gebruik zijn geweest. 

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

door de Vereeniging tot Behoud van Natuur
monumenten in Nederland, gevestigd te 
Amsterdam, en burgemeester en wethouders 
van Hellevoetsluis tegen het besluit van 
Ged . Staten van Zuid-Holland van l Decem
ber 1937, G. S. N°. 46, tot vaststelling inge
volge de Wegenwet van den legger van de 
wegen voor de gemeente Nieuw-Helvoet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 November 1939, N°. 602 (1938) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 6 April 1940, n°. 512, 
afd. Waterstaatsrecht; 

0 . dat burgemeester en wethouders der 
gemeente Nieuw-Helvoet op 14 Januari 1937 
hebben opgemaakt een ontwerp van den 
legger van de wegen, gelegen buiten de door 
Ged. Staten van Zuid-Holland bij besluit 
van 12/20 Maart 1934, B. N°. 1370 (1 • afdee
ling), G. S. N°. 78, ingevolge art. 27, tweede 
lid, van de Wegenwet vastgestelde bebouwde 
kom(men), van de wegen, bedoeld in art. 28 
van de Wegenwet, welke deels binnen, deels 
buiten die bebouwde kom(men) zijn gelegen, 
alsmede van de toegangswegen naar stations, 
als bedoeld bij art. 70 van de Spoorwegwet; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 

besluit van I December 1937, G. S. n°. 46, 
dit ontwerp gewijzigd hebben vastgesteld ; 

dat van deze beslissing bij Ons in beroep 
zijn gekomen: 

1 • . enz. 1 

dat derhalve nog dient te worden onder
zocht, of zich hier voordoet het geval, be
doeld onder 111 van het evengenoemde lid 
van art. 4, namelijk, dat de rechthebbenden 
aan dezen weg de bestemming van openbaren 
weg hebben gegeven ; 

dat Ged . Staten blijkens hun te dezer 
zake aan Onzen Minister van W aterstaat 
uitgebracht ambtsbericht van oordeel zijn, 
dat dit, wat den weg n°. 36, betreft, volgt uit 
de omstandigheid, dat deze weg, voorzoover 
het westwaarts gaande gedeelte daarvan 
aangaat, is aangelegd op een oud duinslag, 
hetgeen vroeger rechtens reeds openbaar was; 

dat zulks echter niet opgaat, aangezien, 
daargelaten nog de vraag, of een dergelijk 
slag inderdaad wel openbaar is geweest, dit 
slag blijkens den gemeente-atlas van J . Kuy
per uit het jaar 1869 een geheel andere ligging 
he~ft gehad dan de evenbedoelde weg; 

dat tegen de juistheid van het standpunt 
van Ged. Staten ook nog pleit, dat de ge
meente Hellevoetsluis, vóórdat tot den aan
leg van het bierbedoelde gedeelte van den 
weg n°. 36 werd overgegaan, recht van uitpad 
heeft gevraagd en verkregen van de eigenaren 
van het duin, hetgeen uiteraard niet noodig 
ware geweest, indien deze weg zou zijn aan
gelegd op een reeds openbaar duinslag; 

dat niet is gebleken van andere feiten of 
omstandigheden, op grond waarvan zou moe
ten worden aangenomen, dat aan den onder
werpelijken weg te eeniger tijd de bestemming 
van openbaren weg zou zijn gegeven ; 

dat wat den weg n°. 35 betreft, met den 
Hoofdingenieur-Directeur van den Rijks
waterstaat in de directie Zuid-Holland als 
vaststaande moet worden aangenomen, dat 
het noordelijkste en het zuidelijkste gedeelte 
van dezen weg, onderscheidenlijk samenval
lende met den tot de westelijke waterkeering 
van den polder De Quack behoorenden 
Duindijk en Schenkeldijk, als tot openbaren 
weg bestemd moeten worden beschouwd, 
aangezien op Voorne van ouds de dijken van 
de verschillende polders wegen voor algemeen 
gebruik zijn geweest; 

dat Wij voorts met den evengenoemden 
hoofdambtenaar van oordeel zijn, dat dit
zelfde niet geldt van het daartusschen lig
gende gedeelte van den weg n°. 35 en even
min van het in het verlengde daarvan liggen
de noordwaarts gaande gedeelte van den 
hiervoor vermelden weg n°. 36, aangezien 
op grond van oude kaarten, met name op 
grond van de ,,Caerte van Sinter Cornelis
polder anders de Quack" van 1697, moet 
worden aangenomen, dat deze weggedeelten 
niet liggen op een in den loop der jaren onder
gestoven dijk; 

dat, enz.; 
Gezien de Wegenwet en het Wegenlegger

besluit; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

----
1 Kortheidshalve is weggelaten hetgeen 

voor het verstaan van het dictum van het 
besluit niet noodig is. - Red. 
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te beslissen, dat de legger van de wegen, 
gelegen buiten de door Ged. Staten van Zuid
Holland bij besluit van 12/20 Maart 1934, 
B. n°. 1370 (1• afdeeling) G. S. n°. 78, inge
volge art. 27, tweede lid, van de Wegenwet 
vastgestelde bebouwde kom(men), van de 
wegen bedoeld in art. 28 van de Wegenwet, 
welke deels binnen, deels buiten die bebouw
de kom(men) zijn gelegen, alsmede van de 
toegangswegen naar stations, als bedoeld bij 
art. 70 van de Spoorwegwet, moet worden 
gewijzigd in dier voege, dat daaruit vervallen 
van den weg n°. 35 het noordelijk gedeelte 
van den 2den rijweg ter lengte van 473 m en 
het zuidelijk gedeelte van den 3den rijweg 
ter lengte van 331 m, alsmede de weg n°. 36 
in zijn geheel. 

Onze Minister van Waterstaat enz. 
(A.B.) 

II April z940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 62 en 108). 

In hooger beroep moet bij het beroep
schrift, ing. art. 108, aanhef, j 0 art. 62, 
2e lid, der Ambtenarenwet 1929, worden 
overgelegd een gewaarmerkt afschrift 
van de uitspraak, niet van het besluit, 
waartegen wordt opgekomen. 

Uitspraak in zake: 
S. A. L 'Honoré Naber, wonende te D en 

Helder, eischer in hooger beroep, in persoon 
ter openbare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
den Minister van D efensie, gedaagde in hoo
ger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den eischer ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . enz.; 
0 . dat eischer ter openbare terechtzitting 

van dezen R aad een schriftuur heeft voorge
lezen, waarin, onder meer, het navolgende 
was opgenomen: 

.,Op grond van de Ambtenarenwet 1929, 
art. 108 (1) en art. 92 (4) verzoekt klager 
dat de volgende verklaring worde opgenomen 
in het proces-verbaal der terechtzitting: 

,.,,Bij formulier van den Centralen Raad 
van Beroep, gedateerd 1 Dec. 1939 en onder
teekend door den Voorzitter is klager er op 
gewezen, dat hij had over te leggen een door 
de bevoegde autoriteit gewaarmerkt voor af
schrift of voor copie conform geteekend af
schrift van de volledige uitspraak van het 
ambtenarengerecht, waartegen het beroep is 
gericht. Aangezien klager geen voorschrift 
bekend was, waarin dat werd gevorderd, 
heeft hij bij schrijven van 8 Dec. 1939, ge
richt aan den Voorzitter, om nadere inlich

ting verzocht met uitgebreide vermelding van 
hetgeen h emzelf terzake bekend was. Na op 
dit schrijven geen antwoord te hebben ont
vangen, heeft klager op 30 December 1939 
het verlangde afschrift ingezonden, zijnde op 
het einde van de termijn die klager werd ge
.steld om "het verzuim" te herstellen. 

.,Klager deelt thans mede dat hij het be-

doelde afschrift onder protest overlegt aan 
den Centralen R aad van Beroep.""; 

In rechte: 
0. dat deze Raad naar aanleiding van bo

venstaande verklaring van eischer wenscht 
op te merken: 1. dat zij ingevolge het bepaal
de in art. 92 der Ambtenarenwet 1929 in het 
proces-verbaal der terechtzitting is opgeno
men en wel door den Voorzitter en den fun
geerenden substituut-griffier is ondertee
kend, maar niet door den eischer, overmits 
deze na zijn voorlezing van bovenvermelde 
verklaring nog mededeelde, dat hij "thans 
zelf zijn aanwezigheid verder overbodig" 
achtte en de terechtzitting verliet, welk voor
nemen hij ook inderdaad onmiddellijk ten 
uitvoer legde; 2. dat de Voorzitter van den 
Raad, ingevolge de wet, zoo zulks noodig is, 
aan een eischer gelegenheid geeft tot herstel 
van gepleegde verzuimen, waartoe hij hem 
een desbetreffende uitnoodiging doet toeko
men, welke duidelijk aangeeft, wat behoort 
te geschieden, doch dat de Voorzitter zich 
niet begeeft in schriftelijke gedachtenwisse
ling met een eischer, die het beter meent te 
weten; 3. dat art. 62, lid 2, der Ambtenaren
wet 1929 vordert, dat bij het klaagschrift 
o. a., indien het beroep gericht is tegen een 
besluit of schriftelijke weigering, een ge
waarmerkt afschrift daarvan wordt overge
legd en dat dit artikel - ingevolge het be
paalde in art. 108, lid 1, aanhef, dier wet -
ook bij de behandeling in hooger beroep toe
passing vindt, maar natuurlijk met de alsdan 
noodzakelijke wijziging, dat voor "besluit" 
wordt gelezen " uitspraak", een wijziging, 
welke reeds noodzakelijk is, wijl eerst na 
kennisneming van een volledig en betrouw
baar afschrift van de aangevallen uitspraak 
kan worden beoordeeld, of termen aanwezig 
zijn, een beroep bij b eschikking kennelijk on
gegrond te verklaren . 

(A. B.) 

zz April 1940. ARREST van den Hoogen 
R aad. (B. W. art. 384a; Rv. art. 59 ; 
Armenwet art. 64). 

De artt. 168 Grondwet, 20 R. 0. en 
59 Rv. hebben niet betrekking op be
schikkingen op verzoekschriften, terwijl 
de overige in het middel aangehaalde ar
tikelen den rechter een plicht tot moti
veering niet opleggen, noch steun geven 
aan den eisch, dat uit de beschikking de 
ontvankelijkheid van het ingestelde hoo
ger beroep moet blijken. 

Het middel mist feitelijken grondslag 
voorzoover daarbij wordt beweerd, dat 
de Rechtb. zoude hebben nagelaten een 
onderzoek in te stellen naar grond en 
grens van requestrants onderhoudsplicht 
en dat de Rechtb. de grens van dien on
derhoudsplicht slechts zoude hebben ge
grond op art. 64 lid 1 der Armenwet en 
niet op d e hier in aanmerking komende 
artikelen van het B . W. Voorzoover ge
steld wordt, dat voormelde grens zoude 
zijn overschreden, komt het middel op 
tegen eene feitelij ke beslissing . 
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De bepaling van art. 64, lid 1 onder 
1 °, welke verhaal bij de bron wil moge
lijk maken, verstaat onder juridieke "in
komsten" - wat niet hetzelfde is als 
,,inkomen" - alle regelmatig terugko
mende uitkeeringen, onverschillig, welke 
haar aard of oorsprong is, dus ook regel
matig terugkeerende kapitaalsaflossin
gen. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
J. J. G., wonende te Alkmaar, (adv. Mr. 

A.E. J. Nysingh); 
dat de Gemeentelijke Dienst voor Maat

schappelijk Hulpbetoon, Instelling als be
doeld bij art. 2 sub 1, letter a der Armenwet 
1912, gevestigd te 's-Gravenhage, hierna te 
noemen "Maatschappelijk Hulpbetoon", zich 
bij verzoekschrift d.d. 31 Augustus 1939heeft 
gewend tot den E.A. Heer Kantonrechter te 
Alkmaar, met verzoek, dat door hen, die 
loon of andere periodieke inkomsten aan re
questrant verschuldigd zijn of worden, hier
van geregeld aan Maatschappelijk Hulpbe
toon zal worden uitgekeerd, zulks wegens 
door Maatschappelijk Hulpbetoon gemaakte 
en te maken kosten van Armenverzorging, 
ten behoeve van de armlastige A. M. B ., 
gescheiden echtgenoote van Th. L. G., wo
nende te 's-Gravenhage, ten bedrage van 
f 13.25 per week sedert 13 October 1937, 
zulks als op de gronden in dat verzoekschrift 
nader omschreven; 1e. een bedrag van f 3.37 
per week, totdat een bedrag van f 139.23 zal 
zijn voldaan, zijnde de helft van de onder
steuning door Maatschappelijk Hulpbetoon 
aan voornoemde A. M. B. uitgekeerd over 
het tijdvak 9 April 1939 tot en met 2 Sept. 
1939 (21 weken) ad f 6.63 per week; 2e. een 
bedrag van f 6.63 per week voor nog te ma
ken kosten, zoolang vorengenoemde onder
steuning nog zal voortduren, aanvangende 
op 3 September 1939, hebbende Maatschap
pelijk Hulpbetoon ter ondersteuning van het 
bovengenoemd verzoek o.a. gesteld, in een 
bijlage bij vooromschreven verzoekschrift, 
naar welke bijlage in dat verzoekschrift 
wordt verwezen, dat requestrant, zijnde de 
schoonvader van bovengenoemde A. M. B., 
als van tafel en bed gescheiden man, een in
komen heeft van f 40 per week, bestaande 
uit rente en aflossing van een vordering ad 
ruim .f 14,000, welke requestrant heeft op zijn 
van tafel en bed gescheiden echtgenoote G . 
H. S.J., wonende te IJmuiden, welk bedrag 
echter wekelijks minder wordt in verband 
met de vanwege de kapitaalsaflossing regel
matig verminderde rentelast; 

dat de E.A.Heer Kantonrechter te Alk
maar, bij zijn beschikking d.d. 16 September 
1939, Maatschappelijk Hulpbetoon in zijn 
bovenomschreven verzoek niet-ontvankelijk 
heeft verklaard, zulks op grond, dat de pe
riodieke uitbetaling van rente en aflossing 
van een vordering, welke den onderhouds
plichtige ten aanzien van een derde compe
teert, hoewel geregeld geschiedende, niet is 
aan te merken als een inkomst, geregeld 
voortvloeiende uit een bepaalde bron en 
naar 's Rechters oordeel slechts zoodanige 

inkomsten (welke geregeld voortvloeien uit 
een bepaalde bron) vallen onder het bereik 
van art. 64 lid 1 der Armenwet; 

dat Maatschappelijk Hulpbetoon van bo
vengenoemde beschikking bij verzoekschrift 
d.d. 12 October 1939 in hooger beroep is ge
komen bij de Arr.-Rechtbank te Alkmaar; 

dat de Arr.-Rechtbank te Alkmaar bij be
schikking d .d . 9 November 1939 bovenge
noemde beschikking van den E.A.Heer Kan
tonrechter te Alkmaar heeft vernietigd en, 
opnieuw rechtdoende, het oorspronkelijk ver
zoek, zooals hierboven omschreven, heeft 
toegewezen, zulks op de gronden, hieronder 
nader te bespreken; 

dat requestrant tegen de bovengenoemde 
beschikking van de Arr.-Rechtbank te Alk
maar, d .d. 9 November 1939 hierbij beroep 
in cassatie instelt en daartegen de navolgen
de cassatiemiddelen aanvoert: 

I. S., althans v. t. van de artt. 168 en 172 
Grondwet, 48, 59 en 345 Rv., 28, 29, 63, 
64, 65, 66, 67 en 68 Armenwet, 352,375,376, 
377,378,381,382,383,384, 384a, 384b B. W., 
20 R. 0 ., omdat de beschikking van de 
Rechtbank, waartegen het beroep in cassatie 
is ingesteld, in het geheel niet inhoudt de 
feiten, waarop <ie beslissing van de Recht
bank, in hare beschikking vervat, steunt, al
thans die beschikking niet inhoudt alle fei
ten, waarop de beslissing, in die beschikking 
vervat, steunt, houdende toch voormelde be
schikking niet in: de vermelding van de be
schikking van den Kantonrechter, naar aan
leiding waarvan de beschikking van de 
Rechtbank in hooger beroep is gewezen; het 
tijdstip, waarop de appellante hooger beroep 
heeft ingesteld tegen de beschikking van den 
Kantonrechter; de aard der ondersteuning, 
waarvoor het verhaal, zooals bij de beschik
king is beslist, is toegestaan en de feiten en 
omstandigheden, waarop de aansprakelijk
heid van requestrant jegens Maatschappelijk 
Hulpbetoon voor de door haar verleende on
dersteuning berust; 

dat requestrant, ter ondersteuning van dit 
cassatiemiddel, het navolgende aanvoert: 

dat, hoewel volgens constante jurispruden
tie van Uwen Raad, beschikkingen op ver
zoekschriften niet onderworpen zijn aan de 
motiveeringseischen, welke aan vonnissen 
en arresten door de Wet zijn gesteld; deze 
constante jurisprudentie slechts aldus moet 
worden opgevat, dat de Rechter bij beschik
kingen op verzoekschrift niet verplicht is in 
zijn beschikking uiteen te zetten de redenen, 
waarom hij zijn beslissing doet steunen op 
bepaalde, door hem als bewezen aangeno
men, feiten; 

dat echter het niet onderworpen zijn van 
beschikkingen op verzoekschriften gewezen, 
aan bovengenoemde motiveeringseischen 
niet met zich kan brengen, dat deze beschik
kingen niet behoeven in te houden de feiten, 
of daadzaken, waarop de in die beschikkin
gen vervatte beslissingen steunen, daar, ware 
dit anders, zoodanige beschikkingen haar 
karakter van rechterlijke uitspraken geheel 
zouden verliezen; 

dat, waar toch beschikkingen op verzoek-
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schriften, gelijk vonnissen en arresten, even
eens gewezen moeten worden in overeen
stemming met de wettelijke voorschriften 
en zoodanige beschikkingen in vele gevallen 
voor hooger beroep en cassatie vatbaar zijn, 
iedere mogelijkheid tot toetsing van zoo
danige beschikkingen aan de voorschriften 
van de wet, door den Hoogeren Rechter zou 
ontbreken, indien in zoodanige beschikkin
gen niet, of niet volledig, zijn vermeld de 
feiten, waarop de in die beschikkingen ver
vatte beslissingen berusten; 

dat, nog afgezien hiervan, dat de Rechter 
bij beschikkingen op verzoekschriften, hetzij 
in eersten aanleg, hetzij in hooger beroep 
gewezen, voor het vermelden der feiten in de 
beschikking, waarop zijn beslissing steunt, 
niet kan volstaan met een enkele verwijzing 
naar de verzoekschriften van een of beide 
partijen , doch de Rechter in de door hem te 
wijzen beschikking de feiten, waarop zijn be
slissing rust, afzonderlijk en specifiek moet 
aanduiden, uit de beschikking van de Recht
bank, waartegen cassatie , zelfs geenszins 
blijkt, dat de Rechtbank acht heeft geslagen 
op het verzoekschrift door Maatschappelijk 
Hulpbetoon in eersten aanleg tot den Kan • 
tonrechter te Alkmaar gericht, welk verzoek
schrift uitsluitend de feiten bevatte, waarop 
de vordering van Maatschappelij k Hulpbe
toon tegen requestrant ingesteld, steunde, 
terwijl het verzoekschrift in hooger beroep 
tot de Rechtbank gericht, slechts beva tte een 
herhaling der vordering, doch geenszins een 
herhaling van de feiten, die die vordering 
moesten rechtvaardigen , bevattende t<Y.h 
dat verzoekschrift, behalve een herhalingvan 
bovengenoemde vordering, slechts de grie
ven, gericht tegen de beschikking van den 
Kantonrechter; 

dat de woorden " Gezien vorenstaand ver
zoekschrift", vermeld aan het hoofd der be
schikking van de Rechtbank, uitsluitend en 
alleen behelzen het verzoekschrift in hooger 
beroep tot de Rechtbank gericht en niet het 
verzoekschrift in eersten aanleg tot den Kan
tonrechter gericht, ook al was bij het ver
zoekschrift in hooger beroep, blijkens dat 
verzoekschrift o.a . een afschrift van het ver
zoekschrift in eersten aanleg overgelegd; 

dat de woorden "Gezien vorenstaand ver
zoekschrift" aan het hoofd der beschikking 
van de Rechtbank, niet anders kunnen wor
den uitgelegd, dan dat de Rechtbank aan 
haar beschikking uitsluitend en alleen ten 
grondslag heeft gelegd het door Maatschap
pelijk Hulpbetoon in hooger beroep tot de 
R echtbank gericht verzoekschrift en geen 
acht heeft geslagen op de bij dat verzoek
schrift overgelegde bijlagen, nu de Recht
bank in haar beschikking over die bijlagen 
met geen woord rept; 

dat derhalve, nu de Rechtbank in haar 
beschikking over het verzoekschrift door 
Maatschappelij k Hulpbetoon in eersten aan
leg tot den Kantonrechter gericht, in welk 
verzoekschrift uitsluitend de feiten vermeld 
stonden, waarop de vordering door Maat
schappelijk Hulpbetoon tegen requestrant 
ingesteld, steunde, zelfs met geen enkel 

woord rept, laat staan naar dat verzoek
schrift verwijst, hieruit voortvloeit, dat de 
beschikking, waartegen het cassatieberoep 
is gericht, geen, althans niet voldoende, fei
ten inhoudt, waarop de daarin vervatte be
slissing steunt ; 

dat bovendien uit de beschikking van de 
Rechtbank niet blijkt, of Maatschappelijk 
Hulpbetoon in het door haar ingestelde hoo
ger beroep tegen de beschikking van den 
Kantonrechter terecht ontvankelijk is ver
klaard, als zijnde tijdig geschied, nu zelfs in 
de beschikking niet is vermeld het tijdstip, 
waarop dat hooger beroep is ingesteld, zoo
dat ook de beslissing van de Rechtbank om
trent de ontvankelijkheid van het verzoek 
door geen enkel feit wordt gesteund ; . . 

II. S., alt hans v . t. van de artt. 168 en 
172 Grondwet, 48, 59 en 345 Rv., 28, 29, 30, 
63, 64, 65, 66, 67 en 68 Armenwet, 352, 375, 
376, 377 , 378, 381 , 382, 383, 384, 384a en 
384b B . W. , 20 R. 0 ., daar de Rechtb. bij 
hare beschikking, waartegen dit cassatie-be
roep is gericht, nagelaten heeft te onderzoe
ken zoowel de omstandigheid, of requestrant, 
ingevolge de wet tot onderhoud van den on
dersteunde, verplicht was als de omstandig
heid of het verhaal , zooals door de Rechtb. 
bij hare beschikking vastgesteld, geschied
de tot de grens van requestrant's wettelijke 
onderhoudsplicht, althans wat de laatste om
standigheid betreft, de Rechtb. t en onrechte 
de grens van r equestrant's wettelijke onder
houdsplicht uitsluitend heeft gegrond op art. 
64 lid 1 sub 1 der Armenwet en niet op de 
artt. 375 tot en met 384a en b B. W., speciaal 
art. 384a B. W., althans wat die omstandig
heid betreft, de Rechtb. het verhaal niet 
heeft vastgesteld t ot de grens van reques
trant's wettelijke onderhoudsplicht; 

dat request rant, ter ondersteuning van dit 
cassatiemiddel, het navolgende aanvoert: 

dat art. 63 der Armenwet o. a. bepaalt, 
dat verhaal wegens kosten van armenver
zorging o. a. kan geschieden op hen, die in
gevolge de Wet tot onderhoud van den on
dersteunde verplicht zijn en, in dat geval tot 
de grens van hun wettelijke onderhouds
plicht; 

dat, volgens jurisprudentie van Uwen 
Raad, (o.a . arrest d.d. 30 Jan. 1933 N. J. 
1933 blz. 665 ; arrest d.d. 31 Oct. 1938, N. J. 
1939 no. 501) de grens dier onderhoudsplicht 
bepaald wordt door het B . W., derhalve art. 
384a B . W . ; 

dat uit de beschikking van de Rechtb. 
geenszins blijkt, dat de R echtb. onderzocht 
heeft of requestrant jegens den ondersteunde 
onderhoudsplichtig was volgens de bepalin
gen van het B. W ., speciaal volgens de artt. 
376 en 377 B. W., terwijl evenmin uit de 
beschikking blij kt, dat de Rechtb. heeft on
d erzocht hoever de grens van requestrant's 
onderhoudsplicht ingevolge art. 3848 B. W . 
zich uitstrekte ; 

dat blijkens de beschikking echter de Rb. 
de omvang van het verhaal heeft vastgesteld 
met een beroep op art. 64 lid 1 sub 1 der 
Armenwet en het inkomen van requestrant 
ad f 40 per ~eek, bestaande uit rente en af-
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lossing van een vordering van ruim f 14.000 
heeft getoetst aan het begrip "periodieke in
komsten", genoemd in art. 64 lid 1 sub 1 der 
Armenwet en op hare overwegingen daarom
trent haar beslissing heeft doen steunen, doch 
ten onrechte; 

dat, afgezien nog van het feit, dat de in
terpretatie van de term "periodieke inkom
sten" in art. 64 lid 1 sub 1 der Armenwet, 
zooals door de Rechtb. geschiedt, onjuist is, 
waarop requestrant in het derde - en laat
ste - cassatiemiddel nog terugkomt, de Rb. 
zich daarom, in dit verband ten onrechte, 
op art. 64 lid 1 sub 1 der Armenwet heeft 
beroepen, omdat de vraag, of iets onder "pe
riodieke inkomsten" in den zin van dat ar
tikel valt, niet ter sprake komt bij de bepa
ling van de omvang van het verhaal, de
welke uitsluitend geregeld wordt bij art. 63 
der Armenwet, doch deze vraag eerst dan 
ter sprake komt, wanneer de omvang van 
het verhaal zulks binnen de grenzen, die art. 
63 der Armenwet trekt, is bepaald en de be
schikking wordt ten uitvoer gelegd op de 
wijze, als geregeld in art. 68 der Armenwet; 

dat bovendien de omvang van het verhaal, 
zooals door de Rechtb. vastgesteld, hierop 
neerkomende, dat requestrant in totaal f6.63 
en f 3.37 = f 10 per week moet afstaan voor 
de kosten van armenverzorging, zooals bij 
verzoekschrift in eersten aanleg gesteld, de 
grenzen van requestrant's wettelijken onder
lioudsplicht verre overschrijdt; 

dat toch de zienswijze van de Rechtb., 
waar zij aanneemt, dat het inkomen van re
q uestrant f 40 (veertig gulden) per week be
draagt, bestaande uit · rente en aflossing van 
een vordering van ruim f 14.000 (veertien 
duizend gulden) in strijd is met de inhoud en 
strekking van art. 384a B. W . ; 

dat immers onder inkomen, volgens art. 
384a B. W., zooals door Uw Raad bij arrest 
d .d . 25 Mei 1937, N. J. 1937, no. 957 is be
slist, moet worden verstaan datgene "waar
over de tot onderhoud gehoudene, na voldoe
ning der op hem rustende verplichtingen zou 
kunnen beschikken en wat dus zijn draag
kracht bepaalt"; 

dat derhalve het begrip "inkomen" vol
gens art. 384a B . W. eenerzijds wordt be
paald door het bedrag, waarover de onder
houdsplichtige kan beschikken, zulks met in
standhouding van de bron, waaruit dat in
komen voortspruit en anderzijds de aard en 
de omvang van die bron mede de draag
kracht van den onderhoudsplichtige bepaalt, 
zooals uit de woorden "het inkomen en ver
mogen van den tot onderhoud veroordeelde" 
in art. 384a B . W. blijkt; 

dat dus tot het "inkomen" van den onder
houdsplichtige, in den zin van art. 384a B. 
W., indien de bron van dat inkomen bestaat 
of mede bestaat uitvermogen,inwelkenvorm 
ook, nimmer kunnen worden gerekend be
dragen, van een zoodanige omvang, waar
over de onderhoudsplichtige beschikt, zij het 
dan ook regelmatig, dat daardoor de bron 
van inkomen, te weten het vermogen, op 
ernstige wijze wordt aangetast en binnen af
zienbaren tijd geheel te niet gaat: met an-

dere woorden, indien de onderhoudsplichtige 
inkomen uit vermogen geniet, kunnen 
nimmer tot het inkomen gerekend worden, 
volgens art. 384a B . W ., die bedragen, welke 
het rentebedrag aanmerkelijk overschrijden 
en genoten worden ten koste van het vermo
gen zelf, de bron, die aldus tot verdwijning 
is gedoemd, hetgeen te meer klemt, wanneer 
de onderhoudsplichtige uitsluitend als bron 
van inkomen vermogen en daarnaast geen 
andere bron van inkomen tot zijn beschik
king heeft, zooals in het onderhavige geval; 

dat, waar de Rechtbank in haar beschik
king er van uit is gegaan, dat requestrant als 
eenige bron van inkomen een vordering 
heeft van ruim f 14,000, de Rechtbank vol
komen in strijd met art. 384a B . W., zooals 
hierboven is uiteengezet, het geheele bedrag 
ad f 40 per week, dat requestrant als rente 
en aflossing ontving, heeft aangemerkt als 
het inkomen van requestrant, naar welke 
maatstaf de omvang van het verhaal door 
de Rechtbank is vastgesteld; 

dat daarentegen de Rechtbank ten on
rechte nagelaten heeft te onderzoeken, al
vorens de omvang van het verhaal vast te . 
stellen, welk gedeelte van het inkomen ad 
f 40 per week door requestrant genoten, kot:1 
worden aangemerkt als inkomen, hetwelk de 
bron zelf niet aantastte, dus ais rente en 
welk gedeelte van dat bedrag bestond uit 
aflossing, welke genoten werd in mindering 
van de hoofdsom of ten koste van de bron; 

dat de Rechtbank, door dit onderzoek na 
te laten, het verhaal vaststellende tot een 
bedrag van f 10 per week, de grenzen van 
requestrant's onderhoudsplicht verre heeft 
overschreden, althans de Rechtbank de om
vang van het verhaal vaststellende, op de 
wijze als ·zij thans heeft gedaan, gehandeld 
heeft in strijd met de in dit cassatiemiddel 
aangehaalde artikelen, speciaal de artikelen 
63 Armenwet en 384a B. W.; 

III. S., althans v. t. van de artt. 168 en 
172 Grondwet, 48, 59 en 345 Rv., 28, 29; 63, 
64, 65, 66, 67 en 68 Armenwet, 352,375,376, 
377, 378, 381, 382, 383, 384, 384a en 384b 
B . W., 20 R. 0 ., daar de Rechtbank bij hare 
beschikking, waartegen dit beroep in cassa
tie is gericht, ten onrechte als "periodieke 
inkomsten" in den zin van art. 64 lid 1 sub 1 
der Armenwet, naast rente van een kapitaal 
ook heeft aangemerkt de aflossing van een 
kapitaal, hare opvatting aldus motiveerde 
"dat art. 64 sub 1 der Armenwet spreekt over 
loon of andere periodieke inkomsten en geen 
onderscheid maakt aangaande den aard of 
bron van die andere periodieke inkomsten"; 

dat requestrant ter ondersteuning van dit 
middel het navolgende aanvoert: 

dat hoewel, zooals bij de toelichting bij 
het tweede cassatiemiddel reeds is betoogd, 
de interpretatie van art. 64 lid 1 sub 1 Ar
menwet in dit stadium van het geding nog 
niet terzake doet, de Rechtbank desniette
min, nu zij haar beschikking heeft gegrond 
uitsluitend op art. 64 lid 1 der Armenwet, zij 
het ten onrechte, dit artikel bovendien nog 
onjuist heeft geïnterpreteerd; 

dat eerst dan van "periodieke inkomsten" 
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in den zin van art. 64 Jid 1 sub 1 gesproken 
kan worden, indien deze inkomsten vloeien 
uit een bron, die, ondanks het vloeien dier 
inkomsten, daaruit, niet opdroogt, doch ge
heel onaangetast blijft; 

dat, indien de bron, waaruit de inkomsten 
v:loeien, zooals in het onderhavige geval, uit
sluitend bestaat uit een rentegevend vermo
gensbestanddeel, n.l. een vordering, alleen 
de rente aangemerkt kan worden als "perio
dieke inkomsten", doch de kapitaalsaflos
sing, als behoorende tot de bron zelf, niet als 
,,periodieke inkomsten" kan worden aange
merkt; 

dat de Rechtbank ten onrechte onder "pe
riodieke inkomsten" verstaat inkomsten, die 
slechts regelmatig, in casu wekelijks, terug
keeren, doch de Rechtbank daarbij uit het 
oog verliest, dat het niet voldoende is, dat 
inkomsten "periodiek" of regelmatig weder
keeren, doch eerst dan van "periodieke in
komsten" in den zin van art. 64 lid I sub I 

der Armenwet sprake is, indien de inkom
sten regelmatig onveranderd wederkeeren, 
zonder aantasting van de bron, waaruit zij 
voortvloeien; 

dat de Rechtbank bij haar beschikking 
zelf reeds heeft toegegeven, dat in het on
derhavige geval het kapitaal door de aflos
sing regelmatig vermindert, derhalve de 
bron langzamerhand opdroogt, waardoor het 
inkomen van requestrant wekelijks iets min
der wordt, waaruit vánzelf reeds volgt, dat 
aflossing van kapitaal en rente nimmer te
zamen gerekend kunnen worden tot de "pe
riodieke inkomsten" in den zin van art. 64 
lid I sub 1 Armenwet; 

dat het begrip "periodieke inkomsten" in 
art. 64 lid 1 sub 1 der Armenwet zelfs nau
wer begrensd is dan het begrip "inkomen" 
in art. 384a B. W., in welk laatste artikel, 
zooals reeds opgemerkt in de toelichting bij 
het tweede cassatiemiddel, de draagkracht 
bij de vaststelling van het inkomen voor de 
bepaling der wettelijke onderhoudsplicht, 
mede een rol speelt, zulks in tegenstelling 
met art. 64 lid 1 sub 1 Armenwet, dat slechts 
het object aanwijst, waarop het verhaal, na 
begrenzing der wettelijke onderhoudsplicht 
ingevolge art. 63 der Armenwet, geschieden 
kan; 

dat dit alles des te meer klemt, nu de 
Armenwet scherp onderscheidt het verhaal 
op loon en periodieke inkomsten eenerzijds 
en bezittingen en andere inkomsten ander
zijds (art. 64 lid 1 sub 1 en sub 2 Armenwet); 

dat hetgeen is aangevoerd ten opzichte 
van loon en periodieke inkomsten, genoemd 
in art. 64 lid 1 sub 1 der Armenwet, mutatis 
mutandis evenzeer geldt voor de inkomsten, 
genoemd in art. 64 lid 1 sub 2 anderzijds; 

dat, waar echter kapitaalsaflossingen, als 
in het onderhavige geval geenszins behooren 
tot inkomsten, doch tot de bezittingen, ge
noemd in art. 64 lid 1 sub 2 der Armenwet, 
de thans gevolgde procesgang tot verhaal op 
die kapitaalsaflossingen, reeds daarom niet 
tot het gewenschte resultaat zou kunnen lei
den, omdat de Armenwet voor verhaal op 
bezittingen een andere procedure voorschrijft 

(art. 64 lid 1 sub 2 Armenwet) dan de thans 
door Maatschappelijk Hulpbetoon tegen re
questrant gevoerde procedure; 

Mitsdien requestrant Uwen Raad eerbie
dig verzoekt de beschikking der Arr.-Recht
bank te Alkmaar, d.d. 9 November 1939 ge
wezen, waartegen dit beroep in cassatie is 
gericht, te vernietigen, met zoodanige ver
dere beslissing als de Hooge Raad zal ver
meenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Aan den Hoo{Jen Raad der Nederlanden. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Gemeentelijke Dienst voor Maatschap

pelijk Hulpbetoon te 's-Gravenhage, Instel
ling van Weldadigheid als bedoeld in art. 
2 lid 2 sub a der Armenwet, hierna te noe
men gerequestreerde, (advocaat Jhr. Mr. J. 
H. de Brauw); enz. 

Gerequestreerde verzoekt ten slotte de 
onderhavige procedure te zijnen aanzien kos
teloos te doen geschieden ingevolge art. 73a 
Armenwet. 

Weshalve gerequestreerde zich eerbiedig 
wendt tot den Hoogen Raad, met verzoek het 
ingestelde cassatieberoep te verwerpen. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. dat in de bestreden beschikking "ge

zien het vorenstaande verzoekschrift", wordt 
overwogen: ,,dat, blijkens de bij het verzoek
schrift overgelegde stukken, gerequestreerde 
J. J. G. wekelijks - derhalve periodiek-, 
een bedrag wordt overgemaakt voor rente en 
aflossing van eene vordering van ruim 
f 14.000, welke hij heeft op de zaak van zijne 
van tafel en bed gescheiden echtgenoote; 

dat op 21 Jan. 1939 deze uitkeering f 41.90 
per week bedroeg doch dat dit bedrag we
kelijks iets minder wordt in verband met den 
van wege de kapitaalsaflossing regelmatig 
verminderenden rentelast; 

"dat art. 64, sub 1 der Armenwet spreekt 
over loon of andere periodieke inkomsten en 
geen onderscheid maakt aangaande den aard 
of bron van die andere periodieke inkomsten; 

dat het daarom, naar het oordeel der Rb. 
niet ter zake doet of die periodieke inkom
sten als bron hebben uitsluitend rente van 
een kapitaal dan wel, gelijk in het onderha
vige geval, ook aflossing van een kapitaal; 
dat, derhalve, naar het oordeel der Rechtb., 
de Kantonrechter ten onrechte den reques
trant niet-ontvankelijk heeft verklaard in 
zijn verzoek, zoodat de bestreden beschik
king behoort te worden vernietigd; 

"dat, waar gerequestreerde op 21 Jan. 1939 
f 41.90 per week genoot uit hoofde van rente 
en aflossing, hij in staat moet worden ge
acht, niettegenstaande dit bedrag wekelijks 
iets minder wordt in verband met den van 
wege de kapitaalsaflossing regelmatig ver
minderenden rentelast, de ten requeste ge
vorderde bedragen van f 3.37 en f 6.63 per 
week uit te keeren, zulks te meer, waar de 
uitkeering van eerstbedoeld bedrag na ver
loop van 41 à 42 weken - wanneer de in het 
request in eersten aanleg vermelde verschut-
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digde som van f 139.23 zal zijn voldaan -
niet meer verschuldigd zal zijn;" 

0. dat het eerste middel niet tot cassatie 
kan leiden, daar de aangehaalde artikelen 
van de Grondwet en de wet op de Rechter
lijke Organisatie alsmede art. 59 Rv. niet be
trekking hebben op beschikkingen op ver
zoekschriften, terwijl de overige aangehaalde 
artikelen den rechter een plicht tot motivee
ring niet opleggen noch steun geven aan den 
eisch, dat uit d e beschikking de ontvanke
lijkheid van het ingestelde hooger beroep 
moet blijken; 

0. dat het tweede middel d eels feitelijken 
grondslag mist, daar niet blijkt, dat de Rb. 
zou hebben nagelaten een onderzoek in te 
stellen naar de in het middel bedoelde om
standigheden en evenmin dat de Rechtb. de 
grens van requestrant's onderhoudsplicht 
slechts zou hebben gegrond op art. 64 lid r 
der Armenwet en niet op de in aanmerking 
komende artikelen van het B. W ., terwijl 
voorzoover wordt gesteld, dat bij het vast
stellen van het verhaal de grens van dien 
onderhoudsplicht zou zijn overschreden, hier
bij wordt opgekomen tegen een feitelijke be
slissing; 

dat dus ook dit middel t en onrechte is 
voorgesteld; 

0. dat het derde middel de Rechtb . ten 
onrechte verwijt dat zij ook regelmatig terug
keerende kapitaalsaflossingen als periodieke 
inkomsten in den zin van art. 64, re lid on
der r O • der Armenwet heeft beschouwd, daar 
toch die bepaling, welke verhaal bij de bron 
wil mogelijk maken, onder periodieke "in
komsten" - wat niet hetzelfde is als "in
komen" - verstaat alle regelmatig terugko
mende uitkeeringen, onverschillig welke haar 
aard of oorsprong is, zoodat dit middel even
eens faalt; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

0. dat het eerste middel klaagt dat de be-
schikking der Rechtbank de feiten waarop 
haar beslissing steunt niet of althans slechts 
ten deele inhoudt, waardoor de mogelijkheid 
tot toetsing daarvan aan de voorschriften 
der wet zou ontbreken; 

dat echter de als geschonden of verkeerd 
toegepaste artikelen van Grondwet of wetten 
in het middel aangehaald, niet dezen eisch 
stellen voor procedures als de onderhavige; 

dat bovendien uit de beschikking der 
Rechtbank blijkt, dat dit College heeft "Ge
zien het verzoekschrift" van Maatsc happelijk 
Hulpbetoon in hooger beroep, waaruit echter 
niet volgt, dat de Rechtbank alleen op de 
daarin vermelde feiten haar oordeel gegrond 
heeft, immers deze berusten mede op de 
daarbij overgelegde stukken, n .l. de beschik
king des Kantonrechters, benevens een af
schrift van het inleidend verzoekschrift met 
bijbehoorende tabel, en ook feiten uit den 
inhoud daarvan vermeldt de Rechtbank als 
daaruit blijkende; 

dat het eerste middel dus niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. betreffende het tweede middel, dat dit 
ten onrechte stelt, dat de Rechtbank niet 
onderzocht zou hebben of de thans reques
trant onderhoudsplichtig was ten aanzien van 
degene die ondersteund werd door Maat
schappelijk Hulpbetoon en evenmin zou on
derzocht hebben, hoever eventuëel die on
derhoudsplicht strekte; 

dat toch in de eerste plaats, zooals reeds 
bij de bespreking van het eerste middel werd 
opgemerkt, de Rechtbank van dit onderzoek 
in hare beschikking niet met zoovele woor
den behoefde te doen blijken, terwijl in de 
tweede plaats de Rechtbank wel met zoovele 
woorden zich uitlaat over die grenzen door 
te overwegen, dat waar de requestrant in 
cassatie op 21 Januari 1939 f 41.90 per week 
genoot uit hoofde van rente en aflossing hij 
in staat moet worden geacht de gevraagde 
uitkeering te doen, waarbij de Rechtbank 
dan voorts nog een nadere uiteenzetting 
geeft omtrent het verband tusschen het in
komen en de verlangde bijdragen; 

0. dat in het derde middel verzoeker er 
tegen op komt, dat de: Rechtb. de hem weke
lijks toekomende uitkeering, bestaande ten 
deele uit rente, ten deele uit aflossing op 
een hem toekomende vordering, heeft be
schouwd als periodieke inkomsten in den zin 
van art. 64 lid r sub 1 ° der Armenwet, 

dat verzoeker daarbij stelt, dat daarvan 
eerst sprake zou kunnen zijn, indien de in
komsten regelmatig onveranderd wederkee
ren zonder aantasting van de bron, waaruit 
zij voortvloeien, hetgeen volgens de feitelij
ke vaststelling welke de Rechtb. ten aanzien 
van dit punt nu wél gegeven heeft, in deze 
zaak niet het geval is, 

dat echter noch uit de woorden, noch uit 
de geschiedenis der Wet van de juistheid dier 
enge opvatting van het begrip "periodieke 
inkomsten" blijkt, terwijl bovendien de vraag 
of de in de beschikking bedoelde inkomsten 
onder dezen term vallen thans niet behan
deld behoort te worden, daar hiertoe in art. 
68 der Wet, in het bijzonder in lid 5 een an
dere weg is aangewezen, 

dat derhalve de middelen niet tot cassatie 
kunnen leiden, 

Concludeert tot verwerping van het beroep 
met last tot kostelooze behandeling. 

(N. J.) 

12 April 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet artt. 3 en 10). 

Het hangt van de omstandigheden af, 
of hij , die waren, welke van het merk 
van den afzender voorzien zijn, hier te 
lande importeert, als de gebruiker van 
het merk in den zin van de Merkenwet 
is te beschouwen. Zonder schending der 
aangehaalde artikelen heeft het Hof 
kunnen beslissen, dat zulks onder de 
door het Hof bedoelde omstandigheden 
niet het geval was. (l.c. voerde reques
trant, die, naar aanleiding van een ver
zoek tot nietigverklaring van een merk, 
gebruik van dat merk vóór 1931 moest 
bewijzen, in dien tijd zuidvruchten in, 
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welke voorzien waren van bedoeld merk, 
dat door den exporteur, noch in op
dracht, noch ten behoeve van verzoeker, 
daarop was geplaatst. Red.). 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Martin de la Bella, wonende te Rotterdam 

en aldaar handelende onder de firma De la 
Bella & Co., (adv. Mr. Jos. van Raalte); 

dat het Gerechtshof te 's-Gravenhage, 
Tweede Kamer, bij zijn beschikking van 8 
D ec. 1939 met vernietiging van die der Arr.
R echtb. te 's-Gravenhage, Derde Kamer, van 
20 Juni 1939 op het verzoek der N. V. Sol
bandera Valencia Sinaasappelen Import 
Maatschappij, gevestigd en kantoorhoudende 
te Rotterdam, heeft nietig verklaard de in
schrijving van een merk voor de waar : fru it, 
op 28 Maart 1939 onder no. 74.038 in de re
gisters van het Bureau voor den Industriee
len Eigendom te 's--Gravenhage ten name 
van requestrant geschied ; 

dat requestrant zich door deze beschikking 
bezwaard acht en hierbij daartegen cassatie
beroep instelt; 

dat het oorspronkelijk verzoek van voor
melde N. V. was gegrond op de stelling, dat 
zij krachtens eerste gebruik hier te lande 
rechthebbende is op een merk voor dezelfde 
soort van waren, dat geheel, althans in hoofd
zaak, met het ingeschreven merk overeen
stemt; 

dat requestrant het gestelde eerste gebruik 
heeft betwist en stukken heeft overgelegd, 
waardoor de Rechtb. bewezen heeft geacht, 
dat hij zijn merk reeds in 1929 in den zin 
der Merkenwet gebruikte, dus eerder dan 
Solbandera, wier gebruik van 1931 dateert, 
en de Rechtb. op dezen grond het verzoek 
heeft afgewezen; 

dat echter het Hof gegrond heeft geacht 
de grief door Solbandera tegen deze beslis
sing aangevoerd, nl. dat het gebruik van het 
merk door requestrant vóór 1931 niet zoude 
zijn een gebruik in den zin der Merkenwet; 

dat het Hof dienaangaande heeft overwo
gen: 

"dat van het door geïntimeerde gestelde 
gebruik van haar merk vóór 1931 niets an
ders is gebleken dan dat geïntimeerde hier 
te lande invoerde zuidvruchten met het be
doelde merk, dat door den exporteur - noch 
in opdracht noch ten behoeve van geïnti
mee rde - daarop was geplaatst; 

dat deze feiten niet voldoende zijn om aan 
te nem en, dat geïntimeerde moet worden be
schouwd als gebruiker van het merk in den 
zin van art. 3 der Merkenwet;" 

dat het Hof hierdoor heeft geschonden, 
althans verkeerd toegepast, de artt. 3, 4, 5, 
10, 12 en 12bis Merkenwet en 48 Rv., 

a. omdat het Hof bij. het vaststellen van 
het importeeren door requestrant vóór 1931 
(tijdstip sinds hetwelk Solbandera haar ge
bruik bewezen had) van zuidvruchten met 
het bedoelde merk, had moeten aannemen, 
dat requestrant dit merk het eerst in den zin 
der M erkenwet in Nederland had gebruikt, 
nu de tegenpartij geen omstandigheid heeft 
gesteld, laat staan bewezen, waaruit zou kun-

nen voortvloeien, dat dit gebruik geen ge
bruik was in den zin der Merkenwet; 

b . omdat art. 3 der Merkenwet enkel vor
dert, dat het merk worde gebruikt om 
iemands waren van die van anderen te on
derscheiden (H. R. 25 Juli 19n, W. 9248) 
en het met name niet ter zake doet, dat het 
merk in het buitenland door een ander te zij
nen behoeve, dus noch ten behoeve van den 
importeur noch in zijn opdracht, op de waar 
of haar verpakking is aangebracht; 

dat requestrant ter toelichting van dit cas
satiemiddel het navolgende aanvoert : 

Het Hof had te onderzoeken, of reques
trant zijn merk heeft gebruikt in den zin der 
Merkenwet, d. w. z. ter onderscheiding van 
zijn waren van die van anderen. 

Het Hof heeft echter niet beslist, dat re
questrant zijn merk niet heeft gebruikt ter 
onderscheiding van zijn waren van die van 
anderen, doch acht het gebruik van reques
trant geen gebruik in den zin der Merken
wet, omdat het merk door een ander in het 
buitenland, noch in opdracht noch ten be
hoeve van requestrant, op de waar was ge
plaatst. Hierdoor heeft het Hof een anderen 
eisch aan gebruik van een merk in den zin 
der wet gesteld dan de wet zelf en dan nog 
wel een eisch, die in het wettelijk criterium 
niet ligt opgesloten. Het is immers zeer goed 
mogelijk een merk hier te lande te gebruiken 
ter onderscheiding van zijn waar van die van 
anderen, ook al is het merk door een ander 
in het buitenland, noch in opdracht noch ten 
behoeve van den Nederlandschen gebruiker, 
op de waar aangebracht. 

Bij zijn arresten van 1 Mei 19n (W. 9180) 
en 24 Mei 1929 (W. n990 N. J . 1929 blz. 
1512) heeft Uw Raad beslist, dat in het land 
van verkoop gelijktijdig een ander rechtheb
bende op een merk kan zijn dan in het land 
van herkomst, en een reeks van beslissingen 
van lagere colleges heeft daarop in dl"Il loop 
der jaren voortgebouwd. 

Wanneer de rechthebbende op een merk in 
het land van herkomst een artikel met dit 
merk exporteert naar Nederland en hij, die 
het hier te lande in het verkeer brengt, moet 
worden beschouwd als de rechthebbende op 
datzelfde merk hier te lande, dan blijkt reeds, 
dat het merk niet in opdracht of ten behoeve 
van den importeur op de waar behoeft te zijn 
aangebracht. Immers in het algemeen zal van 
geen enkelen exporteerenden buitenlander, 
-:lie in zijn land rechthebbende is op een 
merk, kunnen worden gezegd, dat hij dit in 
opdracht of t en behoeve van een ander op 
de waar heeft geplaatst. Desniettemin zijn 
de importeurs der navolgende merken te
recht als rechthebbende hier te lande be
schouwd : 

Lux - Hof 's-Bosch 15 Dec. 1925, N . J . 
1926 blz. 763, Hof A'dam 10 Jan. 1930, W. 
12120; 

Valda - Hof A'dam 13 April 1928, N . J . 
I929 blz. I003; 

Kolynos - Rb. A'dam 22 Mei 1936, B.I.E. 
I93 7 blz. 33; 

Colgate - Hof A'dam 30 Sept. 1936, 
B.I.E. 1937 blz. 32; 
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Bayer - Hof Haag 31 Maart 1939, N. J. 
1939, n °. 767. 

In vele gevallen kon bovengenoemden im
porteurs terecht worden tegengeworpen, dat 
zij economisch afhankelijk waren van de bui
tenlandsche fabrieken, wier producten zij 
hier te lande verkochten, doch even dikwijls 
was daarop het antwoord (zie speciaal inzake 
Colgate), dat de importeur, die eigen rechts
persoonlijkheid bezit, zijn handelsbedrijf 
voor zich en niet voor of namens de buiten
landsche fabriek uitoefent en hiervoor het 
merk bezigt. 

Requestrant acht zich in het licht dezer 
jurisprudentie door de beslissing van het Hof 
gegriefd, omdat hij zelfs niet economisch van 
zijn leverancier afhankelijk is; de tegenpartij 
heeft dit ook niet beweerd en kan zelfs den 
leverancier niet noemen en het Hof heeft het 
punt ook niet aangeroerd. Requestrant be
trekt zijn zuidvruchten nu eens van dezen en 
dan weer van genen en alleen reeds uit prac
tische overwegingen heeft hij deze waren 
hier te lande verkocht onder de merken, die 
zij droegen en die hem natuurlijk telkens 
tijdig voor aankomst van het schip bekend 
waren. Ook al werd het onderhavige merk 
dus niet, althans in 1929 nog niet, door den 
exporteur in opdracht van requestrant of te 
zijnen· behoeve op de waar aangebracht, des
niettemin werd dit merk steeds in Neder
land door hem gebruikt ter onderscheiding 
van zijn waren van die van anderen. Naar 
requestrants meening zijn de door het Hof 
vastgestelde feiten voldoende om dit gebruik 
te staven en in elk geval niet voldoende om 
dit gebruik te wraken als niet beantwoor
dende aan art. 3 der Merkenwet. 

Het is op deze gronden, dat requestrant 
zich wendt tot Uwen Raad, met het eerbie
dig verzoek de aangevallen beschikking van 
het Hof te 's-Gravenhage, 2e Kamer, van 8 
December 1939 te willen vernietigen, met 
zoodanige verdere beslissing als Uw Raad zal 
vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft met verschuldigden eerbied te ken
nen: 

de N . V. Solbandera Valencia Sinaasap
pelen Import Maatschappij, gevestigd en 
kantoorhoudende te Rotterdam, (adv. Jhr. 
Mr. E . C. U . van Doorn) ; 

Post alia: 
In de eerste plaats wijst verweerster er op, 

dat de vraag die het Hof had te beslissen en 
ook heeft beslist, was, of het door verzoeker 
beweerde gebruik van het bewuste merk 
vóór 1931 opleverde een gebruik in den zin 
van art. 3 der Merkenwet. 

Verweerster acht dit een vraag van ge
heel feitelijken aard, waartegen in cassatie 
niet met vrucht kan worden opgekomen. (Al
dus H.R. 15 Aug. 1907 W . 8587) . 

Voorts in dien zin de Memorie van Toe
lichting op de Merkenwet, te vinden bij van 
der Hoeven, Wetgeving, jaarg. 1893, 2e stuk, 
pag. 20 : 

.,Wie het eerst zeker merk "tot omschre-

ven doel" heeft gebruikt is een quaestio facti, 
waarvan het bewijs in geval van tegenspraak 
door den belanghebbende moet worden ge
leverd." 

Stellig kon het Hof uit de vastgestelde fei
ten afleiden, dat i. c. geen gebruik in den zin 
van art. 3 der Merkenwet had plaats gehad. 

Overigens acht verweerster het middel in 
zijn beide onderdeelen onjuist: 

Onderdeel A poneert de stelling, dat ver
weerster had moeten stellen of bewijzen om
standigheden waaruit zou kunnen voort
vloeien, dat verzoekers gebruik geen gebruik 
in den zin der Merkenwet is. 

Het is moeilijk in te zien, hoe door deze 
stelling van bewijsrechtelijken aard een der 
in het middel genoemde artikelen zou kun
nen zijn geschonden, nog daargelaten, dat het 
Hof bij de beoordeeling van de vraag of en 
in hoeverre verzoeker zijn recht bewezen 
had, niet gebonden was aan de bewijsregelen 
van de contentieuse rechtspraak (cf. H.R. 18 
Dec. 1930 N . J. 1931, p. 661). 

Bovendien leert de aangehaalde passage 
uit de Memorie van Toelichting, dat de wet
gever heeft gewild dat de bewijslast van het 
gebruik van het merk tot het in art. 3 der 
Merkenwet omschreven doel, bij tegenspraak 
geheel zou rusten op den belanghebbende, 
i. c. verzoeker. 

Onderdeel B mist naar het verweerster 
voorkomt feitelijken grondslag: het Hof be
sliste niet dat verzoeker geen recht op het 
litigieuze merk kon hebben, wijl een ander 
dat merk te zijnen behoeve in het buitenland 
op de waar had aangebracht, doch dat ver
zoeker door waren hier te lande in te voeren, 
die door een ander te eigen behoeve van het 
bewuste merk waren voorzien, dat merk niet 
had gebruikt ter onderscheiding van zijn 
(i . c. verzoekers) waar. 

Wel degelijk heeft het Hof de vraag of het 
gebruik van verzoeker zgn. constitutief was 
onder het oog gezien en het besliste, dat hier 
van een constitutief gebruik geen sprake was, 
wijl verzoekers positie niet verschilde van 
die van den simpeleri wederverkooper, die 
weliswaar de waren met het merk voorzien 
doorverkoopt, doch zulks niet doet voor zich
zelf als rechthebbende. 

Een dergelijk "gebruik" van een merk is 
nimmer als een gebruik in den zin van art. 
3 der Merkenwet erkend. 

Aldus behalve het reeds geciteerde arr. H. 
R. d.d. 15 Aug. 1907 W. 8597, ook : D rucker, 
Kort Begrip p. 86; Pfeffer, Grondbegrippen 
Ned. Mededingingsrecht, § 77 - 4. 

De door verzoeker aangehaalde Recht
spraak raakt niet de vraag die hier aan de 
orde is : 

De Arresten van Uwen Raad d.d. 1 Mei 
19n (Grief-Cultivatore) en d.d. 24 Mei 1929 
(Eau de Cologne 47n) leeren, dat het met 
de strekking· der Merkenwet vereenigbaar is, 
dat A recht heeft op een fabrieksmerk in het 
buitenland, terwijl B recht heeft op datzelfde 
merk als handelsmerk voor Nederland. In die 
gevallen ging men er van uit, dat degeen, die 
het recht voor Nederland inriep, het be
wust e merk hier te lande voor zichzelf ge-
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bruikte. In beginsel had verzoeker rechtheb
ber:de op het merk kunnen worden, dat is 
nimmer betwist. Wel dat hij het zou zijn 
geworden! 

De overige door verzoeker geciteerde be
~lissingen van feitelijke instantiën bieden 
evenmin steun aan de opvatting, die in het 
middel min of meer verholen tot uitdruk
king komt n.l., dat een importeur eo ipso 
recht krijgt op het merk, waarmede de inge
voerde waren zijn voorzien. 

Het zijn alle beslissingen over zgn. in
breukactien tegen derden, waarbij deze laat
sten als verweer opwerpen, dat de door hen 
verkochte waren afkomstig zijn van denzelf
den fabrikant of van een dochtermaatschap
pij, in het buitenland recht hebbende op __ he~
zelfde merk, waartegenover dan de part1.1 die 
klaagt over schending van haar merk aan
voert, dat zij, als zelfstandige vennootsc_hap 
het bewuste merk hier te lande voor zich
zelve gebruikt. 

In het laatste door verzoeker geciteerde 
arrest van het Haagsche Hof d.d. 31 Maart 
1939 N °. 767 (merk Bayer) komt dit punt al 
heel duidelijk naar voren. 

Overigens is het verweerster geheel ondui
delijk hoe verzoeker steun voor zijn middel 
meent te kunnen vinden in de aangehaalde 
beslissing van het Amsterdamsche Hof d .d . 
30 Sept. 1936, B .I.E. 1937 p . 32; het Hof 
besliste juist, dat de geïntimeerde Stam, die 
sedert 1924 " Kolynos" tandpasta hier te 
lande had ingevoerd en verkocht, terwijl sp
pellante eerst op grond eener inschrijving 
d.d. 27 Maart 1929 een eigen recht op dat 
merk pretendeerde, door dat enkele feit niet 
geacht kon worden het merk ter onderschei
ding van zijn waar te hebben gebruikt. Deze 
beslissing sluit dus geheel aan bij de aange
vallen beschikking. 

De vraag of en wanneer een importeur 
recht krijgt op een merk, waarmede door 
hem hier te lande ingevoerde waren zijn 
voorzien, is wel aan de orde geweest in ge
vallen, waarin importeur en exporteur het 
met elkander oneens werden over het recht 
op het merk. 

Steeds werd dan het accent gelegd op de 
vraag te wiens behoeve het merk was aange
bracht. 

Aldus b.v. Hof Haag 5 Nov. 1930, N . J . 
1931, p. 5n (Buffalodeuren) . Ook Mr. van 
Hettinga Tromp in zijn rapport uitgebracht 
op het Congres der Association pour la Pro
tection de la Propriété industrielle, in Juni 
1936 te Berlijn, (B.I.E. 1936, p. 177) heeft er 
op gewezen, dat de vraag of een importeur 
recht krijgt op een merk, waarmede door hem 
hier te lande ingevoerde waren zijn voorzien, 
afhangt van feitelijke verhoudingen, die in 
casu door het Hof zijn getoetst, doch voor 
verzoeker te licht bevonden. 

Het is op deze gronden, dat verweerster 
zich wendt tot Uwen Raad met eerbiedig 
verzoek het cassatieberoep ingesteld tegen 
de beschikking van het Hof te 's-Graven
hage, 2e Kamer, d .d. 8 December 1939, te 
willen verwerpen. 

De Hooge Raad, enz.; 
O. betreffende het middel van cassatie: 
dat de stelling, welke aan onderdeel a ten 

grondslag ligt, niet kan worden aanvaard; 
dat het toch van de omstandigheden af

hangt of hij, die waren, welke van het merk 
van den afzender voorzien zijn, hier te lande 
importeert, als de gebruiker van dat merk 
in den zin van de Merkenwet is te beschou
wen en het Hof zonder schending der aange
haalde artikelen kon beslissen, dat zulks on
der de door het Hof bedoelde omstandig
heden, niet het geval was; 

dat ook niet is in te zien, dat het Hof aldus 
den in onderdeel b bedoelden eisch van art. 
3 dier wet uit het oog zou hebben verloren, 
zoodat ook dit onderdeel, als feitelijken 
grondslag missend, niet tot cassatie kan lei
den; 

Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv. -G en. Wijnveldt. 

0. dat in deze beschikking het Gerechts-
hof feitelijk vaststelt, dat van het door ver
zoeker gestelde gebruik van het merk vóór 
1931 niets anders is gebleken, dan dat hij 
hier te lande invoerde zuidvruchten met het 
bedoelde merk, hetwelk door den expo1teur 
noch in opdracht noch ten behoeve van ver
zoeker daarop was geplaatst; 

dat het daarop overweegt, dat deze feiten 
niet voldoende zijn om aan te nemen, dat 
verzoeker moet worden beschouwd als ge
bruiker van het merk in den zin van art. 3 
der Merkenwet; 

0 . dat onderdeel a van het hiertegen aan
gevoerde middel, zonder echter de bepalin
gen welke het bewijsrecht regelen als ge
schonden te vermelden, zegt, dat verweer
ster omstandigheden had behooren te stellen 
of bewijzen, waaruit zou zijn af te leiden, dat 
verzoekers gebruik geen gebruik in den zin 
der Merkenwet was: 

0 . dat deze stelling onjuist moet geacht 
worden, daar de geschiedenis der wet leert, 
dat wie het eerst zeker merk gebruikt heeft 
een feitelijke vraag is, waarvan het bewijs 
in geval van tegenspraak door den belang
hebbende (i.c. verzoeker) moet worden ge
leverd ; 

0 . betreffende het onderdeel sub b, dat het 
Hof feitelijk vaststelt, dat verzoeker het 
merk voor 1931 alleen gebruikt heeft als im
porteur, door goederen in te voeren, waarop 
dit merk, geheel buiten zijn wil of belangen, 
was aangebracht, welke handeling het Hof 
niet beschouwt als een gebruik in den zin 
der W et; 

0 . dat deze opvatting in overeenstemming 
is met art. 3 der Merkenwet, daar uit de 
door verzoeker gestelde feiten niet volgt, dat 
hij hier te lande het merk voor zichzelf ge
bruikte, en uit de wet niet te lezen valt dat 
een importeur, alleen op grond dat hij goe
deren invoert, welke van een bepaald merk 
voorzien zijn, zonder meer recht op dit merk 
zou hebben met uitsluiting van anderen hier 
te lande, die recht op een daarmede overeen
stem mend merk bezitten; 
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0. dat het Hof, zooals uit de overwegingen 
blijkt, onderzocht heeft ·of feitelijke omstan
digheden aanwezig waren, waaruit eenig 
recht zou kunnen voortvloeien voor verzoe
ker op gebruik van het merk voor 1931 , doch 
deze niet heeft aangetroffen; 

Concludeert tot verwerping van het be-
roep. (N. J.) 

z5 April z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 art. 5.) 

Onder prijsopdrijving in den zin dezer 
wet is niet iedere prijsverhooging, doch 
alleen een in verband met de omstandig
heden onredelijke, d. i. niet door de om
standigheden gerechtvaardigde prijsver
hooging te verstaan. 

De wet bepaalt niet, dat iedere prijs
verhooging, die een zeker percentage 
van den vroegeren prijs te boven gaat 
zonder meer als onredelijk zou moeten 
gelden: het is aan het oordeel van den 
Rechter overgelaten om te beslissen of 
een bepaalde prijsverhooging, in ver
band met de omstandigheden, als onre
delijk is te beschouwen. Denkbaar is 
wellicht, dat de prijs van een artikel tot 
een zoo buitensporige hoogte is opge
voerd, dat die verhooging onmogelijk 
door de omstandigheden gerechtvaar
digd kan zijn. 

Het Hof gaat te ver, waar het zegt dat 
in de telastlegging bepaalde feiten had
den gesteld moeten worden, waaruit de 
onredelijkheid der verhooging zou blij
ken, maar in de telastlegging had wel, 
waar de gestelde prijsverhooging op zich 
zelf nog niet noodwendig prijsopdrijving 
behoefde te beteekenen, op een of an
dere wijze tot uitdrukking moeten zijn 
gebracht, dat het voor den gestelden 
hoogeren prijs te koop aanbieden, prijs
opdrijving uitmaakte. 

Op het beroep van den Proc.-Gen. bij het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een arrest van dat Gerechtshof 
van 20 Dec. 1939 (N. J. 1940 no. 87, Red.) , 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een in deze zaak door den Politierechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam op 27 
Oct. 1939 (N. J. 1939 no. 942, Red.) gewezen 
vonnis, J. C. M., lederhandelaar, te Schie
dam, ter zake van het daarbij bewezenver
klaarde van alle rechtsvervolging is ontsla
gen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het m iddel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld en toegelicht bij 
schriftuur, luidende: 

,,S. en/of v. t . van de artt. 348, 350, 352, 
358, 359, 423 Sv. en van art. 5 der prijsop
drijvings- en hamsterwet 1939"; 

0. dat bij het bestreden arrest overeen
komstig de telastelegging is bewezenver-

klaard, dat gerequireerde op of omstreeks 
8 Sept. 1939 te Schiedam opzettelijk een 
hoeveelheid leer, gemerkt G .W .R . 67, welk 
leer door of namens hem verdachte in de . 
maanden van het jaar 1939 voorafgaande aan 
de maand September 1939 aan schoenmakers 
of schoenherstellers steeds voor f 0.85, in 
ieder geval voor minder dan f 1 per ½ kilo
gram placht te worden verkocht of te koop 
aangeboden en ten aanzien van welk leer het 
bepaalde in de artt. 3 en 4 van de prijsop
drijvings- en hamsterwet 1939 geen toepas
sing had gevonden, heeft te koop aangeboden 
aan den schoenmaker of schoenhersteller J. 
J. M. voor f 1.25 per½ kilogram; 

Post alia: 
0. dat in de toelichting tot het middel 

vooreerst wordt aangevoerd, dat 's Hofs mee
ning, volgens welke in de telastelegging, 
waarin de oude en de nieuwe prijs, een ver
schil van ongeveer 50 % aanwijzende, zijn 
vermeld, bovendien nog feiten gesteld had
den moeten worden, waaruit de onredelijk
heid der prijsverhooging zou blijken, op een 
verkeerde opvatting van art. 5 der Prijsop
drijvings- en Hamsterwet 1939 zou berusten, 
en wel omdat voor de toepassing van deze 
wet een prijsverhooging als hier telastege
legd op zichzelf al als onredelijk zou zijn aan 
te merken, tenzij mocht blijken van omstan
digheden als in het door het Hof "ten over
vloede" overwogene worden genoemd; 

0. echter dat, zooals terecht door het Hof 
is aangenomen, welke zienswijze trouwens 
blijkbaar door requirant wordt gedeeld, on
der prijsopdrijving in gemeld art. 5 niet elke 
prijsverhooging, doch alleen een in verband 
met de omstandigheden onredelijke, d. i. niet 
door de omstandigheden gerechtvaardigde, 
prijsverhooging is te verstaan; dat de wet 
niet bepaalt dat een prijsverhooging zonder 
meer als onredelijk zou moeten gelden, in
dien zij een zeker percentage van den vroe
geren prijs te boven gaat, doch het aan het 
oordeel des rechters is overgelaten om te 
beslissen, of een bepaalde prijsverhooging in 
verband met de omstandigheden als onrede
lijk is te beschouwen; dat het nu wellicht 
denkbaar is, dat de prijs van een artikel tot 
een zoo buitensporige hoogte is opgevoerd, 
dat die verhooging onmogelijk door de om
standigheden gerechtvaardigd kan zijn, en 
in een zoodanig geval inderdaad met het 
stellen van die, de onredelijkheid daarvan in 
zich sluitende, verhooging zou kunnen wor
den volstaan, doch een dergelijk geval zich 
hier niet voordoet, omdat, zooals in requi
rants betoog wordt toegegeven, een verschil 
tusschen ouden en nieuwen prijs, als waar
van ten deze sprake is, wel degelijk door de 
omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn; 
dat weliswaar het Hof te ver gaat, waar het 
zegt , dat in de telastelegging bepaalde feiten 
gesteld hadden moeten worden, waaruit de 
onredelijkheid der verhooging zou blijken 
doch, anderzijds, waar de gestelde prijsver
hooging op zich zelf nog niet noodwendig 
prijsopdrijving behoefde te beteekenen, in de 
telastelegging, wilde zij tot een veroordeeling 
ingevolge genoemde wet kunnen leiden, wel 
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op een of andere wijze tot uitdrukking had 
moeten zijn gebracht, dat het voor den ge
stelden hoogeren prijs te koop aanbieden van 
het leder prijsopdrijving uitmaakte; dat 
daarom het Hof door aan te nemen, dat het 
bewezenverklaarde zonder meer nog geen 
prijsopdrijving in den zin van art.5 oplever
de, niet van een onjuiste wetsopvatting blijk 
heeft gegeven, terwijl ook niet is in te zien, 
hoe, zooals mede in de toelichting tot het 
middel is gesteld, het Hof door zijn voor
melde rechtsbeschouwing den grondslag der 
telastelegging zou hebben verlaten; 

0 . dat requirant eindelijk nog aanvoert, 
dat het bestreden arrest aan nietigheid zou 
lijden, omdat het Hof niet zou hebben over
wogen, dat het bewezen verklaarde ook niet 
viel onder een andere strafbepaling, doch 
voor dit verwijt geen grond bestaat, omdat 
het Hof immers heeft overwogen , dat het 
bewezenverklaarde niet strafbaar is, hetgeen 
hier kennelijk beteekent, dat het in geen en
kele wettelijke bepaling strafbaar is gesteld; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

z6 April z940. BESCHIKKING van den 
Minister van Algemeene Zaken, afd. II, 
n°. 356, betreffende dragen van insignes 
en onderscheidingsteekenen. (Rijksamb
tenarenregl. art. 50.) 

De Minister van Staat, Minister van Alge
meene Zaken a . i., Voorzitter van den Raad 
van Ministers, 

Gelet op artikel 50, derde lid, van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement; 

Verklaart: 
1°. in te trekken de beschikking van 31 

Maart 1939, n °. 155, Kabinet M .R.; 1 

2 °. vergunning te verleenen, dat door 
ambtenaren in dienst of bij het gekleed gaan 
in uniform, behalve het oranje of de natio
nale kleuren, de na te noemen insignes of 
onderscheidingsteekenen, voor zoover be
trokkenen overigens daartoe gerechtigd zijn, 
worden gedragen: 

a. het kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" en 
de medaille "Bene Merenti", verleend door 
Z.H. den Paus; 

b. de insignes en onderscheidingsteekenen 
van de V ereeniging het N ederlandsche Roode 
Kruis, de ordeteekenen van de buitenland
sche Vereenigingen van het Roode Kruis en 
die van het Comité International de la Croix 
Rouge; 

c. het insigne van de Nederlandsche Ver
eeniging voor Luchtbescherming; 

d. de insignes van den Koninklijken Natio
nalen Bond voor Reddingswezen en Eerste 
Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis"; 

e. het insigne van de Nederlandsche Ver
eeniging "Eerste Hulp bij Ongelukken" ; 

f. de insignes en onderscheidingsteekenen 
van de Nederlandsche Centrale Reddings
brigade; 

g. het insigne van den Nederlandschen 

1 C. V. 1939, bl2. 142. 

Bond tot het redden van drenkelingen; 
h. de onderscheïdingsteekenen van de 

Maatschappij tot Redding van drenkelingen; 
i. de onderscheidingsteekenen, medailles 

en kruisen der Koninklijke Nederlandsche 
Brandweervereeniging; 

j. het insigne van den Bond van Politie
ambtenaren in Nederland tot Bescherming 
van Dieren; 

k. de kenteekenen en insignes, verleend 
door het Verband van Vereenigingen voor 
Veilig Verkeer; 

/. de gouden medaille der Koninklijke Ne
derlandsche Vereeniging voor de Luchtvaart; 

m. de medaille van het Nederlandsch 
Olympisch Comité; 

n. de insignes van de Nationale Vereeni
ging tot Bevordering van Hannonische 
Lichaamsontwikkeling ; 

o. de onderscheidingsteekenen van het Ko
ninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond; 

p. de onderscheidingsteekenen, uitgereikt 
aan de deelnemers van de internationale af
standsmarschen; 

q . het insigne, het kruis van verdienste en 
de medaille voor bijzondere toewijding van 
den Nederlandschen Bond van Vrijwillige 
Burgerwachten; 

r. de medailles van de 24-uren oefenrit, 
uitgeschreven door de Vrijwillige Burger
wacht te Amsterdam; 

s. het mobilisatie-herinneringskruis; 
t. de groene Esperanto-ster; 
u. speldjes, kunstbloemen, vlagjes, enz. , 

welke dienen als bewijs voor de bijdrage in 
een van Overheidswege toegestane collecte 
of inzameling, doch slechts op den dag, 
waarop deze collecte of inzameling wordt ge-
houden. (B.) 

z8 April z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228 d.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot overdracht van het gem. elec
triciteitsbedrijf aan een aangrenzende 
provincie, nu die overdracht voor de ge
meente een groot voordeel zal beteeke
nen, terwijl als bezwaar niet kan gelden 
de omstandigheid, dat, nu de reorgani
satie der electriciteitsvoorziening in het 
gebied, waarvoor aan het betrokken pro
vinciaal electriciteitsbedrijf concessie is 
verleend, nog niet is tot stand gebracht, 
door een raadsbesluit als het onderwer
pelijke zou worden vooruitgeloopen op 
de t. z. t. door de gemeenten te nemen 
beslissing omtrent het al dan niet mede
werken aan deze reorganisatie; het is 
immers niet juist, bij de beoordeeling 
van het onderwerpelijk besluit mede de 
belangen van andere gemeenten in het 
geding te brengen; bovendien zal vol
gens de te treffen overeenkomst de ge
meente ondanks de overdracht van haar 
net de bevoegdheid behouden om later 
op gelijken voet als andere gemeenten 
aan de reorganisatie der stroomvoorzie
ning deel te hebben. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Eelde tegen het 
besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
2 Augustus 1939, n°. 94, strekkende tot niet
goedkeuring van het besluit van den raad 
van 10 Maart 1939, N°. 5, tot overdracht van 
het electriciteitsbedrijf der gemeente aan de 
provincie Groningen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 20 Maart 1940, N°. 180; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Binnenlandsche Zaken van 13 April 1940, 
N°. 8256, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
en van Waterstaat van 3 April 1940, N°. 676, 
afdeeling Electriciteitsvoorziening ; 

0. dat de raad der gemeente Eelde op 
10 Maart 1939 o.m. heeft besloten het 
electriciteitsbedrijf dezer gemeente met in
gang van 1 Januari 1938 over te dragen aan 
de provincie Groningen, daarbij overwegende, 
dat de financieele positie van het electrici
teitsbedrij fin deze gemeente van zoodanigen 
aard is, dat de fusie een uitkomst zal betee
kenen; dat, den grooten schuldenlast op het 
electriciteitsbedrijf in aanmerking genomen, 
het geen betoog behoeft, dat verlaging van 
de electriciteitstarieven bij eigen beheer zeker 
tot één der vrome wenschen zal blijven 
behooren; dat de schuldenlast van het bedrijf 
per 31 December 1937 f 173,644,53 bedraagt, 
terwijl er over 1937 een voordeelig saldo was 
van f 1098.27; dat in de naaste toekomst de 
schuldenlast, behoudens dan de verminde
ring wegens verplichte aflossing, zeker groo
ter zal worden ; dat immers de uitbreiding 
der gemeente meerderen aanleg van netten 
noodzakelijk zal maken, terwijl daarnevens 
vernieuwing van een gedeelte van het laag
spanningsnet wel noodzakelijk zal worden; 
dat, mocht door uitbreiding der gemeente en 
als gevolg daarvan meerder stroomverbruik, 
het winstsaldo kunnen worden opgevoerd , 
dit geenszins zal kunnen leiden tot verlaging 
der electriciteitstarieven, daar bij een hoogen 
schuldenlast extra afschrijving met de winst
saldi, zoo niet een verplichting, dan toch 
met het oog op de rentabiliteit van het 
electrisch net in de toekomst en den levens
duur van het net een gebiedende eisch zal 
zijn; dat voor een tarievenverlaging niet 
alleen zeer belangrijke voordeelige saldo's 
noodig zijn, doch men blijvend van een voor
deelig saldo moet zijn verzekerd , zal er van 
een constante verlaging der tarieven sprake 
zijn; dat momenteel uit de gemeentekas voor 
kosten der straatverlichting betaald wordt 
f 16,80 per lantaarn, zijnde daarvan de zelf
kosten, zoodat van winst op deze lampen 
voor het bedrijf nog geen sprake is; dat bij 
reorganisatie, als door Ged. Staten van 
Groningen bedoeld, de gemeente per lamp 
f 12 is verschuldigd en het totaal der nieuwe 
vastrechtbedragen f 17873 bedraagt, terwij l 
volgens de thans geldende bepalingen de to
tale vastrechtopbrengsten f 24353 zijn, alzoo 
een direct voordeel van f 6480; dat dit laatste 
dus een belangrijk direct voordeel beteekent. 
welk voordeel bij uitbreiding van het aantal 
lampen steeds grooter wordt; dat men ten 
aanzien van het voorstel van Ged. Staten 
omtrent eenige detailregelingen wel van 

meening kan verschillen, doch dat het belang 
van aanneming daarvan, in aanmerking 
genomen de ongunstige positie van het 
electriciteitsbedrijf, waarvan nimmer in
komsten van eenige beteekenis zijn te ver
wachten, wel zeer sterk op den voorgrond 
treedt; dat ook de mogelijkheid be~taat het 
electriciteitsbedrijf reeds thans op de provin
cie Groningen over te dragen; dat, mocht de 
nieuwe organisatie tot stand komen, dan 
ondanks de overdracht de gemeente nog tot 
het nieuwe orgaan zal kunnen toetreden op 
dezelfde voorwaarden als de andere gemeente 
en haar de bevoegdheden en rechten worden 
toegekend, welke aan den inbreng van de 
laagspanningselectriciteitswerken alsdan zul
len zijn verbonden, waarmede het bezwaar 
van Ged. Staten van Drenthe zijns inziens 
wordt overbrugd; dat er eenig verschil tus
schen beide regelingen bestaat en wel in dien 
zin, dat bij overdracht van het bedrijf aan 
de provincie de gemeente een schuld houdt 
bij de provincie van f 19034.10, zijnde het 
verschil tusschen de restantschuld van het 
bedrijf en de boekwaarde van het net per 
31 December 1937, welke schuld, in afwach
ting van het resultaat der onderhandelingen 
omtrent de bovenbedoelde fusie, voorloopig 
door de provincie renteloos wordt voorge
schoten; dat, komt de door Ged. Staten van 
Groningen voorgestane oprichting eener 
nieuwe electriciteitsmaatschappij tot stand, 
dan het bedrag van f 19034.10 te haren laste 
zal worden gebracht; dat, wordt de nieuwe 
maatschappij niet opgericht, dan de afwik
keling van het voorschot te zijner tijd nader 
onder oogen moet worden gezien; dat voor 
overdracht van het net dezelfde motieven 
kunnen worden aangevoerd, als hierboven 
voor de fusie vermeld, terwijl de bij de over
dracht blijvende schuld daaraan geen afbreuk 
doet; dat, ook al mocht de fusie onverhoopt 
niet tot stand komen, de overdracht financi
eel voor de gemeente zeker is te aanvaarden, 
terwijl men reeds dadelijk van aan de over
dracht verbonden voordeelen zal profiteeren ; 
dat uit de gehouden correspondentie blijkt, 
dat met aan zekerheid grenzende waarschijn
lijkheid mag worden geconcludeerd, dat de 
vastrechtbedragen belangrijk kunnen worden 
verlaagd; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij hun be
sluit van 2 Augustus 1939, N°. 94, aan dit 
raadsbesluit goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat niet kan worden ontkend, 
dat de voorgenomen overdracht, waardoor 
de gemeente van de op haar rustende schuld 
bijna geheel zou worden bevrijd en de kosten 
van de straatverlichting zoowel als de vast
rechttarieven aanmerkelijk zouden worden 
verlaagd, voor de gemeente en voor de 
ingezetenen een vrij belangrijk direct voor
deel zou beteekenen ; dat echter blijkens de 
plannen van het provinciaal bestuur van 
Groningen een algeheele reorganisatie van de 
productie en distributie van electrischen 
stroom in het gebied, waarvoor aan het 
P. E. B . te Groningen concessie is verleend, 
op handen is ; dat het onjuist zou zijn om, 
zoolang hieromtrent geen beslissing is geno
men, goedkeuring te verleenen aan een be
sluit, waardoor op de te zijner tijd te nemen 
beslissing van de zijde der Drentsche gemeen-
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ten in het bovenbedoelde concessiegebied 
zou worden vooruitgeloopen en dat de gevol
gen daarvan nog ernstiger zouden worden, 
indien na goedkeuring van het raadsbesluit 
van Eelde andere Drentsche gemeenten een 
soortgelijk besluit zouden nemen, waaraan 
dan bezwaarlijk de vereischte goedkeuring 
zou kunnen worden onthouden; dat hun 
college zich dan ook op dien grond met de 
voorgenomen overdracht van het electrici
teitsbedrijf van de gemeente Eelde aan de 
provincie Groningen niet kan vereenigen; 

dat de raad der gemeente Eelde in beroep 
aanvoert, dat zijns inziens Ged . Staten bij 
hun goedkeuringsrecht krachtens art. 228 
enkel en alleen hebben te beoordeelen, of de 
gevolgen van het besluit tot overdracht zich 
verdragen met het gemeentebelang; dat het 
genoemde college zich evenwel in dezen 
daartoe niet heeft bepaald, maar zich daarbij 
tevens heeft laten leiden door de overweging, 
dat , zoolang omtrent de plannen van het 
provinciaal bestuur van Groningen een alge
heele reorganisatie van de productie en 
distributie van electrischen stroom in het 
gebied, waarvoor aan het P. E. B. te Gronin
gen concessie is verleend, geen beslissing is 
genomen, het onjuist zou zijn goedkeuring te 
verleenen aan een besluit, waardoor op de te 
zijner tijd te nemen beslissing van de zijde 
der Drentsche gemeenten in het bovenbe
doelde concessiegebied zou worden vooruit
geloopen en dat de gevolgen daarvan nog 
ernstiger zouden' worden, indien na goedkeu
ring van het raadsbesluit van Eelde andere 
Drentsche gemeenten een soortgelijk besluit 
zouden nemen, waaraan dan bezwaarlijk de 
vereischte goedkeuring zou kunnen worden 
onthouden; dat ook overigens, afgezien nog, 
dat met deze overweging het college zich niet 
direct blijft bepalen bij de belangen der 
gemeente Eelde, de genoemde overweging 
ten aanzien van deze gemeente kan worden 
bestreden ; dat immers als voorwaarde bij de 
overdracht is gesteld, dat, indien de reorga
nisatie als bovenbedoeld tot stand komt, 
deze gemeente ondanks de overdracht tot 
het nieuwe orgaan kan toetreden op dezelfde 
voorwaarden als de andere gemeenten en 
haar de bevoegdheden en rechten worden 
toegekend, welke aan den inbreng van de 
laagspanningselectriciteitswerken alsdan zul
len zijn verbonden; dat het college van Ged. 
Staten zelfs toegeeft, dat de voorgenomen 
overdracht voor de gemeente en voor de 
ingezetenen een vrij belangrijk direct voor
deel zal beteekenen; dat naar hunne beschei
den meening uit deze overweging van Ged. 
Staten feitelijk reeds een goedkeuring van het 
raadsbesluit had moeten voortvloeien; dat 
toch Ged. Staten, wetende, dat de overdracht 
in dezen geheel met de belangen van de ge
meente zou strooken, dan ook bij hunne 
beoordeeling verder zijn gegaan dan des wet
gevers bedoeling is geweest met art. 228 der 
gemeentewet; dat uit een gehouden corres
pondentie met het P. E. B. te Groningen is 
gebleken, dat het vastrecht voor de ingeze
tenen in de gemeente Eelde bij eventueele 
overdracht van het bedrijf met ruim f 6,400 
kan worden verlaagd, terwijl de kosten van 
straatverlichting per lamp f 4.80 verlaagd 
kunnen worden, hetgeen voor het gemeente-

lijk budget een verlichting beteekent van 
plus minus f 1,500 per jaar, welk laatste 
bedrag op het gemeentelijk budget vooral 
in de tegenwoordige omstandigheden nog al 
van beteekenis is; dat hij overdracht van 
het electriciteitsbedrijf aan de provincie 
Groningen nog altijd voor deze gemeente 
van zeer groote beteekenis acht, omdat, in
dien de beoogde reorganisatie nog eenigen 
tijd op zich zal laten wachten of onverhoopt 
in het geheel met tot stand zal komen. de 
gemeente inmiddels belangrijke nadeelen zal 
hebben ; 

0. dat blijkens de stukken vaststaat, en 
door Ged. Staten van Drenthe ook wordt 
erkend, dat de overdracht van het gemeen
telijk electriciteitsbedrijf der gemeente Eelde 
aan de provincie Groningen voor deze ge
meente een groot voordeel zal beteekenen; 

dat er anderzijds ook niet is gebleken van 
bezwaren tegen deze voorgenomen over
dracht , die, ondanks het evenbedoelde 
voordeel voor de gemeente, het onthouden 
van goedkeuring aan het desbetreffende 
raadsbesluit zouden wettigen; 

dat als een zoodanig bezwaar met name 
niet kan worden aangemerkt de door Ged. 
Staten van Drenthe aangevoerde omstandig
heid, dat, nu de reorganisatie van de electri
citeitsvoorziening in het gebied, waarvoor 
aan het P. E. B. te Groningen concessie is 
verleend, nog niet is tot stand gebracht, 
door een raadsbesluit als het onderwerpelijke 
zou worden vooruitgeloopen op de te zijner 
tijd door de Drentsche gemeenten te nemen 
beslissing omtrent het al of niet medewerken 
aan deze reorganisatie; 

dat het vooreerst immers niet juist is bij 
de beoordeeling van het onderwerpelijke 
besluit van den raad der gemeente Eelde 
mede de belangen van andere gemeenten in 
het geding te brengen, terwijl, wat de gemeen
te Eelde betreft, Ged. Staten van Groningen 
in hun te dezer zake uitgebracht ambtsbe
richt er terecht op wijzen, dat volgens de te 
treffen overeenkomst de gemeente ondanks 
de overdracht van haar net de bevoegdheid 
zal behouden om later op gelijken voet als 
andere .gemeenten aan de reorganisatie der 
stroomvoorziening deel te heb ben; 

dat met het oog op het vorenstaande het 
bestreden besluit van Ged. Staten van 
Drenthe niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Drenthe van 2 Augustus 1939, 
N°. 94, het besluit van den raad der gemeente 
Eelde van 10 Maart 1939, N°. 5, alsnog goed 
te keuren. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en van Waterstaat enz. 

(A.B.) 

z9 April z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Ten onrechte is geweigerd medewer
king voor de inrichting van een terrein 
voor het onderwijs in lichamelijke oefe
ning, nu dit onderwijs met z Jan. 1941 
verplicht wordt voor alle scholen, en de 
aanvrage op zichzelf de "normale 
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eischen" niet overschrijdt, daar de bij de 
onderwerpelijke scholen behoorende 
speelplaatsen niet meer kunnen worden 
gebruikt voor het ondérwijs in lichame
lijke oefening, aangezien alle lokalen van 
beide scholen op deze speelplaatsen uit
zien en het onderwijs in de gymnastiek 
.in hooge mate storend zou werken op 
het overig onderwijs. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door 1. het bestuur der Stichting " Dochters 
van Onze Lieve Vrouw", gevestigd te Nijme
gen; 2. het bestuur van de Stichting "Sint 
Josephscholen", eveneens gevestigd te Nij
megen, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van I7 October 1939, n°. 250, 
tot ongegrondverklaring van het beroep van 
de appellanten tegen het besluit van den 
raad der gemeente Nijmegen van 31 Mei 
1939, waarbij de overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor de inrichting van een achter de 
schoolgebouwen, 3• van Hezewijkstraat 2 en 
Azaleastraat 21, te Nijmegen, gelegen terrein 
tot een voor beide scholen bestemd gemeen
schappelijk terrein voor het onderwijs in 
lichamelijke oefening is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van I4 Februari 1940, n°. 126 en 3 April 
1940, n°. 126/48; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
IS April 1940, n°. 4432, afd. L. 0.; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
evenvermeld besluit hebben overwogen, dat 
de raad zijne beslissing in hoofdzaak heeft 
doen steunen op het volgende: dat volgens 
het voorschrift van art. 195 der Lager
Onderwijswet 1920 het onderwijs in lichame
lijke oefening eerst met ingang van I Januari 
1941 verplicht wordt; dat de scholen de be
schikking hebben over vóór hare gebouwen 
gelegen speelplaatsen, die, zoo noodig, tot 
gemeenschappelijk speelterrein zouden kun
nen worden ingericht, waardoor de mogelijk
heid geschapen zou zijn om het onderhavige 
onderwijs beurtelings voor elke der scholen 
afzonderlijk te geven; dat de aan de inwilli
ging der aanvrage verbonden kosten (ge
raamd op f II,ooo) onder de tegenwoordige 
tijdsomstandigheden voor het beoogde doel 
niet te rechtvaardigen zijn ; dat de gemeente 
het denkbeeld overweegt om een in de om
geving der bovenbedoelde scholen gelegen 
terrein te zijner tijd als gemeenschappelijk 
terrein voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening in te richten, van welk terrein de 
onderhavige scholen alsdan mede gebruik 
zouden kunnen maken; dat door de inwilli
ging der aanvrage mitsdien de normale 
eischen, aan het geven van lager onderwijs te 
stellen, zouden worden overschreden; dat de 
appelleerende schoolbesturen hiertegen in 
hoofdzaak hebben aangevoerd: dat het tijd
stip, waarop het meerbedoelde onderwijs ver
plicht zal worden, niet zoo ver meer is. ver
wijderd, dat met de voorbereiding van de 
invoering ervan niet zou kunnen en moeten 
worden begonnen; dat de meening, als zoude 
het onderwijs gegeven kunnen worden op de 

L. 1940. 

(vóór de schoolgebouwen gelegen) speel
plaatsen, geen rekening houdt met de werke
lijkheid, die verwezenlijking van het denk
beeld niet mogelijk maakt ; dat de te maken 
kosten door den raad veel te hoog zijn ge
raamd en de vraag naar den omvang daar
van overigens niet te zijner beoordeeling 
staat; dat, indien het zou komen tot de in
richting van een gemeenschappelijk terrein 
als de gemeente zich voorstelt, dit terrein zou 
moeten dienen voor niet minder dan negen 
scholen met in totaal 2500 leerlingen, de 
onderhavige scholen (welke ruim een kwar
tier gaans verwijderd zijn van het terrein, dat 
de gemeente op het oog heeft) daaronder 
begrepen; dat een aanvrage, als door de 
schoolbesturen gedaan, in artikel 72, tweede 
lid, der wet als een volkomen normale aan
vrage wordt genoemd; dat ook overigens de 
normale eischen, aan . het geven van lager 
onderwijs te stellen, niet worden overschre
den; dat hun college van oordeel is, dat -
wat er van al het voorgaande ook zij - de 
huidige tijdsomstandigheden elke nieuwe 
uitgave verbieden, die niet krachtens wette
lijk voorschrift moet gedaan worden of 
waarvan de urgentie niet vaststaat; dat 
wettelijke plicht noch urgentie de inwilliging 
der gedane aanvrage oplegt; dat deze inwil
liging mitsdien leiden zou tot overschrijding 
van de normale eischen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, 
dat krachtens raadsbesluit van 23 Januari 
1935, met daartoe door den raad der gemeen
te Nijmegen, overeenkomstig artikel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920, beschikbaar ge
steld geld, een terrein is aangekocht , ten 
einde bestemd te worden tot speelterrein en 
tot terrein voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening voor de beide bovengenoemde 
scholen; dat deze aankoop mede diende tot 
compensatie van een door den onder 2 ge
noemden appellant - in overleg met het 
gemeentebestuur - gedanen afstand van 
een gedeelte van het ingerichte speelterrein 
van de school aan de Azaleastraat 21 ten be
hoeve van de stichting van de school van 
den onder I. genoemden appellánt aan d.i 
3• van Hezewijkstraat n°. 2, waardoor het 
terrein van de eerstgenoemde school tot 
dusdanige afmetingen werd teruggebracht, 
dat het mettertijd, wanneer de school volledig 
zou zijn uitgegroeid, te klein zou zijn om als 
speelterrein te dienen, wat ook met het 
speelterrein van de laatstgenoemde school 
reeds aanstonds het geval was; dat de inrich
ting van het aangekochte terrein toen niet 
onmiddellijk is ter hand genomen, omdat 
vooralsnog - gezien het aantal leerlingen 
aan elke der scholen - de vóór de scholen 
liggende terreinen als speelplaats konden 
dienen, terwijl het geven van onderwijs in 
lichamelijke oefening nog niet verplicht was; 
dat thans echter, zoowel de groei van de 
aantallen leerlingen als de aanstaande wet
telijke verplichting tot invoering van het 
onderwijs in het vak lichamelijke oefening, 
de inrichting van het achterterrein aan de 
orde stelt; dat de aanvrage van hen, appel
lanten, strekt om tot de inrichting van dit 
terrein te komen; dat een ander terrein, ge
schikt voor het geven van onderwijs in 

I3 
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lichamelijke oefening, niet aanwezig is; dat 
de Lager-Onderwijswet 1920, met ingang van 
1 Januari 1941 aan de besturen van bijzondere 
scholen de verplichting oplegt tot het geven 
van onderwijs in lichamelijke oefening en de 
voorbereiding daartoe nu zeker niet voor
barig is te noemen; dat overigens dit onder
wijs aan de openbare scholen in de gemeente 
Nijmegen thans reeds gegeven wordt; dat 
derhalve de invoering van dit vak ook op de 
bijzondere scholen op zichzelf zeker niet de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, overschrijdt ; dat de 
mogelijkheid om dit onderwijs op de beide 
bovengenoemde scholen te geven, afhangt 
van de inwilliging van de onderhavige aan
vrage; dat deze aanvrage niet verder gaat 
dan volstrekt noodzakelijk is om het be
doelde terrein voor zijn doel geschikt te 
maken; dat inwilliging van de onderhavige 
aanvrage dus zeker niet de normale eischen 
overschrijdt; 

0 . dat het onderwijs in lichamelijke oefe
ning ingevolge art. 2, eerste lid, i, der Lager
Onderwijswet 1920 wordt begrepen onder 
het lager onderwijs; 

dat het onderwijs in dit vak krachtens 
art. 195, eerste lid, dierzelfde wet, weliswaar 
eerst met 1 Januari 1941 verplicht wordt 
voor alle scholen, doch dat, nu het hier een 
vak betreft, hetwelk de wet zelf onder het 
lager onderwijs begrijpt , de schoolbesturen 
uiteraard bevoegd zijn, dat vak ook thans 
reeds op hunne scholen te doen onderwijzen, 
alsmede om, langs den weg van art. 72, de 
gelden aan te vragen, benoodigd voor het 
treffen van de , voor het geven van het 
onderwijs in bedoeld vak noodzakelijke 
voorzieningen ; 

dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
aanvrage niet kan worden afgewezen op den 
grond door Ged. Staten aangevoerd, dat 
noch wettelijke plicht, noch urgentie de in
williging der aanvrage oplegt, zulks te min
der, nu het bedoelde vak op de openbare 
scholen te Nijmegen ook reeds is ingevoerd, 
zij het ook, dat het onderwijs daarin, naar de 
vertegenwoordiger van het gemeentebestuur 
heeft medegedeeld in de openbare vergade
ring van de Afdeeling van den Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht , niet 
wordt gegeven op speciale, voor die scholen 
ingerichte terreinen ; 

dat slechts dient te worden onderzocht, of 
hetgeen de schoolbesturen in verband met 
hun voornemen om het vak lichamelijke 
oefening op hunne scholen in te voeren, aan
vragen, de normale eischen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, overschrijdt; 

dat dit niet het geval is, daar blijkens het 
advies van den bij deze zaak betrokken 
Inspecteur van het lager onderwijs de bij de 
onderwerpelijke scholen behoorende speel
plaatsen onmogelijk meer kunnen worden 
gebruikt voor het onderwijs in de lichamelijke 
oefening, daar alle lokalen van beide scholen 
op deze speelplaatsen uitzien, en het onder
wijs in de gymnastiek in hooge mate storend 
zou werken op het overige onderwijs; 

dat de gemeenteraad weliswaar heeft ge
wezen op de hooge kosten, welke aan de 
inwilliging der aanvrage zouden zijn verbon-

den, doch dat de vraag, of de raming van 
kosten te hoog is doordat de schoolbesturen 
een te kostbare voorziening verlangen, inge
volge art. 77, 6• lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 aan de beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
kan worden onderworpen ; 

dat ook overigens niet is gebleken, dat 
met deze aanvrage de bedoelde normale 
eischen zouden worden overschreden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland en het be
sluit van den raad der gemeente Nijmegen 
van 31 Mei 1939 te beslissen, dat de ten deze 
gevraagde medewerking door den raad der 
gemeente Nijmegen alsnog behoort te worden 
verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen enz. 

(A.B.) 

I9 April I940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 2.) 

Nu vanwege het gemeentebestuur is 
verklaard, dat zoodra het onderwerpe
lijke stuk grond zal worden bebouwd, 
het gemeentebestuur zal bevorderen, dat 
door de gemeente de voor de voorgevel
rooilijn gelegen strook zal worden aange
kocht of onteigend, kan niet gezegd wor
den, dat door de vaststelling der rooilijn 
appellant in ontoelaatbare mate in zijn 
bij dat perceel betrokken belangen zal 
worden geschaad. 

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

door 1°. H . P. van Jaarsveld, te 's-Gravenha
ge, c. s. en 2°. de N.V. 's-Gravenhaagsche 
Hypotheekbank voor Nederland, te 's-Gra
venhage, tegen het besluit van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 15 Augustus 1939, 
n°. 187/1, houdende goedkeuring van het 
besluit van den raad der gemeente 's-Graven
hage van 2 Mei 1939, tot vaststelling van een 
voorgevelrooilijn; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
3 April 1940, n°. 164; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 April 1940, 
n°. 4062 M./P.B. R., afd. Volkshuisvesting ; 

0 . dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 15 Augustus 1939, n°. 187/1, 
goedkeuring hebben verleend aan het be
sluit van den raad der gemeente 's-Graven
hage van 2 Mei 1939, tot het vaststellen van 
de voorgevelrooilijn aan de zuid-oostzijde 
van de Zeestraat, tusschen de Sophialaan 
en het Scheveningscheveer, in voege als op 
een bijbehoorende kaart is aangegeven; 

dat van het genoemde besluit van Ged . 
Staten H. P . van Jaarsveld, te 's-Gravenhage, 
c.s. en de N.V. 's-Gravenhaagsche Hypo
theekbank voor Nederland, te 's-Gravenhage, 
b ij Ons in beroep zijn gekomen; 

dat H. P. van Jaarsveld c.s. aanvoert, dat 
hij en zijne mede-appellante eigenaar zijn 
van r. den grond aan de Zeestraat te 's-Gra-
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venhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gra
venhage sectie P, nummer 7642, groot 5 aren, 
38 centiaren, 2. een pakhuis met bovenwo
ning, met daarachter gelegen bergplaats en 
rijwielloods, uitkomende in een slop aan de 
Zeestraat, plaatselijk gemerkt 33b en 33c, 
met ingang naar de Zeestraat , kadastraal 
bekend gemeente 's-Gravenhage , sectie P, 
nummer 9008, groot IO aren, 3 centiaren; dat 
zij door deze voorgevelrooilijn ernstig schade 
lijden; dat immers van het perceel, sectie 
P, n°. 7642, een stuk, ter breedte van 16.05 
en ter diepte van ongeveer 7 m, en van het 
perceel sectie P. n°. 9008, een stuk, ter 
breedte van 3 m en ter diepte van ongeveer 
4 m, door de nieuwe voorgevelrooilijn van de 
Zeestraat on bebouwbaar worden gemaakt; 
dat m.a.w. ongeveer 125 centiaren van hun 
open grond, gelegen aan de Zeestraat, waar
deloos worden gemaakt; dat zij, aannemende 
dat de waarde van den grond f 125 per cen
tiare bedraagt, door de nieuwe voorgevelrooi
lijn een verlies lijden van f 15,500; dat het 
echter bij deze schade niet blijft; dat het hun 
thans ondoenlijk is het restant van het per
ceel, sectie P, n°. 7642, tegen een loonenden 
prijs te verkoopen, omdat het teveel naar 
achteren is gelegen; dat een blik op de kaart 
doet zien, dat aan den eenen kant het com
plex Scheveningscheveer en aan den anderen 
kant de bebouwing aan de Zeestraat hunne 
gronden, voorzoover zij mogen worden be
bouwd, wegdrukken; dat dit bezwaar slechts 
kan worden ondervangen, indien de eigenaren 
van de belendende panden tot vernieuwing 
of vervanging van hunne opstallen overgaan; 
dat hiermede echter nog tientallen jaren 
gemoeid zullen zijn; dat zij eenige jaren gele
den door het gemeentebestuur van 's-Graven
hage werden gedwongen, de opstallen op het 
perceel n°. 7642 te sloopen, hetgeen voor hen 
sloopingskosten en huurderving ten gevolge 
had; dat het gemeentebestuur niet voorne
mens is, de schade te vergoeden; 

dat de N.V. voornoemd in beroep aanvoert, 
dat zij als hypotheekhoudster belanghebben
de is bij de beide hiervorengenoemde per
ceelen; dat zij de waardevermindering van 
haar onderpand als gevolg van deze rooilijn 
schat op rond f 12,500; dat er geenszins op 
kan worden gerekend, dat de thans vastge
stelde rooilijn binnen afzienbaren tijd zal 
worden verwezenlijkt; dat hiervan het gevolg 
zal zijn, dat een eventueel op dit terrein te 
stichten gebouw aan een diepen inham van 
de straat zal komen te liggen, hetgeen dezen 
grond practisch onverkoopbaar maakt; 

0. dat in de openbare vergadering der 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over d a"?e 
zaak verslag is uitgebracht, door den ge
machtigde van burgemeester en wethouders 
van 's-Gravenhage namens dit college is 
verklaard, dat, zoodra het perceel n°. 7642 
zal worden bebouwd, het zal bevorderen, dat 
door de gemeente de vóór de rooilijn gelegen 
strook zal worden aangekocht of onteigend; 

dat onder die omstandigheid niet gezegd 
kan worden, dat door de vaststelling van de 
rooilijn de appellanten in ontoelaatbare mate 
in hunne bij dat perceel betrokken belangen 
zullen worden geschaad; 

dat voorts de beperking, welke door de 

rooilijn aan de bebouwing van perceel n°. 
9008, dat thans aan de straatzijde een nau
wen doorgang vormt, wordt gesteld, mag 
geacht worden door de appellanten geen of 
althans slechts zeer gering nadeel tengevolge 
te zullen hebben; 

dat derhalve de bezwaren der appellanten 
niet tot vernietiging van de door Ged . 
Staten aan het raadsbesluit, dat aan een 
doelmatige stadsontwikkeling alleszins be
vorderlijk is te achten, verleende goedkeuring 
kunnen leiden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

22 April 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (IJkwet artt. 1- 44.) 

Ten onrechte heeft de Kantonrechter 
op het op 8 Nov. 1939 gepleegde feit de 
IJkwet 1937 S. 627 toegepast, hoewel 
deze nog niet was in werking getreden. 

Op het beroep van B. B., directeur eener 
houthandelszaak, te Drachten, requirant van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Beetsterzwaag van 2 Jan. 
1940, waarbij requirant ter zake van " het 
voorhanden hebben op een plaats als bedoeld 
in het eerste lid van art. 7 der IJkwet 1937 
S. 62 7 van een aan individueele keuring on
derworpen meetwerktuig, hetwelk niet van 
het vereischte ijkmerk is voorzien" met aan
haling van de artt. r, 2, 7, ro, rr, 20, 27, 28, 
33 der IJkwet 1937 S . 627 en 23 en 91 Sr. 
is veroordeeld tot eene geldboete ten bedrage 
van vijftig cents, subsidiair één dag hechtenis 
met verbeurdverklaring van den in beslag 
genomen duimstok; 

De Hooge Raad, en2.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand door of vanwege re
quirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis is bewezen 

verklaard, - met qualificatie en strafopleg
ging als voormeld - , het aan requirant te
laste gelegde, dat hij in den voormiddag van 
8 Nov. 1939 te ongeveer rn½ uur, in de ge
meente Smallingerland, te Drachten, in een 
houtopslagplaats, zijnde een plaats bestemd 
en gebruikt tot het verkoopen en afleveren 
van waren (hout), voorhanden heeft gehad: 
r duimstok van één Meter, welke niet was 
voorzien van het vereischte stempelmerk, 
zijnde de letter m in den kleinen staanden 
drukvorm; 

dat het bewezen verklaarde is gequalifi
ceerd en gestraft volgens de bepalingen van 
de IJkwet 1937 S. 627, hoewel deze wet nog 
niet in werking getreden is, maar thans nog 
geldt de IJkwet van 7 April 1869 S . 57; 
dat derhalve de desbetreffende artikelen de-
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zer wet hadden moeten zijn toegepast en 
aangehaald en de qualificatie met inachtne
ming dezer artikelen had behooren te lui
den, zoodat, nu dit niet geschied is de be
palingen dier wet zijn geschonden; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
ten aanzien van de bewezenverklaring, 

en rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0., 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
.,het voorhanden hebben op een plaats, ver
meld in het eerste lid van art. rr der IJkwet, 
van een maat, niet voorzien van het ver
eichte stempelmerk", · 

Verklaart dit feit strafbaar en requirant 
deswege strafbaar, daar geen grond tot straf
uitsluiting is bevonden, 

Gezien de artt. 29 aanhef en onder 3° en 
34 2de lid der IJkwet en 23 en 91 Sr., 

Veroordeelt requirant tot eene geldboete 
van vijftig cents, bij gebreke van betaling of 
verhaal te vervangen door één dag hechtenis, 
staande deze straf in goede verhouding tot 
de ernst van het gepleegde feit, 

Verklaart verbeurd den in beslag genomen 
duimstok, 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. J.) 

24 April z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15 j 0

• art. 18.) 
Een voorganger van een "gemeen

schap van Christenen" kan niet geacht 
worden een geestelijk ambt te beklee
den in den zin van art. 15 re lid sub c 
en art. r8 der wet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door L. P. , dienstplichtige der lichting 1929 
uit Assen, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Defensie van 6 December 1939, 
Vlle Afdeeling, no. 446 V., waarbij hem vrij 
stelling van den dienstplicht wegens het ver
keeren in een geval, als bedoeld in art. r 5, 
eerste lid c, der Dienstplichtwet, is gewei
gerd; 

Den Raad van S tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Maart 1940, no. 231; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van r6 April 1940, VIide afd. no. 
301 V.; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat de dienstplich
tige als voorganger van een gemeenschap 
van Christenen niet behoort tot de personen, 
vermeld in een der bij het Dienstplichtbe
sluit (S. 1939, no. 21, en 1931, no. 91) be
hoorende tabellen betreffende het verleenen 
van vrijstelling van den dienstplicht wegens 
het bekleeden van een geestelijk of een gods
dienstig-menschlievend ambt, of het in op
leiding zijn voor een zoodanig ambt; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 

de arbeid in het Evangelie, die door hem zou 
waargenomen worden, schriftuurlijk is; dat 
meerderen in Nederland en in vele andere 
naties op dezelfde wijze arbeiden, wat wil 
zeggen, dat zij voortgaan van plaats tot 
plaats om het Evangelie te verkondigen om 
niet, van het Evangelie leven, m. a. w. om 
te onderhouden worden van diegenen, die als 
gevolg van de prediking deel uitmaken van 
de gemeenschap, a ls te zijn één lichaam, r 
Korinthe 12 : 13; dat hiervan na aanvraag 
overvloed van bewijzen beschikbaar zijn; dat 
deze gemeenschap één lichaam en nochtans 
geen genootschap is, hetgeen bewezen wordt 
door het feit, dat zij telken jare on bepaalde 
tijden conferenties houdt in Apeldoorn, wat 
door de autoriteiten van de genoemde ge
meente kan bevestigd worden; dat hij door 
voorgangers van deze gemeenschap op de 
jaarlijksche conferentie van 12-15 Augustus 
1939 was benoemd tot arbeider in het Evan
geliewerk, na eerst eenige jaren van voorbe
reiding te hebben gehad; dat voorgangers 
van deze gemeenschap in andere landen, 
waaronder Engeland, Amerika, Afrika, in 
den wereldoorlog vrijstelling van dienstplicht 
is verleend op dezelfde gronden · als geeste
lijken van andere gezindten; dat ook Zuid
Afrika, zoowel als de Vereenigde Staten de
zen Evangeliedienaars dezelfde rechten toe
kennen wat betreft reductie op de spoor- en 
reistarieven, te weten 50 % ; 

0. dat niet aannemelijk is gemaakt, dat de 
appellant een geestelijk ambt zou bekleeden 
in den zin van art. r8 der Dienstplichtwet; 

dat de gevraagde vrijstelling mitsdien te
recht door Onzen Minister is geweigerd; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie enz. 

(A.B.) 

25 April z940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 58, lid r en 59.) 

De ontslagen ambtenaar, die in be
roep komt van het hem betreffende ont
slagbesluit en inmiddels in een ander 
rechtsgebied zijn woon- (of nieuwe 
stand-) plaats h eeft dan toen hij nog 
niet ontslagen was, moet, omdat hij het 
ontslagbesluit immers wil zien nietig 
vtrklaard, zijn beroep instellen bij dat 
Ambtenarengerecht, tot welks rechtsge
bied zijn vroegere standplaats behoorde. 

Geen détournement de pouvoir, nu B. 
en W ., in plaats van in _hooger beroep 
te gaan van een uitspraak, waarbij was 
nietig verklaard het ontslagbesluit, ge
grond op reorganisatie van het dienst
vak, een ontslag hebben gegeven op 
grond van ongeschiktheid. 

In casu is van ongeschiktheid geble
ken uit onvoldoende plichtsbetrachting. 

Uitspraak in zake: 
P. H. van der Meulen, wonende te Drumpt, 



197 25 .APRIL 1940 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. P. J. de Kanter, ad
vocaat, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen : 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van de gemeente Gouderak, gedaagde 
in hooger beroep, vertegenwoordigd door 
den Burgemeester, H. Bergman, wonende te 
Gouda, in persoon ter openbare terechtzit
ting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. J. Coert, advocaat, wonende te Rot
terdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen, alsmede als 
getuige-deskundige, vanwege gedaagde me
degebracht, H . M. van Triet, accountant, 
wonende te Gouda; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat Burgemeester en Wethouders der 

gemeente Gouderak bij besluit van ~r Juli 
1939 - gelet op het bepaalde in art. 32, 
tweede lid, sub b en in art. 34, tweede lid, 
van het ambtenarenreglement der gemeente 
- hebben besloten, voor zoover ten deze 
van belang: 

re. aan den ambtenaar ter secretarie P. H. 
van der Meulen met ingang van 15 Juli 1939 
eervol ontslag te verleenen wegens niet uit 
ziekten of gebreken voortvloeiende onge
schiktheid voor zijn betrekking; 

2e. aan betrokkene nog tot 15 September 
1939 de laatstelijk door hem genoten bezol
diging uit te betalen; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak van 8 Januari 1940 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - P. 
H. van der Meulen - die bij dat Gerecht 
tegen vorenbedoeld besluit beroep heeft in
gesteld - niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in zijn beroep, voor zoover door hem wordt 
gevorderd toekenning van een schadeloos
stelling en veroordeeling van verweerder in 
de kosten van het geding, en het beroep voor 
het overige ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen, en op
nieuw rechtdoende, en doende wat de eerste 
Rechter had behooren t e doen, te vernieti
gen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van de Gemeente Gouderak van r r 
Juli 1939, waarvan beroep, en derhalve het 
hem gegeven ontslag te verklaren ongeldig, 
wijl het berust op onjuiste gronden, met ver
oordeeling tevens van Burgemeester en Wet
houders van de Gemeente Gouderak, immers 
deze Gemeente, tot betaling aan eischer van 
een bedrag van f 2500 of zooveel als deze 
Raad in goede Justitie billijk zal oordeelen; 

0. dat Mr. J . Coert, als gemachtigde van 
gedaagde, op de in de contra-memorie ge
stelde gronden heeft geconcludeerd tot be
vestiging van de uitspraak van het Ambte
narengerecht; 

In rechte: 
0. dat de eerste rechter op goede gronden, 

waarmede deze Raad geheel instemt, 1 zich 
bevoegd heeft verklaard van het door klager, 
thans eischer, ingestelde beroep kennis te 
nemen, immers terecht heeft aangenomen, 
dat niet gezegd kan worden, dat betrokkene 
bij het instellen van het beroep zijn stand
plaats te Gouderak niet meer had; 

0. dat eischer in het beroepschrift heeft 
betoogd - welk betoog zijn gemachtigde ter 
terechtzitting van dezen Raad nog heeft on
derstreept - dat gedaagde één dag nadat 
was gewezen de vroegere uitspraak van het 
Ambtenarengerecht te Rotterdam, dd. ro 
Juli 1939, (A. B. 1939, blz. 1207, Red.), het 
onderhavige besluit heeft genomen en aldus 
heeft gemeend het recht in eigen hand te 
kunnen nemen en niet alleen hem, eischer, 
maar ook den eersten rechter en dezen Raad 
voor een voldongen feit te kunnen stellen, 
hetgeen, volgens eischer, nog te meer klemt, 
als bedacht wordt, dat het debat tusschen 
de partijen in het eerste geding in wezen 
heeft geloopen over de geschiktheid van 
eischer als ambtenaar, hebbende gedaagde 
hierdoor - althans volgens eischer - van 
de hem toekomende bevoegdheid ontslag 
wegens ongeschiktheid te geven een ander 
gebruik gemaakt dan waarvoor die bevoegd
heid is gegeven; 

0. dat de Raad eischer hierin niet vermag 
te volgen, vermits het gedaagde volkomen 
vrij stond om, zonder van bedoelde uitspraak 
van het Ambtenarengerecht van ro Juli 1939 
bij dezen Raad in hooger beroep te komen, 
eischer, nà die uitspraak, wegens ongeschikt
heid te ontslaan, waaraan niet in het minst 

1 Deze gronden luiden: 
0. dat het Gerecht in verband met het 

bepaalde bij art. 59, lid r, der Ambtenaren
wet 1929 allereerst moet beslissen of klager, 
die bij het instellen van het beroep zijn 
woonplaats had buiten het rechtsgebied van 
dit Gerecht, geacht moet worden alstoen zijn 
standplaats binnen dat rechtsgebied gehad 
te hebben; 

0 . dienaangaande dat naar het oordeel van 
het Gerecht bij de beantwoording van deze 
vraag buiten beschouwing moet worden ge
laten het thans bestreden besluit, waarbij 
klager uit zijn betrekking van ambtenaar ter 
secretarie der gemeente Gouderak is ontsla
gen, daar toch het onderhavige beroep juist 
is ingesteld om vernietiging van dit besluit 
te verkrijgen en een eventueele vernietiging 
tot gevolg heeft, dat klager geacht moet wor
den zijn betrekking - en mitsdien ook zijn 
standplaats - te Gouderak nimmer te heb
ben verloren, zoodat niet gezegd kan worden, 
dat klager bij het instellen van zijn beroep 
zijn standplaats te Gouderak niet meer had, 
voor welk een en ander het Gerecht steun 
meent te kunnen vinden in de uitspraak van 
den Centralen Raad van Beroep van 3 Dec. 
1936, D. no. B. 27, (A. B. 1937, blz. rog, 
zesde overweging in rechte, Red.); 

0. dat derhalve dit Gerecht, daar de ge
meente Gouderak binnen zijn rechtsgebied 
valt, zich bevoegd acht van het onderhavige 
beroep kennis te nemen. 
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afdoet, dat in het vorige geding ook de onge
schiktheid van eischer mede ter sprake is 
gebracht, aangezien immers het toenmaals 
bestreden ontslagbesluit niet was gegrond op 
ongeschiktheid van eischer, maar op reorga
nisatie, uit welken hoofde gedaagde destijds 
meende aan eischer ontslag te kunnen geven, 
juist om hem nog ter wille te zijn; 

0. dat ook overigens niet is gebleken, dat 
bij het nemen van den ten deze getroffen 
maatregel van ontslag wegens ongeschikt
heid eenig onoirbaar motief bij gedaagde 
heeft voorgezeten; 

0. dat de Raad voorts op grond van de ge
dingstukken en de ter terechtzitting in eer
sten aanleg afgelegde verklaringen als vast
staande aanneemt hetgeen ook als zoodanig 
door het Ambtenarengerecht is aangeno
men, n.l.: 

dat eischer in 1930 is benoemd tot ambte
naar ter secretarie der gemeente Gouderak; 

dat eischer als zoodanig in hoofdzaak be
last is geworden met a. de werkzaamheden 
ten behoeve van de administratie ter secre
tarie in engeren zin; b. de administratie van 
het gemeentelijk electriciteitsbedrijf en het 
gemeentelijk waterleidingsbedrijf en c. de 
werkzaamheden ten behoeve van de steun
verleening aan werkloozen; 

dat uit een eind 1937 of begin 1938 door 
den rijkscontröledienst voor werkverruiming 
en werkloozenzorg ingesteld onderzoek is ge
bleken, dat de door eischer gevoerde admi
nistratie betreffende de steunverleening aan 
werkloozen in een chaotischen toestand ver
keerde; 

dat daarop van rijkswege bij gedaagde is 
aangedrongen op het treffen van ingrijpende 
maatregelen, bij gebreke waarvan zou moe
ten worden overgegaan tot het intrekken van 
het rijkssubsidie; 

dat een en ander tot gevolg heeft gehad, 
dat ongeveer medio Maart 1938 de werk
zaamheden ten behoeve van de steunverlee
ning aan eischer zijn ontnomen en aan een 
anderen ambtenaar zijn opgedragen; 

dat eischer vervolgens , afgezien van eenige 
slechts sporadisch voorkomende werkzaam
heden, uitsluitend belast bleef met de werk
zaamheden ten behoeve van de administratie 
ter secretarie in engeren zin en de admi
nistratie van het gemeentelijk electriciteits
bedrijf en het gemeentelijk waterleidings
bedrijf; 

dat eischer sindsdien zeer dikwijls te laat 
is gekomen, zijn werk is blijven veronacht
zamen en het secretariewerk nagenoeg ge
heel aan een collega heeft overgelaten, ter
wij l h ij, voce zoover e r door hem werd ge
werkt, zich slechts heeft beziggehouden met 
het werk voor bovengenoemde gemeentebe
drijven; 

dat eischer deze laatstbedoelde werkzaam
heden slordig en onvolledig heeft verricht; 

0. dat deze R aad het blijkens de vorige 
rechtsoverweging als vaststaande aangeno
mene in wezen niet weerlegd acht door het
geen in h et beroepschrift en ter terechtzit
ting van dezen R aad namens eischer is aan-

gevoerd, waarbij de Raad er nog in het bij
zonder op wil wijzen, dat, indien eischer, zoo
als hij het doet voorkomen, als ambtenaar 
zooveel werkzaamheden had te verrichten, 
het dan toch wel heel eigenaardig aandoet, 
dat hij - naar blijkt uit hetgeen, volgens het 
desbetreffende proces-verbaal, de getuige A. 
0fferman ter terechtzitting in eersten aan
leg heeft verklaard - in de kamer van het 
gemeentehuis, waar hij moest werken, ,.meer
malen met zijn oogen dicht" zat, hetwelk 
toch wel de gevolgtrekking wettigt, dat hij 
het met het afdoen van de beweerdelijk 
drukke werkzaamheden niet zoo nauw nam; 

0. dat de Raad dan ook, nog mede gelet 
op hetgeen nader bij contra-memorie in hoo
ger beroep is aangevoerd ter adstructie van 
eischers ongeschiktheid - zijnde niet eenig 
algemeen verbindend voorschrift aan te wij
zen, waarmede het in strijd zou zijn, dat de 
rechter mede acht slaat op en in aanmerking 
neemt nader bij contra-memorie ter zooda
nige adstructie aangevoerde feiten en om
standigheden - alsook op de te zijner te
rechtzitting door H. M. van Triét a ls ge
tuige-deskundige afgelegde verklaringen, de 
overtuiging heeft bekomen en aanneemt, dat 
eischer de plichten, uit zijn betrekking als 
ambtenaar voortvloeiende, in geenen deele, 
niettegenstaande het uitdrukkelijk voor
schrift van art. 9 van het Ambtenarenregle
ment der gemeente Gouderak, nauwgezet en 
ijverig heeft vervuld, doch dat hij die plich
ten in zoodanige mate heeft veronachtzaamd, 
dat hij deswege ongeschikt moet worden ge
acht voor zijn betrekking; 

0. dat het bestreden ontslagbesluit der
halve niet gezegd kan worden feitelijk of 
rechtens te strijden, immers is genomen in 
overeenstemming met art. 32, lid 2, sub b, 
j 0

• art. 31, lid 3, van vorenbedoeld Amb
tenarenreglement, hebbende de eerste rech
ter op goede gronden overwogen, dat t en 
deze ook is voldaan aan het bepaalde in art. 
34, lid 2, tweede zinsnede, van dat reglement; 

0. dat ook overigens de beroepen uitspraak 
met juistheid is gewezen, ook voor wat be
treft de daarbij uitgesproken niet-ontvan
kelijkheid; 

0. dat eischer de juistheid der niet-ont
vankelijkverklaring ten aanzien van de ge
vorderde toekenning van een schadeloosstel 
ling wel betwist, in verband met het feit, dat 
ter secretarie van Gouderak reeds een amb
tenaar in zijn plaats is aangesteld en er dus 
reden zou zijn voor toepassing van a rt. 48 
van de Ambtenarenwet 1929, doch dit ver
weer van eischer moet worden verworpen , 
vermits uit zijn vordering niet. op eenigerle i 
wijze bleek, dat hij daarmede bedoelde een 
vergoeding, waarvan sprake is in dit art. 48; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, moet worden bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 
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26 April z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73 .) 

Onder eene "gelijksoortige" bijzon
dere school, als bedoeld in art. 73 vierde 
lid onder b, moet worden verstaan een 
gelijksoortige bijzondere school naar de 
onderscheiding van art. 3 der wet, en 
niet een bijzondere school van gelijke 
richting. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot het verstrek
ken van Lager Onderwijs op Gereformeerden 
grondslag, te Vlaardingen, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 31 
October 1939, n°. 206, tot ongegrondverkla
ring van het beroep van den appellant tegen 
het besluit van den raad der gemeente Vlaar
dingen van 19 Juli 1939, waarbij de over
eenkomstig art . 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking voor de stich
ting van een bijzondere school voor gewoon 
lager onderwijs, te Vlaardingen, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 28 Februari 1940, n°. 143 , en 10 April 
1940, n°. 143/53; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 April 1940, n°. 4761, Afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat het genoemde besluit van Ged. 
Staten steunt o. a. op de overwegingen, dat 
art. 73, eerste lid, onder a, der Lager-Onder
wijswet 1920 in het onderwerpelijke geval de 
overlegging eischt van een verklaring, waar
uit blijkt, dat de op te richten school door ten 
minste 7 5 leerlingen zal worden bezocht ; dat 
hier is overgelegd een verklaring, betrekking 
hebbend op 93 kinderen, waaronder zich 
evenwel 80 kinderen bevinden, die bijzondere 
scholen voor gewoon lager onderwijs zouden 
verlaten, doch voor wie in die scholen in de 
voor hen bestemde klasse plaatsruimte be
schikbaar zou blijven, terwijl zij minder dan 
4 km van die scholen woonachtig zijn, zoo
mede I kind, dat reeds op I Augustus 1930 
is overleden ; dat, aangezien de zooeven be
doelde scholen, naar de onderscheiding van 
art. 3 der wet, als gelijksoortig aan de op te 
richten school zijn te beschouwen, de hier
bedoelde 80 kinderen, ingevolge art. 73, 
vierde lid, mogen worden medegerekend, ten
zij zou moeten worden aangenomen, dat, 
hetzij aanzienlijke toeneming of belangrijke 
verplaatsing van de bevolking in de gemeente, 
hetzij andere gewichtige omstandigheden tot 
de onderwerpelijke schoolstichting aanleiding 
geven; dat het eerstgenoemde geval zich hier 
niet voordoet, terwijl evenmin gebleken is 
van een andere gewichtige omstandigheid, 
welke in deze tot schoolstichting aanleiding 
zou geven; dat met name niet als zoodanig 
kan worden aangemerkt de door het appel
leerend schoolbestuur genoemde omstandig
heid, dat de op te richten school een eigen 
richting zou vertegenwoordigen en de kortst
bijzijnde school van gelijke richting te Rot
terdam is gevestigd, op een afstand van 7 à 
8 km; dat toch, aangenomen al, dat hier in
derdaad sprake is van een school, van welker 
richting te Vlaardingen nog geen scholen zijn 

gevestigd, in elk geval de behoefte aan ves
tiging van zoodanige school aldaar niet groot 
kan worden geacht, nu tot nog toe de betrok
ken kinderen steeds op de bijzondere lagere 
scholen te Vlaardingen als leerling zijn inge
schreven gebleven, zulks ondanks het feit, 
dat op niet al te grooten afstand, namelijk 
te Rotterdam, een school van de door het 
schoolbestuur bedoelde richting gevestigd is, 
welke met de bestaande openbare middelen 
van vervoer gemakkelijk te bereiken moet 
worden geacht en, desnoodig, met een beroep 
op art. 13 der Lager-Onderwijswet 1920 
door de betrokken ouders algeheele of ge
deeltelijke vergoeding van vervoerkosten 
naar en van die school van de gemeente 
Vlaardingen had kunnen worden verkregen; 
dat, gezien het vorenstaande, er voor hun 
college geenerlei aanleiding bestaat om, op 
grond van het door het appelleerend school
bestuur aangevoerde, het aanwezig zijn van 
een dermate gewichtige omstandigheid aan 
te nemen, dat de bij art . 73, vierde lid , toe
gelaten uitzondering gewettigd zou zijn; dat, 
aangezien alzoo de vorenbedoelde 80 kinde
ren voor de berekening van het in art. 73, 
eerste lid, sub a, der wet bedoelde minimum
aantal leerlingen buiten beschouwing moeten 
blijven en zulks uiteraard eveneens het geval 
is met het hiervoren bedoelde, op I Augustus 
1930 overleden kind, de deswege door het 
schoolbestuur overgelegde verklaring, als 
hiervoren vermeld, onvoldoende moet wor
den geacht; dat mitsdien de raad op juiste 
gronden de door het appelleerend schoolbe
stuur gevraagde medewerking heeft gewei
gerd ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
uit de overwegingen van het bestreden besluit 
blijkt, dat Ged. Staten volkomen aannemen, 
dat de aangevraagde school er een is van 
eigen richting; dat daarmede in feite de 
beslissing van den raad van Vlaardingen is 
veroordeeld, omdat deze toch juist op dien 
grond weigerde de gevraagde medewerking 
te verleenen; dat echter Ged. Staten in hun 
besluit een nieuw: element naar voren bren
gen, namelijk, dat de kinderen van Vlaar
dingen wel naar Rotterdam hadden kunnen 
worden gezonden ; dat zijns inziens deze over
weging voor Ged . Staten geen wettelijken 
grond kan vormen, om het beroep ongegrond 
te verklaren, wijl de omstandigheid, dat te 
Rotterdam een dergelijke school is, de aan
vraag te Vlaardingen niet te niet doet, waar 
anders zeer vele scholen van verschillende 
richtingen in Nederland haar bestaansgrond 
zouden missen; dat intusschen, mochten 
voor een honderdtal of meer kinderen ver
goeding voor vervoerkosten gevraagd wor
den naar en van Rotterdam, dit toch voor 
de gemeente Vlaardingen zeer groote kosten 
zou meebrengen; 

0. dat onder eene gelijksoortige bijzondere 
school, als bedoeld in art. 73, vierde lid, 
onder b, der Lager-Onderwijswet 1920 moet 
worden verstaan een gelijksoortige bijzondere 
school naar de onderscheiding van art. 3 dier 
wet, en niet een bijzondere school van gelijke 
richting, blijkende zulks zoowel uit de ge
schiedenis der totstandkoming van deze 
wetsbepaling, als uit het feit, dat de uitdruk
king "gelijksoortige school" aldaar bezwaar-
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lijk een andere beteekenis zou kunnen heb
ben dan in art. 73, vierde lid, onder a, waar 
onmogelijk een school van gelijke richting 
kan bedoeld zijn; 

dat dus de 80 kinderen, die alreeds bijzon
dere scholen voor gewoon lager onderwijs 
te Vlaardingen bezoeken, ingevolge het be
paalde bij art. 73, vierde lid, onder b, der 
wet bij de beoordeeling van de ten behoeve 
van de voorgenomen stichting dezer bijzon
dere school voor gewoon lager onderwijs 
overgelegde verklaring niet mogen worden 
meegeteld, tenzij aanzienlijke toeneming of 
belangrijke verplaatsing van de bevolking 
in eenig deel der gemeente of andere gewich
tige omstandigheden tot schoolstichting aan
leiding geven ; 

dat in het onderhavige geval zich geen toe
neming of verplaatsing van de bevolking als 
hierboven voordoet; 

dat evenmin kan gezegd worden, dat ande
re gewichtige omstandigheden tot de school
stichting aanleiding geven; 

dat niet kan worden ontkend, dat de alge
meene strekking der Lager-Onderwijswet 
1920, waarin is vastgelegd het recht van 
ouders om op kosten der Overheid voor 
hunne kinderen onderwijs van een bepaalde 
richting te verlangen, mits zij zich vereenigen 
tot het oprichten van eene bepaalde school 
met een door de wet vastgelegd minimum 
aantal leerlingen, er toe zou moeten leiden, 
de zienswijze van den appellant ten deze te 
aanvaarden, doch dat het bij de wet van 22 
Mei 1937, S. 322, ingevoegde vierde lid van 
art. 73 het niet mogelijk maakt, in dezen zin 
te beslissen ; 

dat dan ook, nu de overgelegde verklaring 
niet aan den gestelden eisch voldoet, naar 
Ons oordeel Ged . Staten terecht op juiste 
gronden het raadsbesluit tot afwijzing van 
de aanvrage hebben gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

26 April 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228 b.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
waarborging van rente en aflossing van 
een kapitaal, op te nemen door een ver
eeniging ten behoeve van den bouw van 
een nieuw ziekenhuis, nu reeds van an
dere zijde het voornemen bestaat om tot 
den bouw van een ziekenhuis over te 
gaan, en de toestand der gemeentefinan
ciën niet toelaat, de gemeente te belas
ten met een risico als uit de garantie 
voortvloeit, waar de mogelijkheid be
staat, dat in de behoefte aan zieken
huisverpleging op een andere en voor de 
gemeente minder bezwarende wijze 
wordt voorzien. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Terneuzen tegen het 

besluit van Ged. Staten van Zeeland van 28 
Juli 1939, No. 49, 1e afdeeling, waarbij de 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van den raad der gemeente Terneuzen van 
25 Mei 1939, tot het waarborgen van rente 
en aflossing van een kapitaal, groot ten hoog
ste f 120,000, op te nemen door de Vereeni
ging tot Ziekenverzorging aldaar, ten be
hoeve van den bouw van een nieuw zieken
huis; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 April 1940, No. 167; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 April 1940, 
No. 4342, afdeeling Armwezen; 

0. dat het genoemde besluit van Ged. Sta
ten steunt op de overwegingen, dat reeds 
geruimen tijd bij de Vereeniging tot Zieken
verzorging te Terneuzen, zoowel als bij de 
Vereeniging "Protestantsche Ziekenzorg", te 
IJzendijke, plannen bestaan tot verbetering 
van het ziekenhuiswezen door bouw van een 
nieuw goed geoutilleerd ziekenhuis te Ter
neuzen; dat de talrijke pogingen om de beide 
Vereenigingen te dien einde tot samenwer
king te brengen, tot dusver niet zijn ge
slaagd; dat naast het reeds te Terneuzen 
(Sluiskil) bestaande Roomsch-Katholieke 
ziekenhuis aldaar geen voldoende behoefte 
bestaat aan twee ziekenhuizen; dat - daar
gelaten de vraag of uit het onderhavige be
sluit zonder het stichten van nog een zieken
huis te Terneuzen te eeniger tijd al dan niet 
lasten voor de gemeente zullen voortvloeien 
- , de rentabiliteit van de te bouwen inrich
ting, mocht ook de Vereeniging "Protestant
sche Ziekenzorg" tot uitvoering van hare 
plannen overgaan, niet is verzekerd ; dat het 
risico bij dezen stand van zaken uit het on
derhavige raadsbesluit voor de gemeente 
voortvloeiende te groot moet worden geacht 
en dit te meer, wijl de toestand van de finan
ciën der gemeente reeds thans minder gunstig 
moet worden geacht; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat door de Vereeniging tot Ziekenverzor
ging, te Terneuzen, in 1904 een ziekenhuis 
werd opgericht uit gelden door alle bevol
kingsgroepen bijeengebracht; dat het bestuur 
der vereeniging dan ook steeds bestaan heeft 
uit vertegenwoordigers uit al die groepen, 
zoodat het bestuur ook thans nog bestaat 
uit één Roomsch-Katholieken voorzitter (een 
der oprichters), twee leden der Nederlandsch 
Hervormde Kerk, twee leden der Gerefor
meerde Kerk en twee leden, niet aangesloten 
bij een kerkelijke gemeente; dat ·met name in 
de laatste jaren dit ziekenhuis op uitnemende 
wijze is beheerd, zoodat van een aanvankelijk 
grooten schuldenlast thans een niet noemens
waard restant is overgebleven; dat met den 
voortgang der jaren het bestaande zieken
huis niet meer aan de eischen des tijds kon 
voldoen, zoodat reeds geruimen tijd plannen 
werden beraamd om te geraken tot een nieuw 
en modern geoutilleerd ziekenhuis; dat deze 
plannen eenige vertraging ondervonden, om
dat eenerzijds het bestuur abusievelij k meen
de, dat het bouwen van ziekenhuizen door de 

l 
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zoogenaamde Commissie-Frederiks werd te
gengegaan en anderzijds, omdat de in 1933 
opgerichte vereeniging "Protestantsche Zie
kenzorg" plotseling met het plan kwam om 
ook in de kom van Terneuzen een ziekenhuis 
te bouwen, nadat er in de buurtschap Sluiskil 
een Roomsch-Katholiek ziekenhuis was ver
rezen; dat de Vereeniging tot Ziekenverzor
ging eene vereeniging is, waartoe iedereen 
kan toetreden, terwijl de vereeniging "Pro
testantsche Ziekenzorg" de protestantsche 
en meer in het bijzonder de hervormde zie
kenverpleging als doel stelt; dat de raad der 
gemeente Terneuzen bij zijn besluit van 25 
Mei 1939 heeft overwogen, dat de Vereeni
ging tot Ziekenverzorging, als hebbende de 
oudste rechten, moest worden gesteund in 
haar streven om de ziekenverpleging in de 
gemeente op èen beproefden voet voort te 
zetten zonder onderscheid van gezindte in 
die verpleging of in de leiding daarvan, dit 
te meer, waar de gemeente in haar bevolking 
van een gemengde samenstelling is en het 
protestantsche karakter der verpleging, waar 
noodig, door de bovenvermelde verdeeling 
der bestuurszetels voldoende gewaarborgd is 
en dan ook in de afgeloopen meer dan 35 
jaren steeds voldoening heeft geschonken; 
dat van eenig risico bij het vedeenen der 
gevraagde garantie geen sprake kan i:ijn; dat 
hij betwijfelt, of de vereeniging "Prntestant
sche Ziekenzorg" met de beschikbare gelden 
inderdaad haar plan kan volvoeren en zonder 
subsidie een ziekenhuis zal kunnen exploitee
ren; dat het de vraag is, of bij handhaving 
van het garantiebesluit de benoodigde gelden 
nog voor de laatstbedoelde vereeniging be
schikbaar zullen zijn; dat niet kan gezegd 
worden, dat de toestand van de financiën der 
gemeente thans minder gunstig is; dat nog 
steeds voorkomen is kunnen worden, dat de 
gemeente eenige bijzondere bijdrage voor 
hare financiën moest ontvangen; dat, in te
genstelling met de Vereeniging tot Zieken
verzorging, de vereeniging "Protestantsche 
Ziekenzorg" op geen enkele ervaring op het 
gebied van het ziekenhuiswezen kan wijzen 
en zelfs door het ten uitvoer brengen van 
hare plannen naast het bestaande, zij het dan 
ook verouderde ziekenhuis, blijk geeft, risi
co's aan te durven, die in dezen tijd onver
antwoord zijn; 

0. dat, in aanmerking genomen het voor
nemen van de Vereeniging "Protestantsche 
Ziekenzorg" om tot den bouw van een zie
kenhuis over te gaan, zoomede de overige 
omstandigheden, welke zich met betrekking 
tot de ziekenhuisverpleging in de gemeente 
Terneuzen voordoen, het verleenen door de 
gemeente van de onderhavige garantie voors
hands niet voldoende verantwoord kan wor
den geacht; 

dat, al valt bezwaarlijk met eenige zeker
heid te zeggen, hoe zich de ziekenhuisver
pleging in de gemeente Terneuzen zal ont
wikkelen, in ieder geval de toestand der ge
meentefinanciën thans niet toelaat, de ge
meente te belasten met een risico, als uit de 
genoemde garantie voortvloeit, nu de moge
lijkheid bestaat, dat in de behoefte aan zie-

kenhuisverpleging op een andere en voor de 
gemeente minder bezwarende wijze nader 
wordt voorzien; 

dat derhalve Ged. Staten terecht hunne 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben 
onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

26 April I940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 75 j 0

• 

art. 76.) 
Aan den eisch, dat een afwjjzend 

raadsbesluit met redenen is omkleed, is 
niet voldaan, aangezien het besluit niet 
inhoudt de gronden, waarop naar de 
meening van den raad medewerking 
moet worden geweigerd, doch slechts 
mededeeling doet van een schrijven van 
den Minister van Binn. Zaken, mede 
namens dien van Financiën, waaruit 
blijkt, dat de aanvragen, naar hun oor
deel, niet voor inwilliging vatbaar zijn. 
Waar uit het besluit van den raad niet 
blijkt, dat dit college de door de minis
ters aangevoerde gronden heeft overge
nomen en tot de zijne heeft gemaakt, en 
veeleer het tegendeel moet worden aan
genomen, nu in het raadsbesluit uitdruk
kelijk is overwogen, dat het gemeentebe
stuur aan de ministers over de aanvra
gen gunstig heeft geadviseerd, zonder 
daarna te vermelden, dat de raad door 
het betoog der ministers tot een andere 
conclusie is gekomen, zijn de aanvragen 
ten onrechte afgewezen en moet de raad 
ingevolge art. 76 re lid geacht worden 
tot de gevraagde medewerking te heb
ben besloten. 

Wij WI L HELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel, 
te Aalsmeer, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noordholland van 27 
December I939, 4e afdeeling, n°. I95, tot 
ongegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente Alkmaar van S September I939, 
no. 8874, waarbij de overeenkomstig art . 72 
der Lager-Onderwijswet x920 gevraagde me
dewerking voor het betegelen van een gedeel
te van het schoolplein, behoorende bij de 
bijzondere lagere scholen aan de School
straat en aan de Ophelialaan te Aalsmeer, 
alsmede voor d e aanschaffing van leermid
delen ten behoeve van het onderwijs in de 
vakken Nederlandsche taal en rekenen aan 
eerstbedoèld e school, is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdee!ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
I0 April 1940, n°. 293; · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
23 April 1940, n° . 4763, afdee!ing Lager 
Onderwijs; 
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0. dat de raad van Aalsmeer in zijn ver
gadering van 5 September r939 afwijzend 
heeft beschikt op de door het bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel aldaar ingediende 
aanvragen, strekkende om de benoodigde 
gelden uit de gemeentekas te ontvangen voor 
het betegelen van een gedeelte van het 
schoolplein, behoorende bij de b ijzondere 
lagere scholen aan de Schoolstraat en aan de 
Ophelialaan in de voornoemde gemeente 
(aanvragen I en 11), alsmede voor het aan
schaffen van nieuwe leermiddelen ten behoe
ve van het onderwijs in de vakken Neder
landsche taal en rekenen aan de eerstbedoelde 
school (aanvragen 111 en IV), op grond, dat 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
en van Financiën deze niet voor inwilliging 
vatbaar achten en wel: r. ten aanzien van 
de betegeling der schoolpleinen, omdat ge
deelten daarvan reeds voldoende betegeld zijn 
en verdere betegeling mitsdien de eischen 
aan het lager onderwijs te stellen, zou over
schrijden; 2. aangaande de aanschaffing van 
nieuwe leermiddelen voor de vakken Neder
landsche taal en rekenen, omdat de kosten 
hiervan behooren te worden bestreden uit de 
vergoeding aan het schoolbestuur ingevolge 
art. ror der Lager-Onderwijswet r920, ter
wijl ook overigens deze aanschaffingen waren 
te beschouwen als de normale eischen, aan 
het lager onderwijs te stellen, te overschrij
den; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
de genoemde aanvragen ingevolge punf 7a 
der algemeene voorwaarden tot toekenning 
van Rijkssteun aan noodlijdende gemeenten, 
alvorens aan de beslissing van den raad on
derworpen te worden, ter kennis moesten 
worden gebracht van Ged. Staten van Noord
holland, en in afschrift van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken, zulks onder bij
voeging van het advies van het gemeente
bestuur; dat door het gemeentebestuur aan 
de genoemde instanties over de aanvragen 
gunstig is geadviseerd; dat door Zijne Excel
lentie Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken, mede namens Onzen Minister van 
Financiën, bij brief van 26 Augustus r939, 
n°. 18829, Afdeeling B . B . , aan het college 
van burgemeester en wethouders zijner ge
meente echter is verzocht te willen bevorde
ren, dat de raad op de vorenbedoelde vier 
aanvragen afwijzend beschikt; dat tot moti
veering daarvan door de genoemde bewinds
lieden het volgende wordt aangevoerd : ten 
aanzien van de aanvragen I en Il : dat de 
bestaande grindbedekkingen, welke het 
schoolbestuur wenscht te vervangen door 
een tegelbestrating, bij de school aan de 
Ophelialaan in zeer goeden toestand (met 
voldoende afwatering) en bij de school aan 
de Schoolstraat in vrij goeden toestand ver
keert; verder, dat het betegelde gedeelte van 
het schoolplein bij de school aan de Ophelia
laan van voldoende oppervlakte geacht 
wordt, om bij eventueelen langdurigen regen
val de leerlingen der school op dit gedeelte 
tijdelijk te laten spelen, daar deze oppervlak
te namelijk 190 m 2 voor ± I ro leerlingen 
bedraagt, terwijl het betegelde gedeelte van 
het schoolplein bij de school aan de School
straat onder alle omstandigheden voldoende 

speelruimte zal bieden, namelijk 475 m 2 voor 
± 230 leerlingen; ten aanzien van de aan
vragen III en IV : dat de thans gebezigde 
boekjes 8 en 9 jaren in gebruik zijn, zoodat ver
nieuwing ervan noodig is; dat het begrijpelijk 
is, dat het schoolbestuur thans tot het invoeren 
van nieuwe methoden wenscht over te gaan; 
dat evenwel, aangezien de nieuwe boeken 
geacht zouden moeten worden te dienen ter 
vervanging van leer- en hulpmiddelen, welke 
tengevolge van langdurig gebruik niet meer 
gebruikt kunnen worden, de aanschaffing 
behoort bekostigd te worden uit de vergoe
ding ingevolge art. 101 der Lager-Onderwijs
wet I 920; dat echter bovendien met de thans 
in gebruik zijnde methoden, mits goed ge
bruikt , een behoorlijk resultaat bereikt kan 
worden, zoodat - al waren de boekjes nog 
niet versleten - het aanschaffen van een 
nieuwe methode voor de betreffende vakken 
niet noodzakelijk is en mitsdien de normale 
eischen, aan het lager onderwijs te stellen, 
zou overschrijden; 

dat het schoolbestuur van dit besluit bij 
Ged. Staten van Noordholland in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat volgens het be
paalde in art. 75, ze lid , laatste volzin, der 
Lager-onderwijswet 1920 het weigeren van 
de in dat lid bedoelde medewerking bij een 
met redenen omkleed besluit dient te ge
schieden ; dat echter in het onderhavige geval 
de raad, na in het bestreden besluit te heb
ben overwogen, dat het gemeentebestuur, 
blijkens zijne ter zake aan de Regeering en 
aan Ged. Staten uitgebrachte adviezen, de 
bovenbedoelde aanvragen voor inwilliging 
vatbaar achtte , niettemin bij het nemen van 
zijn besluit als eenig motief voor de afwijzing 
dier aanvragen zou hebben doen gelden, dat 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Financiën tegen het verleenen van de 
daarbij gevraagde medewerking bezwaar had
den; dat hieruit, in verband met de beslissing 
van de Kroon van 28 Augustus 1939, n°. 6, 1 

zou volgen, dat het bestreden besluit niet 
als een met redenen omkleed besluit in den 
zin van de laatstgenoemde wetsbepaling zou 
kunnen worden aangemerkt, zoodat, waar 
dat besluit niet wettig zou zijn en de in artikel 
76, Ie lid, der bovenaangehaalde wet gestel
de termijn bereids is verstreken, ingevolge 
dit voorschrift de medewerking geacht zou 
moeten worden stilzwijgend te zijn verleend; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 27 De
cember I939 , 4e afdeeling, n°. 195, het inge
stelde beroep ongegrond hebben verklaard, 
uit overweging, dat de verwijzing in het 
bestreden raadsbesluit naar de door de Re
geering ten aanzien van de onderhavige aan
vragen gehuldigde opvatting ongetwijfeld in 
formeelen zin eene "omkleeding met rede
nen" is ; dat ook overigens, hoe zeer burge
meester en wethouders, zoowel aan de Re
geering als aan Gedeputeerde Staten aan
vankelijk als hunne meening hebben te ken
nen gegeven, dat de onderhavige aanvragen 
voor inwilliging in aanmerking konden ko
men, niettemin op deze zienswijze geen be
roep kan worden gedaan voor het door den 
appellant ingenomen standpunt, dat , nu op de 
desbetreffende aanvragen eene afwijzende 

1 C. V. 1939, blz. 356. 
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beschikking is gevolgd, de raad uitsluitend 
op aanwijzing van de Regeering, en niet op 
grond van eigen inzicht, die beschikking 
zou hebben genomen; dat toch Onze Minister 
van Binnenlandsche Zaken in zijn tot burge
meester en wethouders gerichten brief, d.d. 
26 Augustus 1939, n°. 18829, Afdeeling B. B., 
weliswaar schrijft eene afwijzende beschik
king op de ingediende aanvragen "op prijs 
te zullen stellen", doch op het gemeentebe
stuur uit hoofde van budgetaire moeilijk
heden geen bijzonderen aandrang uitoefent 
om tot het nemen van eene zoodanige be
schikking over te gaan; dat dus, nu voor den 
raad geenszins de noodzaak bestond die 
aanvragen af te wijzen en dit college des
ondanks daarop eene beslissing van deze 
strekking nam, van deze beslissing niet kan 
worden gezegd, dat de raad bij die beslissing 
slechts de door de Regeering ten aanzien 
van de meergenoemde aanvragen geuite 
meening heeft overgenomen en deze niet 
tot de zijne zou hebben gemaakt; dat der
halve de in het bestreden besluit opgenomen 
motiveering geacht moet worden aan het 
bepaalde in art. 75, 2e lid , laatsten volzin, der 
Lager-Onderwijswet 1920 te beantwoorden; 
dat op grond van een en ander het bestreden 
besluit als eene rechtsgeldige beslissing in 
den zin der aangehaalde wet moet worden 
aangemerkt, weshalve het bepaalde in art. 
76, Ie lid , dier wet daarop niet van toepas
sing is ; dat voorts de motieven, die in de be
doelde beslissing voorkomen, door den appel
lant niet worden betwist, zoodat, nu die 
motieven, naar het oordeel van hun college, 
in de ter zake dienende wetsbepalingen als
mede in de daarop berustende administra
tieve jurisprudentie steun vinden, die beslis
sing moet worden gehandhaafd; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat volgens art. 75, lid 2, der Lager-Onder
wijswet 1920 de weigering van een aanvrage 
op grond van art. 72 dier wet dient te ge
schieden bij een met redenen omkleed be
sluit; dat echter in het onderhavige geval 
de gemeenteraad van Aalsmeer, na te hebben 
overwogen, dat het gemeentebestuur zelf 
blijkens de terzake uitgebrachte adviezen de 
aanvragen voor inwilliging vatbaar acht , als 
eenigen grond voor de afwijzing aanvoert, 
dat Onze Ministers van Financiën en van 
Binnenlandsche Zaken tegen een gunstige 
beslissing bezwaar hebben gemaakt ; dat 
derhalve het bestreden raadsbesluit niet is 
een besluit op de bovenvermelde aanvragen 
in den zin der wet, vermits het niet is met 
redenen omkleed; dat dit in een soortgelijk 
geval nog onlangs door de Kroon is beslist 
bij Koninklijk besluit van 28 Augustus 1939, 
n°. 6; dat dus de raad der gemeente Aalsmeer 
niet binnen den in artikel 76, lid I, der Lager
Onderwijswet 1920 gestelden termijn van 
drie maanden op de bovenvermelde aanvra
gen een wettig besluit heeft genomen en 
mitsdien geacht moet worden de medewer
king stilzwijgend te hebben verleend; dat 
voor het overige, wat de hoofdzaak betreft, 
het schoolbestuur betwist, dat het aange
vraagde de "normale eischen" zou overschrij
den, hetgeen trouwens ook door den gemeen
teraad zelf niet werd aangenomen; 

0. dat art . 75, 2e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, noemende de gevallen, waarin de 
gevraagde medewerking wordt geweigerd, 
tevens voorschrijft, dat de weigering ge
schiedt bij met redenen omkleed besluit, ter
wijl art. 76, Ie lid, bepaalt, dat, indien de 
gemeenteraad eene beslissing, als bedoeld in 
art. 75, eerste, derde en vierde lid, niet 
binnen drie maanden heeft genomen of in
dien daarvan niet binnen eene week na het 
verstrijken van dien termijn mededeeling 
aan het schoolbestuur en openbaarmaking 
heeft p}aats gehad, de gemeenteraad geacht 
wordt met het eindigen van den termijn van 
drie maanden tot de medewerking te hebben 
besloten ; 

dat aan den hiervóór genoemden wettelij
ken eisch, dat een afwijzend raadsbesluit 
met redenen is omkleed, in het onderwerpe
lijke geval niet is voldaan, aangezien het 
bestreden besluit van den raad van Aalsmeer 
niet inhoudt de gronden, waarop naar de 
meening van den raad de gevraagde mede
werking moet worden geweigerd, doch slechts 
mededeeling doet van een schrijven van On
zen Minister van Binnenlandsche Zaken, 
mede namens zijn ambtgenoot van Finan
ciën, waaruit blijkt, dat de aanvragen, naar 
hun oordeel, niet voor inwilliging vatbaar 
zijn; 

dat uit het besluit van den raad van Aals
meer niet blijkt, dat dit college de door Onze 
genoemde Ministers aangevoerde gronden 
heeft overgenomen en tot de zijne heeft ge
maakt; 

dat veeleer het tegendeel moet worden 
aangenomen, nu in het raadsbesluit uitdruk
kelijk is overwogen, dat het gemeentebestuur 
aan Onze genoemde Ministers over de aan
vragen gunstig heeft geadviseerd, zonder 
daarna te vermelden, dat de raad door het 
betoog der Ministers tot eene andere conclu
sie is gekomen; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 27 December 
1939, 4e afdeeling n°. 195, en van het besluit 
van den raad der gemeente Aalsmeer van 
5 September 1939, n°. 8874 , te beslissen,dat 
de raad van de gemeente Aalsmeer, ingevolge 
art. 76, Ie lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
geacht moet worden tot de door het school
bestuur in deze gevraagde medewerking te 
hebben besloten. 

Onze Minister van Onderwijs, Kun~ten en 
Wetenschappen enz. 

(A. B.) 

29 April 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 430; Werktijdenbesluit 
voor kantoren 1937, art. 19.) 

De Rechtbank heeft, door aan te ne
men, dat de arbeidslijst niet "gold" op 
den enkelen grond, dat in de onderne
ming onder meer voor de zeevaart werd 
gewerkt, aan het woord "gelden" een 
andere beteekenis gehecht, dan daaraan 
in art. 68 der Arbeidswet en in de daar-
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mede kennelijk overeenstemmende te
lastlegging wordt toegekend. De R echt
bank heeft dus niet op den grondslag 
der telastlegging beraadslaagd, en aldus 
niet gegeven een vrijspraak in den zin 
van art. 430 Sv. [Anders Adv.-Gen. 
Wijnveldt]. 

Onder kantoren van voor de scheep
vaart werkende ondernemingen van ex
pediteurs vallen slechts de kantoren 
van zoodanige expeditieondernemingen, 
waarbij het werken voor de zeevaart een 
den aard der onderneming bepalende 
factor is. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Almelo, requirant van cassatie 
tegen een vonis van die Rechtbank van 5 
Dec. 1939, waarbij in hooger beroep is be
vestigd een mondeling vonnis van het Kan
tongerecht te Almelo van 2 Juni 1939, bij 
welk vonnis W. J. K., van beroep directeur 
van R eimann, Stok en Ken,ken's Vereenigde 
Expeditiebedrijven N. V., wonende te Am
sterdam, is vrijgesproken van het hem bij 
dagvaarding ten laste gelegde. (Gepleit voor 
gerequireerde door Mr. H. Visser). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het ven,lag van den Raadshee1 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld en toegelicht bij 
pleidooi, luidende: 

,,De Rechtbank heeft blijkens de motivee
ring van haar vonnis hetzij niet op den 
grondslag der telastelegging beraadslaagd en 
beslist, hetzij den verdachte vrijgesproken, 
ofschoon blijkens haar eigen motiveering het 
telastegelegde feit bewezen was, zoodat de 
artt. 350 of 352, 358, 359 jis. 425 en 415 Sv. 
zijn geschonden, hetgeen nietigheid tenge
volge heeft. De gegeven vrijspraak is dan ook 
niet een vrijspraak in den zin van art. 430 
Sv., zoodat beroep in cassatie kan worden 
ingesteld." 

0. dat nu het beroep tegen een vrijspraak 
is gericht allereerst moet worden onderzocht 
of het beroep ontvankelijk is; 

0. dat aan gerequireerde als verdachte was 
te laste gelegd, dat hij in de gemeente Almelo 
op Maandag 16 Jan. 1939 des namiddags om
streeks 8 uur a ls bestuurder van een onder
neming waarin een Expeditiebedrijf werd uit
geoefend, in welke onderneming op dat tijd
stip in een aldaar gelegen besloten ruimte, 
niet tevens een woonvertrek zijnde, waar ad
ministratieve werkzaamheden plachten te 
worden verricht, alzoo in een aldaar gelegen 
kantoor dier onderneming, de arbeider A. G. 
Kamp, oud 22 jaar, aanwezig was, wordende 
hij, Kamp, voornoemd, geacht ingevolge art. 
93 der Arbeidswet 1919 alstoen aldaar arbeid 
te verrichten, niet heeft gezorgd dat die ar
beid niet werd verricht, vermeldende de in 
die inrichting geldende, bovengemeld per
soon betreffende, arbeidslijst voor hem op 
dien dag als einde van den dagelijkschen 
werktijd des namiddags 7 uur. 

dat ~lijkens de aanteekening van het be-

vestigde vonnis gerequireerde bij dat vonnis 
van dit te laste gelegde is vrijgesproken op 
den enkelen grond, dat het te laste gelegde 
niet bewezen was; 

dat bij het bestreden vonnis de Rechtbank 
haar bevestiging van het vonnis van het 
Kantongerecht doet steunen op de navol
gende gronden: 

dat het onderzoek ter terechtzitting in 
hooger beroep niet het bewijs heeft opge
leverd, dat verdachte het telaste gelegde feit 
heeft begaan, en wel alleen omdat niet is 
bewezen dat de arbeidslijst, welke in het in 
de telastelegging genoemde kantoor van de 
in de telastelegging genoemde onderneming 
was opgehangen en den in de telastelegging 
genoemden arbeider A. G. Kamp betrof, in 
dat kantoor "gold", aangezien ter terechtzit
ting in hooger beroep is komen vast te staan, 
dat deze onderneming, zijnde Reimann, Stok 
en Kersken's Vereenigde Expeditiebedrijven 
N. V. te Amsterdam, in Januari 1939 een 
onderneming van expediteurs was, welke on
der meer voor de zeevaart werkte, zoodat art. 
68 der Arbeidswet 1919 ten aanzien van dat 
kantoor nog niet in werking was getreden; 

dat weliswaar niet ter terechtzitting in 
hooger beroep is komen vast te staan, dat op 
dit kantoor ook rechtstreeks voor de zee
vaart werd gewerkt, maar dit niet behoeft 
vast te staan, daar het K. B. van 8 'Mei 1937 
S. 884, de in dat besluit genoemde bepalingen 
der Arbeidswet 1919 niet in werking heeft 
doen treden ten aanzien van alle kantoren 
van voor de zeevaart werkende ondernemin
gen van expediteun,; 

,,dat de Rechtbank op bovenstaande gron
den tot dezelfde beslissing is gekomen als de 
Kantonrechter bij diens vonnis waarvan be
roep, zoodat dit vonnis moet worden beves
tigd;" 

0. dat de requirant ter toelichting van zijn 
beroep heeft betoogd: enz.; 

0. hieromtrent: 
dat het eenig artikel van het in het be

streden vonnis genoemde K. B . van 8 Mei 
1937 S. 884, voor zoover hier van belang, 
luidt : Ten aanzien van mannen en vrouwen, 
werkzaam in kantoren, met uitzondering 
van : ...... 3. kantoren van voor de zeevaart 
werkende ondernemingen van stuwadoors, 
cargadoors, expediteurs , veemen en scheeps-
bevrachters; ...... treden met ingang van I 

Juni 1937 in werking: a. de artt. 49 tot en 
met 53 der Arbeidswet 1919; b. artt. 68 en 
69, onder a tot en met d der Arbeidswet 1919, 
voor zoover zij betrekking hebben op den 
arbeid in kantoren, terwijl geen nader K. B. 
bestaat, waarbij die inwerkingtreding ook 
alsnog ten aanzien van pen,onen, werkzaam 
in de hiervoren sub 3 genoemde kantoren is 
bepaald; 

dat derhalve ten aanzien van personen 
werkzaam in kantoren van voor de zeevaart 
werkende ondernemingen van expediteurs 
nog niet in werking zijn getreden en mitsdien 
nog niet gelden èn het voorschrift van art. 
68 ,e lid aanhef en sub a, dat het hoofd of de 
bestuurder van een onderneming, waarin 
arbeid wordt verricht in een kantoor ver-
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plicht is te zorgen voor de aanwezigheid in 
dat kantoor van een arbeidslijst als in dat 
voorschrift nader is vermeld èn het voor
schrift van art. 68 8e lid der Arbeidswet 1919, 
dat een arbeider in een inrichting, genoemd 
in het eerste lid, waar een hem betreffende 
arbeidslijst geldt, geen arbeid mag verrich
ten tusschen het voor hem op de lijst ver
melde uur van einde en dat van aanvang 
van den dagelijkschen werktijd, en evenmin 
gedurende de rusttijden of op de rustdagen, 
voor hem op de lijst vermeld; 

dat voormelde uitzonderingsbepaling het 
begrip "kantoren van voor de zeevaart wer
kende ondernemingen van expediteurs" niet 
nader omschrijft of beperkt, maar de kenne
lijke strekking van die uitzonderingsbepaling 
toch is om slechts de kantoren van zooda 
nige expeditieondernemingen, waarbij het 
werken voor de zeevaart een den aard der 
onderneming bepalende factor is, voorloopig 
nog buiten de werking van de Arbeidswet 
1919 te doen blijven; 

dat dus de omstandigheid, dat een expe
ditieonderneming "onder meer" voor de zee
vaart werkt, nog niet voldoende is om de 
kantoren van die onderneming onder ge
noemde uitzonderingsbepaling te doen val
len en een in zulk een kantoor aanwezige ar
beidslijst als niet "geldend" in den zin van 
art. 68 8e lid van genoemde wet te beschou
,ven; 

dat dus de Rechtbank door het "gelden" 
van de arbeidslijst niet bewezen te achten op 
den enkelen grond, dat requirants onderne
ming "onder meer" voor de zeevaart werkt, 
aan het woord "gelden" een andere betee
kenis heeft gehecht, dan daaraan in genoemd 
art. 68, 8e lid, en in overeenstemming hier
mede kennelijk ook in de telastelegging wordt 
toegekend, waaruit volgt, dat de Rechtbank 
niet op den grondslag der telastelegging heeft 
beraadslaagd en de gegeven vrijspraak niet 
is een vrijspraak in den zin van art. 430 Sv.; 

dat mitsdien het beroep in cassatie ontvan
kelijk is; 

0. ten aanzien van het middel : 
dat uit het hiervoren overwogene blijkt, 

dat de Rechtbank niet op den grondslag der 
telastelegging heeft beraadslaagd en beslist, 
waardoor de in het middel aangehaalde wets
artikelen zijn geschonden, hetgeen nietigheid 
ten gevolge heeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende ingevolge art. ros der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem, om op het bestaande hooger beroep 
te worden berecht en afgedaan. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt, die op
merkt: 

"Ik ben van meening, dat de Rechtbank 
een zuivere vrijspraak heeft gegeven, welke 
in cassatie onaantastbaar is, al kan ik de ge
geven motiveering niet geheel volgen. 

Het "Werktijdenbesluit voor kantoren 
1937" zegt in art. 19, dat de daarin opge
nomen voorschriften niet van toepassing zijn 
o. m. op arbeid van mannen en vrouwen in 

kantoren van voor de zeevaart werkende on
dernemingen van expediteurs. 

Feitelijk stelt de Rechtbank vast, dat het 
betrokken kantoor onder meer voor de zee
vaart werkte, hetgeen zij in haar onmiddel
lijk daarop volgende beschouwing m. i. ver
zwakt door te stellen, dat niet is komen vast 
te staan, dat op het kantoor ook rechtstreeks 
voor de zeevaart werd gewerkt. 

Wat er nu eigenlijk op dat kantoor gedaan 
werd door de zeevaart-expeditie is mij niet 
duidelijk. Op vrijwel elk expediteurskantoor 
zullen wel eens zendingen komen welke soms 
onmiddellijk, en dikwijls indirekt over zee 
verzonden moeten worden. 

lptusschen blijft feitelijk vaststaan, dat op 
het kantoor onder meer voor de zeevaart 
werd gewerkt, en dus, naar b lijkbaar de be
doeling der Rechtbank is het kantoor niet 
was een expediteurskantoor in dien algemee
nen zin, dat het onder de toepassing van het 
Besluit zou vallen. Daarom had de aldaar 
opgehangen arbeidslijst geen beteekenis, en 
moest vrijspraak volgen. 
• Zie ik de motiveering der Rechtbank juist, 

dan is zij dus van oordeel, dat ook gemengde 
expeditie-bedrijven vallen onder de vrijstel
ling van art. 19. 

Dit kan juist zijn, doch is moeilijk te be
oordeelen, nu bedoeld art. 19 daar omtrent 
niets zegt. Het stelt in elk geval niet als 
eisch, dat op de daargenoemde kantoren uit
sluitend voor de zeevaart gewerkt wordt. Nu 
een toelichting op het B esluit ontbreekt 
blijft de stellige beslissing moeilijk, hoewel 
de aard der kantoren opgesomd in gemelde 
bepaling niet aan gemengde bedrijven doet 
denken. 

Gezien de gegeven motiveering conclu
deer ik echter tot niet-ontvankelijkverkla
ring van het beroep.] 

(N. J.) 

r Mei 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 28). 

Terecht heeft de Minister aan art. 28 
8e lid toepassing gegeven, nu de daar 
bedoelde omstandigheden zich hebben 
voorgedaan en niet gebleken is van bij
zondere omstandigheden, die het hand
haven van een onderwijzer van bijstand 
boven het krachtens de leden 1 t/m 4bis 
van dit art. verplicht aantal aan deze 
school zouden rechtvaardigen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur der Neutrale Schoolver
eemgmg "IJmuiden en Omstreken", te 
IJmuiden, gemeente Velsen, tegen de beslis
sing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 12 D ecem
ber 1939, n°. 12962, Afdeeling Lager Onder
wijs, waarbij is bepaald, dat aan zijn school, 
aldaar, Kanaalstraat 238a, gedurende 1940, 
te rekenen van de zomervacantie af, in af
wijking van het eerste lid van art. 28 der 
Lager Onderwijswet 1920, het hoofd moet 
worden bijgestaan door twee onderwijzers; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 April 1940, n °. 290; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 April 1940, n ° . 4762, Afdeeling Lager On
derwijs; 

0. dat het genoemde besluit van Onzen 
Minister steunt op de overwegingen, dat het 
aantal leerlingen op 16 Januari, 16 Mei en 
16 September 1939 onderscheidenlijk 140, 
140 en n5 heeft bedragen, zoodat het ge
middeld aantal leerlingen der school over het 
jaar 1939 moet worden bepaald op 131; dat 
op grond van dit gemiddeld aantal leerlingen 
het hoofd dezer school , ingevolge art. 89, 
vierde lid, eersten volzin, juncto het eerste 
lid van art. 28 der Lager Onderwijswet 1920, 
in het jaar 1940 moet worden bijgestaan 
door ten minste drie onderwijzers van bij
stand; dat blijkens ontvangen inlichtingen 
het aantal leerlingen der school voorshands 
niet zal toenemen; dat onder deze omstan
digheden aan deze school met twee onder
wijzers van bijstand kan worden volstaan; 
dat voorts het schoolbestuur bij het verlee
nen van ontslag aan het onderwijzend per
soneel rekening behoort te houden met den 
in de akte van benoeming gestelden termijn 
van opzegging; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het als gevolg van het bestreden besluit 
een onderwijzer, die thans gemobiliseerd ka
pitein is, heeft moeten ontslaan; dat het 
reeds vóór en bij de mobilisatie de helft van 
zijne leerkrachten moest missen; dat bij de 
mobilisatie de school d oor de militairen werd 
bezet; dat gedurende 14 dagen de lessen 
hebben stilgestaan, waarna de school een 
onderdak kreeg in een paar werklokalen van 
de zwakzinnigenschool met aan de eene zijde 
als buren de zwakzinnigen en aan de andere 
zijde de nog meer achterlijken; dat hierdoor 
uiteraard de lust tot het zenden van nieuwe 
leerlingen naar de school niet wordt ver
groot; dat binnenkort ook de gemobiliseerde 
onderwijzer Luitenant Bijl zal moeten wor
den ontslagen; dat zijns inziens de thans be
volen maatregel niet past bij het voornemen, 
gemobiliseerden te zijner tijd in hunne oude 
betrekkingen te herplaatsen; 

0 . dat het aantal leerlingen van deze 
school, dat op 16 Januari en x6 Mei x939 be
droeg 140, op 16 September 1939 was ge
daald tot n5 , zijnde vrij aanzienlijk bene
den het grensgetal van 13x, waarbij, naar 
luid van art. 28, re lid, der Lager Onderwijs
wet 1920, drie onderwijzers van bijstand zijn 
vereischt; 

dat een spoedige stijging van het aantal 
leerlingen aan deze school niet te verwach
ten is; 

dat mitsdien Onze Minister terecht toe
passing van art. 28, 8e Ed, der Lager Onder
wijswet x920 heeft gegeven, nu niet is ge
bleken van bijzondere omstandigheden, die 
het handhaven van den derden onderwijzer 
van bijstand aan deze school zouden recht
vaardigen; 

dat dus de beslissing v_an Onzen Minister 

behoort te worden gehandhaafd; 
Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A. B .) 

3 Mei 1940 KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 72 j O • 

art. 77.) 
Op een verzoek van een schoolbestuur 

om medewerking tot uitbreiding en ver
bouwing van een schoolgebouw heeft de 
Raad een aan de gemeente toebehoo
rend schoolgebouw beschikbaargesteld. 
Ten onrechte heeft het schoolbestuur 
het besluit van den Raad tot beschik
baarstelling van dat schoolgebouw be
schouwd als een weigering van zijne aan
vrage, aangezien de Raad immers tot het 
verleenen der gevraagde medewerking 
heeft besloten, waa~aan niet kan afdoen, 
dat hij bij zijn besluit tevens reeds den 
vorm, waarin naar zijn oordeel deze me
dewerking moet worden verleend, heeft 
aangegeven. Immers vormt dit een ge
heel op zichzelf staande beslissing, waar
tegen het schoolbestuur krachtens art. 
77 2e lid beroep bij den Minister kan 
instellen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Roomsch-Katholieke jon
gensschool voor meer uitgebreid lager onder
wijs, Gedempte Oude Gracht 120 te Haar
lem, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 31 Januari 1940, 4e af
deeling, No. 240, tot niet-ontvankelijkverkla
ring onder anderen van den appellant in zijn 
beroep tegen het besluit van den Raad der 
gemeente Haarlem van 18 October 1939, No. 
21, waarbij de overeenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking voor het uitbreiden en verbouwen 
van de genoemde school voor uitgebreid la
ger onderwijs is verleend door beschikbaar
stelling overeenkomstig art. 77, tweede lid, 
der wet van het aan de gemeente toebehoo
rend schoolgebouw aan het Leidscheplein 36 
te Haarlem, nadat daaraan eenige verbete
ringen zijn aangebracht ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 April x940, No. 297; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 April 1940, No. 5142, afdeeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente Haarlem in 
zijne vergadering van x8 October 1939, be
slissende op het verzoekschrift van het be
stuur der Roomsch-Katholieke jongensschool 
voor meer uitgebreid lager onderwijs, te 
Haarlem, om medewerking ingevolge art. 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 voor het uit
breiden en verbouwen van zijne bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs aan 



207 3 MEI 1940 

de Gedempte Oude Gracht 120, heeft be
sloten medewerking tot het verschaffen van 
de noodige schoolruimte ten behoeve van de 
evengenoemde school te verleenen door be
schikbaarstelling - overeenkomstig art. 77, 
2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 - van 
het aan de gemeente toebehoorend school
gebouw aan het Leidscheplein 36, nadat 
daaraan eenige verbeteringen zijn aange
bracht; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat in de onvoldoende huisvesting der 
school aan de Gedempte Oude Gracht 120 
verandering behoort te worden gebracht; dat 
hieraan op afdoende wijze kan worden tege
moet gekomen door beschikbaarstelling in
gevolge art. 77, 2e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, van het aan de gemeente toebehoo
rend schoolgebouw aan het Leidscheplein 36 
te Haarlem, nadat aan het bedoelde gebouw 
eenige verbeteringen zijn aangebracht; dat 
de Inspecteur van het lager onderwijs in de 
inspectie Haarlem tegen deze beschikbaar
stelling geen bezwaar heeft; dat de aanvraag 
voldoet aan de bij de wet omschreven ver
eischten; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze be
slissing in beroep was gekomen bij Ged. Sta
ten van Noordholland, dit college bij zijn 
besluit van 31 Januari 1940, 4e afdeeling, 
No. 240, het schoolbestuur in dit beroep niet
ontvankelijk heeft verklaard, zulks uit over
weging, dat het appelleerende schoolbestuur, 
welks adres binnen den in art. 76, 2e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 gestelden termijn 
is ingediend, hierin aanvoert: dat het ver
leenen van medewerking in den vorm van 
beschikbaarstelling van het schoolgebouw 
aan het Leidscheplein No. 36 als eene wei
gering van zijn tot den raad gericht verzoek 
zou moeten worden beschouwd; dat, voor 
het geval, naar het oordeel van hun college, 
de aanbieding van het voormelde gebouw 
medewerking ten aanzien van de onderwer
pelijke aanvrage zou beteekenen, bij hem 
tegen de aanvaarding van dat gebouw on
overkomelijke bezwaren bestaan ; dat hun 
college van oordeel is, dat uit het verband 
tusschen art. 72, 1e lid, en art. 77, 2e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 volgt, dat de raad 
bij het nemen van eene beslissing op aan
vragen als de onderhavige de keuze heeft è,f 
om gelden beschikbaar te stellen of om een 
bestaand gebouw, geheel of ten deele, al of 
niet verbouwd, als schoolgebouw aan te bie
den, mits de Inspecteur van het Lager on
derwijs in de desbetreffende inspectie ver
klaard heeft, dat tegen deze aanbieding naar 
zijn oordeel geen bezwaar bestaat; dat, naar 
in het bestreden besluit wordt overwogen, 
de Inspecteur van het lager onderwijs in de 
inspectie Haarlem tegen de beschikbaarstel
ling van het schoolgebouw aan het Leidsche
plein No. 36 geen b ezwaar heeft, zoodat het 
door den raad der gemeente Haarlem bij dat 
besluit gedane aanbod medewerking in den 
zin der wet is; dat derhalve tegen het voor
melde besluit voor het appelleerend school
bestuur geen beroep op hun college open
staat, nu de beslissing omtrent de vraag, of 

de door dat bestuur tegen de aanvaarding 
van het aangeboden gebouw ingebrachte be
zwaren al dan niet gegrond zijn, ingevolge 
het bepaalde in art. 77, 2e lid, van de meer
genoemde wet niet door Ged. Staten, doch 
door den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen moet worden genomen; 
dat het schoolbestuur mitsdien in zijn be
roep niet-ontvankelijk moet worden ver
klaard; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
art. 72, 1ste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 spreekt van: ,.een bestaande bijzondere 
lagere school wenscht uit te breiden of te 
verbouwen" en dus aan de aanvraag, die in 
zulk een geval betrekking heeft op een be
staande, een bepaalde school, onmogelijk 
kan worden voldaan door aanbod van een 
willekeurige andere school, in plaats van de 
bestaande te verbouwen; dat bij verdere le
zing van het 1ste lid van art. 72 het duidelijk 
is, dat men bij uitbreiding of verbouwing -
in tegenstelling met stichting - gedacht 
heeft aan een bepaalde en bestaande school; 
dat m en namelijk, volgens dit lid, kan vra
gen, dat de gemeente zelf een gebouw sticht, 
è,f zelf het gebouw, dat men wenscht uit te 
breiden, vergroot; dat het ook tot de vreemd
ste situatie zou leiden, indien het anders 
ware; dat het daarenboven toch de taal ge
weld zou aandoen, indien men onder ver
bouw van een bepaald gebouw zou verstaan 
de aanbieding van een willekeurig ander ge
bouw; dat derhalve het 2de lid van art. 77 
alleen naar op schoolstichting, doch niet op 
uitbreiding of verbouw betrekking kan heb
ben; dat dit ook duidelijk in het oog springt, 
wanneer het 3de lid van artikel 72 gelezen 
wordt in verband met het onmiddellijk voor
afgaande lid; dat toch, nadat in het 2e lid 
gesproken is over het geval , dat de gemeente
raad wenscht te voldoen aan een aanvraag, 
als bedoeld in art. 72, door beschikbaarstel
ling van een bepaald schoolgebouw, het 3e 
lid vervolgt: ,.In alle andere gevallen zal de 
stichting van het schoolgebouw alleen dan 
door de gemeente geschieden, wanneer tus
schen de gemeente en het schoolbestuur over
eenstemming verkregen is omtrent de keuze 
van het terrein en het bestek voor den 
bouw"; dat het door het verband dezer 2 
onmiddellijk op elkander volgende leden van 
hetzelfde wetsartikel toch wel heel duidelijk 
is, dat het geval, in het 2e lid omschreven, 
evenals alle andere gevallen, genoemd in het 
3e lid, betrekking heeft op schoolstichting; 
dat derhalve door Ged. Staten ten onrechte 
we rd besloten, dat het aan de gemeente vrij 
zou staan aan een aanvraag tot uitbreiding 
en verbouwing te voldoen door beschikbaar
stelling van een bestaand schoolgebouw en 
dat derhalve de medewerking, welke de ge
meente Haarlem aan de aanvraag meende te 
kunnen geven, geen medewerking is in den 
zin der wet; 

0 . dat het vorenbedoelde raadsbesluit 
eenerzijds eene beslissing bevat, als bedoeld 
in art. 75, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, tot het verleenen van de gevraagde me-
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dewerking, en anderzijds een beslissing, als 
bedoeld in art. 77, tweede lid, derzelfde wet, 
omtrent de wijze, waarop deze medewerking 
zal worden verleend; 

dat ingevolge het bepaalde in art. 76, twee
de lid, het schoolbestuur slechts van de eerst
bedoelde beslissing beroep bij Ged. Staten 
heeft kunnen instellen, staande van de in de 
tweede plaats bedoelde beslissing van den 
gemeenteraad krachtens art. 77, tweede lid, 
der wet beroep open op Onzen Minister; 

dat, al moge het schoolbestuur in zijn be
roepschrift, gericht tot Ged. Staten van 
N oordholland, mede bezwaren tegen deze 
laatste beslissing hebben naar voren ge
bracht, dit bestuur blijkens de bewoordingen 
van dat beroepschrift in ieder geval ook te
gen dat gedeelte van het besluit van den ge
meenteraad, hetwelk betrekking heeft op het 
verleenen van medewerking, bij Ged. Staten 
in beroep is gekomen, en zulks op dezen 
grond, dat de daarin vervatte beslissing zijns 
inziens als een weigering van zijne aanvrage 
zou moeten worden beschouwd; 

dat hieruit volgt, dat Ged. Staten ten on
rechte het schoolbestuur ook in zooverre in 
zijn, bij hun college ingesteld, beroep niet
ontvankelijk hebben verklaard, in stede van 
omtrent het bezwaar van het schoolbestuur 
tegen het evenbedoelde gedeelte van het 
raadsbesluit te oordeelen; 

dat, wat nu het bezwaar van het schoolbe
stuur tegen dat gedeelte van het raadsbesluit 
betreft, dit bezwaar ongegrond moet worden 
geoordeeld, aangezien de gemeenteraad im
mers tot het verleenen van de gevraagde me
dewerking heeft besloten; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat de ge
meenteraad bij zijn besluit tevens reeds den 
vorm, waarin naar zijn oordeel deze mede
werking moet worden verleend, heeft aan
gegeven; 

dat toch dit een geheel op zichzelf staande 
beslissing van den gemeenteraad vormt, 
waartegen het schoolbestuur, zooals reeds 
eerder gezegd, krachtens art. 77, tweede lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 beroep op 
Onzen Minister kan instellen: 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noordholland, voor
zoover het schoolbestuur daarbij niet-ont
vankelijk is verklaard in zijn, bij dit college 
ingesteld, beroep tegen dat gedeelte van het 
besluit van den raad der gemeente Haarlem, 
waarbij een bestaand schoolgebouw ter be
schikking van het schoolbestuur wordt ge
steld, het besluit van Ged. Staten voor het 
overige te vernietigen en het door het school
bestuur bij Ged. Staten van Noordholland 
ingesteld beroep tegen het besluit van den 
gemeenteraad van Haarlem tot het verleenen 
van de gevraagde medewerking alsnog onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen enz. 

(A.B.) 

3 Mei 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 4) . 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een bepaling der 
bouwverordening, krachtens welke B . en 
Vl. vrijstelling zouden kunnen verleenen 
van de verplichting tot aansluiting op 
het buizennet der waterleiding, indien 
een middel tot watervoorziening aanwe
zig is, dat blijkens verklaring van den 
directeur van den warenkeuringsdienst 
in staat is deugdelijk drinkwater in vol-c. 
doende mate te verschaffen, aangezien 
een zoodanige verklaring geen blijven
den waarborg geeft voor de deugdelijk
heid van de drinkwatervoorziening, daar
gelaten dat bij plaatselijke verordening 
aan den directeur van genoemden dienst 
niet een taak kan worden opgelegd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Elsloo, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Limburg van 
22 December 1939, 4• Afd. La. 16196/5 W, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan een 
wijziging van de bouwverordening dier ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 17 April 1940, n°. 310; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 April 1940, 
n°. 4614/M.P.B.R., afd. Volkshuisvesting; 

0 . dat de raad der gemeente Elsloo in zijne 
vergadering van 28 November 1939 de ver
ordening op het bouwen en de bewoning voor 
de gemeente Elsloo heeft aangevuld in dier 
voege, dat aan artikel 28, onder 2, een tweede 
lid wordt toegevoegd, luidende: 

Eveneens kunnen burgemeester en wet
houders vrijstelling tot aansluiting op het 
buizennet der N.V. Waterleiding-Maatschap
pij voor Zuid-Limburg verleenen, indien een 
middel tot watervoorziening aanwezig is, dat, 
blijkens verklaring van den Directeur van 
den Warenkeuringsdienst te Maastricht, in 
staat is deugdelijk drinkwater in voldoende 
mate te verschaffen; 

dat Ged. Staten van Limburg bij hun be
sluit van 22 December 1939, 4e afd., La. 
16196/S W., aan dit besluit hunne goedkeu
ring hebben onthouden, uit overweging, dat 
de geldende "Bouwverordening der gemeente 
Elsloo" in het tweede lid van art . 28 voor 
nieuwbouw de verplichting inhoudt tot aan
sluiting der woning op het buizennet der 
N.V. Waterleiding Maatschappij voor Zuid
Limburg, indien eenig deel van de woning 
niet meer dan 100 m verwijderd is van eene 
hoofd buis dier waterleiding; dat van deze 
verplichting vrijstelling mogelijk is, wanneer 
de door de evengenoemde maatschappij 
voor eenmaal in rekening te brengen kosten 
van aansluiting meer dan vijftig gulden be
dragen; dat de strekking van de voorliggende 
wijzigingsverordening is om naast den even
vermelden grond voor vrijstelling nog de 
mogelijkheid te openen vrijstelling te ver
leenen, indien een middel tot watervoor
ziening aanwezig is, dat, blijkens verklaring 
van den Directeur van den Warenkeurings-
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dienst te Maastricht, in staat is deugdelijk 
drinkwater in voldoende mate te verschaffen; 
dat bij hun college hiertegen bezwaar bestaat, 
omdat naar zijn oordeel bij aansluiting op 
het buizennet der waterleiding een goede 
drinkwatervoorziening blijvend verzekerd is, 
hetgeen niet gezegd kan worden van de an
dere in art. 29 der vorengenoemde bouwver
ordening nader omschreven middelen tot 
watervoorziening; dat dan ook het belang 
der volksgezondheid eischt, dat bij nieuw
bouw, in de gevallen, waa rin zulks zonder 
ernstig bezwaar mogelijk is, steeds tot aan
sluiting op het buizennet der waterleiding 
wordt overgegaan; 

dat van dit besluit de raad van Elsloo bij 
Ons in beroep is gekomen aanvoerende, dat 
hij zich met de zienswijze van Gedeputeerde 
Staten niet kan vereenigen, zeker niet nu in 
de wijzigingsverordening de deugdelijkheid 
van het water, niet betrokken van de voor
noemde Waterleiding-Maatschappij, onder
worpen is aan het oordeel van den Waren
keuringsdienst: dat naar zijn oordeel in het 
wijzigingsbesluit de volksgezondheid vol
doende gewaarborgd is en voor Ged. Staten 
voor het overige geen andere weigerings
gronden bestaan en ook niet naar voren 
worden gebracht; 

0. dat, daargelaten, dat bij plaatselijke ver
ordening aan den Directeur van den Waren
keuringsdienst te Maastricht niet een taak 
kan worden opgelegd, eene verklaring als in 
de nieuwe bepaling bedoeld, geen blijvenden 
waarborg geeft voor de deugdelijkheid van 
de drinkwatervoorziening; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

3 Mei 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet 9 Mei 1902 S. 54 artt. 12, 
16.) 

Hof: Het verzet is door de Rechtb. ten 
onrechte ontvankelijk geacht, daar de 
verzet-dagvaarding was uitgebracht op 
een tijdstip, waarop krachtens het be
paalde bij art. 12 Bevoegdhedenwet, het 
verzet niet meer rechtsgeldig kon plaats 
vinden. 

H. R.: In art. 16 Bevoegdhedenwet is 
onder afwijzen van het verzet mede be
grepen niet-ontvankelijkverklaring van 
hem, die het verzet heeft gedaan, in 
zijne vordering. 

Wanneer dit art. spreekt van hooger 
beroep of beroep in cassatie, heeft het 
het oog op het instellen van zoodanig 
beroep en doet het derhalve de ontvan
kelijkheid van het beroep afhangen van 
eene voorloopige betaling, die aan het 
instellen daarvan is voorafgegaan. Beta
ling na de conclusie van antwoord in 
cassatie kon derhalve het beroep niet 
ontvankelijk maken. 

L. 1940. 

Proc.-Gen. Berger bovendien: 'Hofs 
beslissing is juist en berust op eene juis
te uitlegging van art. 12 Bevoegdheden
wet. 

1. de N aamlooze Vennootschap "J ~rgens 
Waalsteenfabrieken v/h Frans van de Loo 
Sr.", alsmede 2. Mr. Johan Hendrik Jan 
Zuidema en Mr. Cornelis Johan Anton Ma
rie t en Hagen, beiden advocaat en procureur, 
wonende te Nijmegen, in hun hoedanigheid 
van bewindvoerders in de surséance van be
taling van voormelde naamlooze vennoot
schap, eischers tot cassatie van een door het 
Gerechtshof te Arnhem den 2den Mei 1939, 
tusschen partijen gewezen arrest, advocaat 
Mr. F. M . Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
1. den Buitenpolder Erlecom, gevestigd te 
Erlecom en kantoorhoudende te Millingen, 
2. H endrikus Awater, in zijne hoedanigheid 
van Ontvanger van den Buitenpolder Erle
com, wonende te Millingen, verweerders in 
cassatie, advocaat Mr. A. E. J . Nysingh. 

D e H ooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de verweerder onder 2, Awater, hierna 

te noemen "de Ontvanger" in zijn hoedanig
heid van Ontvanger van den verweerder on
der 1, nader aan te duiden als "de Polder", 
tegen eischeres tot cassatie onder 1 "Jurgens 
Waalsteenfabrieken" op 28 September 1936 
en op 6 Maart 1937 telkens een dwangbevel 
heeft uitgevaardigd, onderscheidenlijk voor 
een bedrag, in hoofdsom groot f 1344.85, ter 
zake van Bemalings-, Polder- en Kriboever
lasten, en voor een bedrag, in hoofdsom groot 
f 17,468.14, wegens afkoopsom voor Polder
en Bemalingslasten, welke dwangbevelen 
dr.or den Voorzitter van den Polder zijn uit
voerbaarverklaard en aan "Jurgens Waal
steenfabrieken" beteekend, het eerste op 29 
September 1936 en het tweede op 8 Maart 
1937; 

dat de Polder uit kracht van die dwang
bevelen executoriaal beslag heeft gelegd op 
eenige aan "Jurgens Waalsteenfabrieken" 
toebehoorende, in den Buitenpolder Erlecom 
gelegen, perceelen; 

dat de eischers tot cassatie bij exploit van 
dagvaarding van 5 Augustus 1937 tegen 
voormelde dwangbevelen en voormeld exe
cutoriaal beslag in verzet zijn gekomen en 
voor de Arr.-Rechtbank te Arnhem hebben 
gevorderd "Jurgens Waalsteenfabrieken" te 
verklaren goed opposante tegen die dwang
bevelen en deze buiten effect te stellen, zoo
mede het evengenoemd executoriaal beslag 
op te heffen; 

dat de Rechtbank, bij vonnis van 20 De
cember 1937 (1938 no. 423, Red.), de vor
dering, voor zoover tegen den Ontvanger 
gericht, niet ontvankelijk heeft verklaard, 
doch haar, voor zoover tegen den Polder ge
richt, heeft ontvankelijk geacht en toege
wezen; 

dat, nadat verweerders van het vonnis der 
Rechtbank in hooger beroep waren gekomen, 
het Hof bij het bestreden arrest, beslissende 

14 
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op de grief van hen, dat de Rechtbank ten 
onrechte de eischers in hun vordering tegen 
den Polder ontvankelijk heeft geacht, die 
grief gegrond heeft geoordeeld, zulks uit 
overweging, dat de verzet-dagvaarding was 
uitgebracht op een tijdstip, waarop krach
tens het bepaalde bij art. 12 der Bevoegd
hedenwet - zooals dit artikel naar 's Hofs 
opvatting behoort te worden gelezen - het 
verzet niet meer rechtsgeldig kon plaats 
vinden; 

dat het Hof mitsdien, met vernietiging 
van het vonnis der Rechtbank, de eischers 
alsnog in hun vordering niet-ontvankelijk 
heeft verklaard; 

0. dat de eischers met een middel van 
cassatie tegen 's Hofs arrest zijn opgekomen; 

0. dat verweerders bij conclusie van ant
woord in cassatie hebben aangevoerd, dat 
door eischers is nagelaten, voorloopige be
taling van het bij de onderhavige dwang
bevelen gevorderde te doen in handen van 
den ambtenaar, die de dwangbevelen heeft 
uitgevaardigd, en op grond daarvan de niet
ontvankelijkheid van het beroep in cassatie 
hebben voorgesteld ; 

0. dat eischers, bij conclusie van antwoord 
op dat exceptief verweer, vooreerst hebben 
betoogd, dat het geval, bedoeld bij art. 16 
van de Bevoegdhedenwet , welk artikel luidt: 
"Hooger beroep of beroep in cassatie tegen 
een vonnis, waarbij het verzet is afgewezen, 
is niet ontvankelijk dan na voorloopige be
taling van het gevorderde in handen van 
den ambtenaar, die het dwangbevel heeft 
uitgevaardigd", zich onderwerpelijk niet 
voordoet, aangezien bij het bestreden arrest 
het door eischers in cassatie gedaan verzet 
niet is afgewezen, doch dezen in hunne vor
dering niet-ontvankelijk zijn verklaard; 

dat eischers zich verder hebben beroepen 
op het - door de verweerders daarna bij 
pleidooi erkende - feit, dat de voorloopige 
betaling van het gevorderde aan den Ont
vanger nà de conclusie van antwoord in cas
satie alsnog heeft plaats gehad, waardoor 
het beletsel voor de ontvankelijkheid van het 
ingestelde cassatieberoep in ieder geval zou 
zijn ondervangen, daar art. 16 voornoemd 
niet den eisch stelt van voorloopige betaling 
vóór het uitbrengen der cassatiedagvaarding, 
doch alleen den Rechter verbiedt de ge
grondheid van het beroep in cassatie te on
derzoeken, zoolang niet aan den eisch van 
voorloopige betaling is voldaan; 

0. aangaande de exceptie van niet-ont
vankelijkheid: 

dat het eerste daartegen gericht verweer 
niet opgaat, vermits in art. 16 der Bevoegd
hedenwet onder afwijzen van het verzet me
de begrepen is niet ontvankelijk verklaring 
van hem, die het verzet heeft gedaan, in 
zijne vordering; 

dat voorts art. 16, als het spreekt van hoo
ger beroep of beroep in cassatie, het oog 
heeft op het instellen van zoodanig beroep 
en derhalve de ontvankelijkheid van het be
roep doet afhangen van een voorloopige be
taling, die aan het instellen daarvan is voor
afgegaan; 

dat mitsdien, nu vaststaat dat ten deze de 
voorloopige betaling eerst na de conclusie 
van antwoord in cassatie is geschied, die be
taling den eischers niet meer vermag te ba
ten en zij niet kunnen worden ontvangen in 
hun beroep; 

Verklaart eischers tot cassatie niet-ont
vankelijk in het ingestelde beroep. (Salaris 
f 350. Red.) . 

Conclusie van den Proc.-Gen, Berger. 

Post alia: 
Tegen 's Hofs arrest is als middel van cas

satie opgeworpen: 
"S. en v . t. der artt. 4 en 5 der Wet van 

15 Mei 1829 S . 28, houdende algemeene be
palingen der wetgeving van het Koningrijk, 
11 en 12 der Bevoegdhedenwet, 5, 48, 76, 81, 
82, 430, 438, 515 en 517 Rv., 

doordat het Hof, enz." 
Alvorens tot de behandeling van dit mid

del over te gaan, zal ik mijn oordeel dienen te 
geven omtrent de door verweerders bij con
clusie van antwoord in cassatie voorgedragen 
exceptie van niet-ontvankelijkheid van het 
ingestelde cassatieberoep, in verband met 
de bepaling van art. 16 Bevoegdhedenwet 
steunende op het vaststaande feit, dat de 
eischers hebben verzuimd om, vóór het in
stellen van hun beroep, de, bij gemeld arti
kel op straffe van n iet-ontvankelijkheid ge
eischte, voorloopige betaling van het gevor
derde te doen in handen van den ambtenaar 
die de dwangbevelen heeft uitgevaardigd . 
Eischers hebben deze exceptie in de eerste 
plaats bestreden met de stelling, dat hun 
verzet bij het bestreden arrest niet is afge
wezen, doch niet-ontvankelijk is verklaard 
op grond, dat de verzetdagvaarding tardief 
zou zijn uitgebracht, zoodat, naar hunne 
meening, gemeld art. 16, alleen sprekende 
van "een vonnis, waarbij het verzet is afge
wezen", in dezen toepassing zoude missen. 
Het wil mij voorkomen, dat deze bestrijding 
niet opgaat, omdat onder afwijzing van eene 
ingestelde vordering, staande tegenover toe
wijzing daarvan, zoowel ontzegging, als niet
ontvankelijkverklaring moeten worden be
grepen (v.g. H. R. II Mei 1939 No. 979). 
In de tweede plaats hebben de eischers zich 
erop beroepen, dat zij blijkens eene door 
hen overgelegde kwitantie van den Ontvan
ger van den Polder op 2 November ,939 de 
voorloopige betaling van het gevorderde 
hebben verricht. M . i . kan echter ook dit den 
eischers niet baten, omdat art. 16 der Be
voegdhedenwet de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep afhankelijk stelt van daaraan 
voorafgaande betaling, als bedoeld. D e Hoo
ge Raad gelieve te vergelijken zijn arresten 
van 5 Juni 1863 W . 2502 en 2 Juni 1871 W. 
3339, gewezen naar aanleiding van de, met 
art. 16 Bevoegdhedenwet vergelijkbare, 
thans vervallen bepaling van art. 15, vijfde 
lid, der Wet van 22 Mei 1845 S . 22 op de 
invordering van 's Rijks directe belastingen, 
welke luidde : ,,Het verzet afgewezen zijnde, 
is geen hooger beroep of cassatie ontvanke
lijk, dan na voorafgaande consignatie van de 
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belasting en van al de kosten, in handen van 
den ontvanger door wien de betaling wordt 
vervolgd". Ik meen dan ook, dat het voorge
dragen middel van niet-ontvankelijkheid ge
grond is en bespreek dus het middel van cas
satie alleen voor het geval Uw Hooge Raad 
hieromtrent van ander gevoelen mocht zijn. 

De .gronden, waarop de eischers bij het 
bestreden arrest in hun verzet niet-ontvan
kelijk zijn verklaard, luiden als volgt: ,,dat de 
wet van 9 October 1841 S. 42, waarvoor de 
tegenwoordige Bevoegdhedenwet van 1902 
in de plaats is gekomen, in art. 12 bepaalde 
dat degene tegen wien het dwangbevel is uit
gevaardigd daartegen in verzet zal kunnen 
komen tot het dwangbevel volgens de be
palingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen 
vastgesteld, zal gerekend kunnen worden ten 
uitvoer te zijn gelegd; 

dat t en tijde van het tot standkomen van 
de wet van 1841, art. 81 Rv. alleen bepaalde 
dat het verzet tegen een verstekvonnis ont
vankelijk is tot dat het vonnis zal zijn t en
uitvoergelegd, terwijl art. 82 Rv. een a~nta1 
gevallen opsomde waarin het vonnis gere
kend werd ten uitvoer te zijn gelegd; 

dat uit een en ander volgt dat de wetgever 
van 1841 de mogelijkheid van verzet t egen 
dwangbevelen als die in quaestie heeft wil
len regelen op geheel dezelfde wijze als die 
mogelijkheid was geregeld ten aanzien van 
verstekvonnissen in het Wetb. van B . Rv.; 

dat in 1886 de artt. 81 en 82 voornoemd 
zijn gewijzigd, onder meer in dien zin dat 
voortaan de in art. 82 (oud) vermelde daad. 
waaruit noodzakelijk voortvloeit dat de uit
voering van het vonnis bij den defaillant be
kend is niet langer werd beschouwd als een 
vermoeden op grond waarvan het vonnis ge
acht werd te zijn tenuitvoergelegd, doch als 
een zelfstandige grond, welke, indien niet 
binnen 14 dagen nadat de daad was geschied 
verzet werd gedaan, de mogelijkheid daartoe 
uitsloot, in verband met welke wijziging de 
bedoelde daad werd overgebracht naar art. 
81; 

dat nu wel na deze wijziging art. 12 van de 
wet van 1841 ongewijzigd is gebleven en dit 
artikel in de voor genoemde wet in de plaats 
getreden Bevoegdhedenwet 1902 is overge
nomen, behoudens een kleine redactiewijzi
ging, welke echter ten deze van geen belang 
is, doch naar 's Hofs oordeel niet is aan te 
nemen, nu daarvan niets blijkt en ook geen 
enkele redelijke grond daarvoor is aan te 
voeren, dat het de bedoeling van den wet
gever zou zijn geweest dat de gelijkvormige 
regeling welke in de wet van 1841 voor de 
dwangbevelen en de verstekvonnissen was 
neergelegd, niet meer zou gelden met gevolg 
dat voor de eerstgenoemde de meest belang
rijke gronden welke de verzetsmogelijkheid 
uitsloten zouden zijn vervallen en dat als 
zood anig nog feitelijk alleen zou zijn over
gebleven het derde in art. 82 genoemde ge
val· 

dat het Hof dan ook van oordeel is dat 
moet worden aangenomen dat, toen in 1902 
in art. 12 der Bevoegdhedenwet de redactie 

van het gelijknamige artikel van de wet van 
1841 werd overgenomen, behoudens de bo
venbedoelde redactiewijziging, de wetgever 
er zich geen rekenschap van heeft gegeven 
dat de wetswijziging van 1886 een andere 
redactie wenschelijk maakte, doch er stil
zwijgend van is uitgegaan dat de regeling in 
quaestie ten aanzien van de dwangbevelen 
nog steeds dezelfde was als die van de ver
stekvonnissen; 

dat dus naar 's Hofs oordeel de redenee
ring van geïntimeerden en de Rechtbank, 
welke uitsluitend is gebaseerd op het in 
hoofdzaak ongewijzigd blijven van art. 12 
voornoemd, als onjuist moet worden verwor
pen, waar deze indruischt tegen de blijkbare 
bedoeling van den wetgever en tot niet te 
aanvaarden consequenties zou leiden, met 
name dat verzet tegen een dwangbevel nog 
mogelijk zou zijn zelfs na berusting; 

dat bovendien naar 's Hofs oordeel het 
tweede lid van art. 12 der Bevoegdhedenwet 
1902 ingaat tegen het stelsel van de Recht
bank volgens hetwelk verzet ook na afloop 
van de executie mogelijk zou zijn, met welk 
stelsel de schorsende werking van het verzet, 
waarvan genoemd lid spreekt niet is te rij
men; 

dat vaststaat dat de beide dwangbevelen 
in quaestie aan den directeur van geïnti
meerde sub 1 ° in persoon zijn beteekend 
respectievelijk op 28 September 1936 en 6 
Maart 1937, dat geïntimeerde sub 1° op 2 
Juni 1937 in kort geding opheffing van het 
krachtens de dwangbevelen gelegde execu
toriale beslag' heeft gevraagd, en dat geïn
timeerde sub 1° op 27 Maart 1937 splitsing 
van de aanslagen heeft gevraagd, zoomede 
dat de verzetdagvaarding eerst is uitge
bracht op 5 Augustus 1937, zijnde dit der
halve op een tijdstip toen het verzet inge
volge het bepaalde bij art. 12 der Bevoegd
hedenwet 1902 niet meer rechtsgeldig kon 
plaats hebben; 

dat dus de eerste grief van appellante ge
grond is, hetgeen tengevolge moet hebben 
dat geïntimeerden alsnog niet-ontvankelijk 
moeten worden verklaard in hun vordering, 
zoomede dat de overige grieven van appel
lante evenals die van geïntimeerden in het 
incidenteel appèl niet meer voor behandeling 
in aanmerking kunnen komen". 

Het wil mij voorkomen, dat de door het 
Hof gegeven beslissing juist is en dat de 
daarvoor aangevoerde gronden die beslissing 
op alleszins bevredigende wijze steunen, ter
wijl daarentegen de uitlegging, welke de 
eischers aan de bepaling van art. 12 der Be
voegdhedenwet willen geven, nu de wetgever 
eenmaal het hierbedoelde verzet heeft willen 
binden aan soortgelijke beperkingen, als voor 
het verstekvonnis gelden, tot het, stellig in 
dien gedachtengang onbevredigende, gevolg 
zoude leiden, dat het verzet tegen dwang
bevelen, als de onderhavige, - in strijd met 
de kennelijke bedoeling van den wetgever -
aan geen enkelen beperkenden termijn zoude 
zijn gebonden. Daar immers art. 23 Be
voegdhedenwet voor de onderwerpelijke las
ten alleen verhaal toelaat op onroerende goe-
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deren en het verstekvonnis in geval van zoo
danig verhaal volgens art. 82 Rv. alleen 
gerekend wordt ten uitvoer gelegd te zijn op 
den veertienden dag na den aanslag of de 
aanplakking der in de artt. 515 en 517 Rv. 
vermelde billetten, zoude practisch, gezien 
artt. 508 v.v. en 537a v.v. Rv., tengevolge 
waarvan de verkoop der inbeslaggenomen 
onroerende goederen op de wijze, zooals die 
aanvankelijk bij het Wetboek was gedacht, 
in de praktijk zoo goed als nooit meer voor
komt, het verzet steeds mogelijk blijven. 
Bovendien zoude het verzet - gelijk het 
Hof overweegt - ook nog na berusting en 
zelfs na vrijwillige algeheele voldoening van 
hoofdsom en kosten kunnen worden ontvan
gen. 

De onaannemelijkheid van een en ander, 
in verband met de kennelijke bedoeling van 
den Wetgever, om het recht van verzet in 
dezen aan gelijke beperking als dat tegen 
verstekvonnissen, te binden, moet, dunkt 
mij, den wetsuitlegger wel dringen in de door 
het Hof gekozen richting. Waar de letterlijke 
opvatting van art. 12 der Bevoegdhedenwet, 
in verband met den tegenwoordigen tekst 
van art. 82 Rv., inderdaad leidt tot een moei
lijk aanvaardbaar resultaat, heeft het Hof 
dan ook, naar het mij voorkomt, terecht de 
geschiedkundige uitlegging gehanteerd (v.g. 
ook H.R. 20 Jan. 1939 No. 569 m.o. P . S.). 
Met te meer recht kon zulks, naar het mij 
voorkomt, hier geschieden, omdat bij de, in 
1886 in de artt. 81 en 82 R v. aangebrachte, 
wijziging, t en doel hebbende om de mogelijk
heid van verzet nog meer, dan tot dusverre, 
te beperken, door daarbij mede invloed toe 
te kennen aan de beteekening in persoon en 
aan eene daad, waaruit bekendheid met het 
vonnis voortvloeit, blijkbaar deze laatste 
elementen slechts hierom in art. 81 Rv. h r.eft 
opgenomen, omdat het onderbrengen daar
van bij de in art. 82 opgesomde gevallen, 
waarin het vonnis gerekend zoude worden 
tenuitvoergelegd te zijn, op formeele be
zwaren stuitte, welke bezwaren dan ook 
kennelijk mede aanleiding hebben gegeven, 
om het voorheen in art. 82 voorkomend ge
val, dat er eenige daad is gepleegd, waaruit 
noodzakelijk bekendheid met de uitvoering 
van het vonnis voortvloeit, uit laatstgemeld 
artikel naar het daaraan voorafgaande over 
te brengen. 

Ik concludeer mitsdien primair tot niet
ontvankelijkverklaring en subsidiair tot ver
werping van het beroep, met veroordeeling 
van eischers tot cassatie in de daarop geval
len kosten. (N. J.) 

8 Mei 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Lager Onderwijs artt. 62-
67.) 

(Maatstaf der schoolgeldheffing t .a.v. 
belanghebbende is volgens de verorde
ning : .,de belastbare huurwaarde", waar
naar hij voor het tot eigen bewoning be
stemde perceel (sgedeelte) in de perso-

neele belasting is "aangeslagen"; hij 
werd echter naar dezen grondslag niet 
aangeslagen, i. v. m. de vermindering 
van het bedrag der belasting uithoofde 
van kinderaftrek ; daarom vernietigde de 
R. v . B. den aan belanghebbende naar 
een belastbare huurwaarde van f 175 op
gelegden aanslag in het schoolgeld.) 

De stelling, dat iemand, die niet op 
het kohier der personeele belasting is ge
plaatst en wien dienvolgens ook niet een 
aanslagbiljet is uitgereikt, desniettemin 
in den zin van art. 6 der Verordening 
als in de personeele belasting aangesla
gen zou moeten gelden, kan niet worden 
aanvaard; door art. 63, lid 4, der Lager
Onderwijswet 1920 worden trouwens aan 
de gemeente slechts de gegevens voor
komende in de kohieren der personeele 
belasting ten dienst gesteld. 

Voorts gaat het ook bij een schoolgeld
heffing naar de gegevens van 's Rijks 
belastingdienst omtrent de personeele 
belasting naar luid van het 2e en het 3e 
lid van art. 63 der L . 0 . wet om de be
paling van de geldelijke draagkracht van 
de schoolgeldplichtigen, en het is dus 
zeker niet in strijd met de strekking van 
voornoemd artikel indien bij een heffing 
op den onderhavigen voet met den in
vloed van het kindertal op de personeele 
belasting wordt rekening gehouden, zij 
het dan dat dit in de onderwerpelijke 
Verordening slechts geschiedt voor het 
geval dat uithoofde van het kindertal de 
aanslag geheel achterwege blij ft. 

De H ooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester der gem. Zierikzee tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Middelburg van 2 7 
Jan. 1940 betreffende den aan J. A.v. d. E. 
te Zierikzee opgelegden aanslag wegens 
schoolgeld, belastingjaar 1939/40; 

Gezien de stukken; 
0 . dat van de Verordening op de heffing 

van schoolgeld voor het gewoon lager onder
wijs en voor het uitgebreid lager onderwijs in 
de gem. Zierikzee luiden: Art. 3: Het school
geld is verschuldigd door de krachtens de wet 
tot onderhoud en opvoeding der leerlingen 
verplichte ouders of verzorgers of, b ij ont
stentenis van dezen, door de leerlingen zelf. 

Art. 6: 1. Indien voor de in art. 3 bedoel
de schoolgeldplichtigen het totaal-bedrag van 
de hoofdsommen der gemeentefondsbelasting 
en vermogensbelasting, berekend overeen
komstig art. 4, blijft beneden het eerstge
noemd bedrag, bepaald bij de 1e klasse van 
heffing in de 2e kolom van het schoolgeld
tarief, vastgesteld in art. 5, geldt als maat
staf der schoolgeldheffing de belastbare 
huurwaarde, waarnaar de schoolgeldplichtige 
in de personeele belasting naar den eersten 
grondslag over het bij den aanvang van het 
schoolgeldjaar loopend belastingjaar of, zoo 
een aanslag in die belasting nog niet is vast
gesteld, over het aan genoemd belastingjaar 
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onmiddellijk voorafgaand belastingjaar, voor 
het tot eigen bewoning bestemd perceel of 
gedeelte van het perceel is aangeslagen. 

2. Het 1e lid vindt overeenkomstige toe
passing voor de schoolgeldplichtigen, die in 
de gemeentefondsbelasting of de vermogens
belasting niet zijn aangeslagen. 

3. Onder tot eigen bewoning bestemd 
perceel of gedeelte van het perceel worden 
verstaan de perceelen of gedeelten van per
ceelen, niet vallende onder het bepaalde in 
art. u, § 2 of § 3, der wet op de personeele 
belasting 1896. 

dat aan belanghebbende op grond van art. 
6 voor het belastingjaar 1939/40 een aanslag 
is opgelegd, berekend naar een belastbare 
huurwaarde van f 175; 

dat belanghebbende tegen dezen aanslag 
bezwaar heeft ingebracht bij den gemeente
raad van Zierikzee, zulks op grond, dat hij 
i. v. m. de vermindering van het bedrag der 
belasting, waarop hij uithoofde van het ge
tal zijner kinderen ingevolge art. 6 van de 
Wet op de Personeele Belasting 1896 aan
spraak heeft, voor 1939 niet naar den eer
sten grondslag in de personeele belasting is 
aangeslagen; 

dat de gemeenteraad echter den aanslag 
heeft gehandhaafd, en belanghebbende als
toen van die beslissing is gekomen in beroep; 

dat de R. v . B. de bestreden beslissing en 
den daarbij gehandhaafden aanslag heeft ver
nietigd, zulks uit overweging: 

"dat, naar vaststaat, aan appellant geen 
aanslag werd opgelegd in de Gemeentefonds
belasting en de Vermogensbelasting en de 
door appellant bestreden aanslag slechts dan 
gewettigd zoude zijn, indien zij kan worden 
gegrond op het bepaalde bij art. 6 der Ver
ordening op de heffing van schoolgeld, bo
venbedoeld; 

,,dat deze bepaling, als maatstaf der school
geldheffing noemt "de belastbare huurwaar
de", waarnaar de schoolgeldplichtige in de 
personeele belasting naar den eersten grond
slag voor het tot eigen bewoning bestemd 
perceel of gedeelte van perceel "is aangesla
gen"; 

"dat mitsdien, blijkens deze bepaling, niet 
reeds de huurwaarde zooals die is vastgesteld, 
tot maatstaf voor de schoolgeldheffing strekt, 
doch daarnevens uitdrukkelijk als vereischte 
wordt gesteld, dat de schoolgeldplichtige 
daarnaar "is aangeslagen"; 

,,dat vaststaat, dat appellant voor de be
lastingjaren 1938 en 1939 (de beide ten de
ze in aanmerking komende jaren) in de Per 
soneel e belas ting naar den eerste n grondslag 
niet werd aangeslagen; 

"dat, al werd dan ook, naar de regelen der 
Wet, voor hem eene huurwaarde vastgesteld, 
zoodanige vaststelling oplegging aan appel
lant van een aanslag wegens schoolgeld niet 
rechtvaardigt, nu zij, op grond van daarne
vens geldende wetsvoorschriften, er niet toe 
heeft geleid, dat appellant op de betreffen
de kohieren werd geplaatst en naar den 
grondslag huurwaarde "aangeslagen"; 

,,dat nu aan dit door de Verordening ge-

steld vereischte niet werd voldaan, de aan
slag ten onrechte werd opgelegd en moet 
worden vernietigd;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S. of v. t. van art. 2 § 1 en art. 6 § I van 
de Wet op de Personeele Belasting 1896 als
mede van art. 63 der Lager Onderwijswet 
1920 en van art. 6 der Verordening op de 
heffing van schoolgeld voor het gewoon la
ger onderwijs en voor het uitgebreid lager on
derwijs in de gem. Zierikzee; 

dat ter toelichting daarvan wordt aange
voerd, dat de R. v . B . ten onrechte heeft aan
genomen, dat iemand eerst is aangeslagen, in
dien hij op het kohier wordt geplaatst, ter
wijl naar requirant's oordeel het feit, dat 
iemand een perceel bewoont, waarvoor op 
grond van de Wet op de personeele belas
ting een huurwaarde is vastgesteld, dezen al
dus reeds als aangeslagene bestempelt; 

dat het ook met de bedoeling van art. 63 
van de Lager Onderwijswet 1920 in strijd zou 
zijn, indien b ij heffing van schoolgeld naar 
den maatstaf "huurwaarde" met verminde
ring van personeele belasting terzake van 
kinderen werd rekening gehouden, vermits 
die heffing juist wordt toegepast, indien een 
schoolgeldplichtige door kinderaftrek is vrij
gesteld van de betaling van de gemeente
fondsbelasting, terwijl bovendien terzake van 
het aantal kinderen reductie op het school
geld wordt verleend; 

0 . dienaangaande: 
dat de stelling, dat iemand, die niet op het 

kohier der personeele belasting is geplaatst 
en wien dienvolgens ook niet een aanslagbil
jet is uitgereikt, desniettemin in den zin van 
art. 6 van de onderhavige Verordening als in 
de personeele belasting aangeslagen zou moe
ten gelden, niet kan worden aanvaard; dat 
trouwens door art. 63, lid 4, van de Lager 
Onderwijswet 1920 aan de gemeente slechts 
de gegevens voorkomende in de kohieren der 
personeele belasting t en dienste worden ge
steld; 

dat het voorts ook bij een schoolgeldhef
fing naar de gegevens van 's Rijks belasting
dienst omtrent de personeele belasting naar 
luid van het 2e en 3e lid van art. 63 van de 
Lager Onderwijswet 1920 gaat om de bepa
ling van de geldelijke draagkracht van de 
schoolgeldplichtigen, en het dus zeker niet 
in strijd is met de strekking van voornoemd 
artikel, indien bij een heffing op den onder
havigen voet met den· invloed van het kin
dertal op de personeele belasting wordt re
k e ning gehouden, zij het dan, dat dit in de 
onderwerpelijke Verordening slechts ge
schiedt voor het geval, dat uithoofde van het 
kindertal de aanslag geheel achterwege blijft; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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9 Mei ,940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 26.) 

Er bestaat geen gegronde aanleiding 
een raadslid, die als lid van een jacht
club aan een onderhandsche pacht van 
gemeentegoederen in den zin van art. 
26 (verpachting v an een gedeelte der 
jacht op eigendommen der gemeente aan 
de jachtclub) heeft deelgenomen, des
wege van zijn raadslidmaatschap verval
len te verklaren, wijl de Raad niet aan
nemelijk heeft gemaakt, dat hij daarbij 
zijn hoedanigheid van raadslid heeft 
misbruikt teneinde zich te bevoordeelen, 
terwijl ook overigens niet is gebleken dat 
de deelneming in de onderhavige pacht 
in verband met zijn raadslidmaatschap 
tot minder gewenschte gevolgen zou 
kunnen leiden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikken de op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Melick en Her
kenbosch tegen het besluit van Ged. Staten 
van Limburg van 26 Jan. 1940, La. 444/3 Z ., 
re afd., tot opheffing van de schorsing van 
P . G. Moors als lid van den raad der ge
meente Melick en Herkenbosch; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 April 1940, n°. 284 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 6 Mei 1940, n °. 
9681 , afd. B.B. ; 

0. dat de raad der gemeente Melick en 
Herkenbosch bij besluit van 29 December 
1939, P . G. Moors heeft geschorst a ls lid van 
dien raad, uit overweging, dat bij raadsbe
sluit dd. 23 Juni 1939, goedgekeurd door 
Ged. Staten van Limburg dd. 4 Aug. 1939, 
La. 10387/7 K., een gedeelte der jacht op de 
eigendommen der gemeente Melick en Her
kenbosch ondershands is verpacht aan de 
jachtclub ,,Sint Hubertus" te H erk enbosch; 
dat het raadslid Peter Gerard Moors voor
zitter is dezer jachtclub; dat dus geacht kan 
worden, dat dit raadslid middellijk heeft 
deelgenomen aan onderhandsche pacht van 
gemeentegoederen of inkomsten; 

dat, nadat de gemeenteraad het geval on
middellijk aan het oordeel van Ged. Staten 
van Limburg had onderworpen, deze bij be
sluit van 26 Jan. 1940, re afd., La. 444,13 Z, 
de schorsing hebben opgeheven, uit overwe
ging, dat de gemeentt;raad Moors als raads
lid heeft geschorst wegens het feit, dat de 
jachtclub "Sint Hubertus", te Herkenbosch 
ondershands van d e gemeente het jachtrecht 
heeft gepacht van het gemeentete'rrein, be
k end onder den naam "Lusenkamp" en, aan
gezien Moors voorzitter dier club is, deze zou 
moeten geacht worden middellijk te hebben 
deelgenomen aan onderhandsche pacht van 
gemeentegoederen ; dat het jachtrecht van 
het bovenaangeduide terrein in 1933 blijkt te 
zijn verpacht bij openbare inschrijving en 
toen aan de betrokken jachtclub te zijn toe
gewezen voor 6 jaren tegen een pachtprijs 
van f 50 per jaar; dat, toen de voormelde 
termijn op 31 Maart 1939 wa~ geëindigd, het 

gemeentebestuur zelf bij een aan Moors ge
adresseerd schrijven dd . 22 April 1939, no. 
166, de jachtclub - die geen rechtspersoon
lijkheid bezit en momenteel uit 15 leden be
staat - heeft aangezocht om het jachtrecht 
tegen denzelfden prijs wederom voor 6 jaren 
ondershands te pachten; dat de jachtclub 
hiertoe bereid bleek en de gemeenteraad 
daarop bij besluit van 23 Juni 1939 uit over
weging, .,dat niet te verwachten was, dat de 
jacht bij publieke verpachting meer zou op
brengen", tot de evenbedoelde onderhand
sche verpachting besloten heeft; dat, nadat 
aan dit raadsbesluit door hun college goed
keuring verleend was op 4 Augustus 1939, 
het pachtcontract tusschen den burgemeester 
en den secretaris der jachtclub op 5 Septem
ber 1939 is tot stand gekomen; dat, aange
nomen, dat hier inderdaad sprake is van 
middellijke deelneming aan onderhandsche 
pacht van gemeentegoederen, dan toch nog 
de vraag ~nder het oog moet worden gezien, 
of in deze aanleiding bestaat om Moors van 
het raadslidmaatschap deswege vervallen te 
verklaren; dat immers het verlies van het 
raadslidmaatschap wegens het in strijd han
delen met a rt. 26 der gemeentewet in art. 28 
facultatief gesteld is, ten einde met de bij
zondere omstandigheden van ieder geval re
kening te kunnen houden; dat naar het oor
deel van hun college in casu geen aanleiding 
bestaat om Moors van het raadslidmaatschap 
vervallen te verklaren, nu niet is gebleken 
van eenige daad zijnerzij ds, waarbij hij het 
gewicht van het lidmaatschap in de schaal 
zou hebben geworpen om het jachtrecht aan 
de bedoelde jachtclub te doen vervallen; 

dat van dit besluit de gemeenteraad bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
de samenstelling van den gemeenteraad zoo
danig was, dat Moors er zeker van kon zijn, 
een voor hem gunstige regeling der jacht
verpachting tot stand te kunnen brengen, 
aangezien de gemeenteraad hem, als gevolg 
van een steeds samengaan van een bepaalde 
groep leden, een meerderheid leverde, waar
tegen de groep, die in de minderheid was, 
niets vermocht te ondernemen; dat bij de 
!aast gehouden verkiezingen de genoemde 
minderheidsgroep tot meerderheid werd en 
deze laatste, beseffende, dat Moors zich in 
strijd met de wet voordeel had verschaft door 
de onderhavige verpachting, waartoe hijzelf 
het initiatief genomen had, in den raad door 
te zetten, het besluit tot schorsing van 
Moors deed nemen; dat Moors wel degelijk 
het gewicht van zijn raadslidmaatschap in 
de schaal heeft geworpen; 

0 . dat geen gegronde aanleiding bestaat, 
Moors, die als lid van de jachtclub aan een 
bij overeenkomst van 5 September 1939 aan
gegane onderhandsche pacht van gemeente
goederen in den zin van art. 26 der gemeen
tewet heeft deelgenomen, deswege van zijn 
lidmaatschap van den raad vervallen te ver
klaren, alreeds wijl de gemeenteraad niet 
aannemelijk heeft gemaakt, dat hij daarbij 
z ijn hoedanigheid van raadslid heeft mis
bruikt, teneinde zich te bevoordeelen, ter
wijl ook overigens niet is gebleken, dat de 
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deelneming door Moors in de onderhavige 
pacht in verband met zijn raadslidmaatschap 
tot minder gewenschte gevolgen zou kunnen 
leiden; 

dat Ged. Staten terecht de schorsing heb
ben opgeheven; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

enz. (A.B.) 

9 Mei z940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Artt. 48 en 58, lid r.) 

De bij het aangevochten besluit ge
geven straf van "ongevraagd ontslag" is 
in wezen gelijk aan déze straf, in het 
ambtenarenreglement vervat, ,,ontslag 
zonder het praedicaat "eervol" "; dat be
sluit kan mitsdien niet worden nietig 
verklaard, omdat daarbij een andere 
straf zou zijn gegeven dan het ambtena
renreglement toeliet. 

Het ontslag, dat door den gemeente
raad moest worden gegeven en ook ge
geven is, is niet verleend na verhoor van 
den ambtenaar door dien raad, gelijk een 
redelijke uitlegging van de betreffende 
bepalingen toch vereischt. Het verhoor 
(zoo dit al heeft plaats gehad) door het 
college van B. en W . kan voor een ver
hoor door den gemeenteraad niet in de 
plaats treden (vgl. C. R. v. B. 25 Maart 
1937, A. B. 1937, blz. 499, Red.) . 

Er zijn, nu het ontslagbesluit moet 
worden nietigverklaard, geen termen de 
nietigheid voor gedekt te houden, aan
gezien de werkzaamheden, welke den 
betrokkene wederom toevallen, thans 
worden verricht door een arbeidscon
tractant, niet door een ambtenaar. 

Uitspraak in zake: 
de Raad der gemeente St. Michiels-Gestel, 

eischer in hooger beroep, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, A. P . Scheltus, wo
nende te Vught, in persoon ter openbare te
rechtzitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman Mr. G. van Zinnicq Bergmann, 
advocaat, wonende te Vught, 

tegen: 
J. H. Aarts, wonende te St. Michiels-Gestel, 
gedaagde in hooger beroep, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, bijge
staan door zijn raadsman Mr. E. M. J. A. 
Sassen, advocaat, wonende te Vught. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen, alsmede als 
getuigen, vanwege eischer medegebracht, F . 
M. Schellekens, H. van Rooij-Goossens en 
W. Kapteijns, allen wonende te St. Michiels
Gestel; 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente St. Michiels

Gestel in zijn openbare vergadering van 26 
Mei 1939 het navolgende besluit heeft ge
nomen: 

,,De Raad der gemeente St. Michiels
Gestel; 

,,0. dat de huidige Controleur der werk
loozen, J. H. Aarts, bij schrijven van Burge
meester en Wethouders dd. 24 September 
1937 en II Maart 1938, is gewaarschuwd zijn 
functie met meer ijver en nauwgezetheid 
waar te nemen; 

dat hij op II Maart 1938 een schriftelijke 
berisping heeft ontvangen als bedoeld in art. 
76, re lid, sub a van het Ambtenarenregle
ment dezer gemeente; 

dat hij aan deze waarschuwingen tot op 
heden geen gevolg heeft gegeven; 

dat als gevolg hiervan de contróle op de 
werkloozen in deze gemeente door den Mi
nister van Sociale Zaken onvoldoende wordt 
geacht ; 

dat de Minister van Sociale Zaken ver
zoekt thans onverwijld maatregelen te tref
fen, welke een intensieve contróle waarbor
gen; 

dat niet inwilliging van dit verzoek voor 
de gemeente financieel zeer nadeelige gevol
gen kan hebben, als gevolg van het even
tueel intrekken der Rijksbijdrage in de kos
ten van steunverleening en werkverschaf
fing; 

dat als gevolg van plichtsverzuim van den 
huidigen functionnaris, geen Rijksbijdrage 
wordt verkregen in diens salaris; 

dat zulks voor de gemeente alleen reeds 
een nadeel beteekent van drie honderd gul
den per jaar; 

Gelet op art. 75 en 76 van het Reglement 
voor de Ambtenaren in dienst dezer ge
meente; 

Besluit: 
op aandrang van de Regeering aan J. H. 

Aarts, wegens plichtsverzuim, ongevraagd 
ontslag te verleenen als Controleur voor de 
steunverleening en werkverschaffing in deze 
gemeente, met ingang van I Juli 1939."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch bij uitspraak van 3 Februari 
1940 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - het door voornoemden J. H. 
Aarts tegen vorenbedoeld besluit van 26 Mei 
1939 ingestelde beroep gegrond heeft ver
klaard; dat besluit heeft vernietigd; de nie
tigheid voor gedekt heeft verklaard; den 
Raad der gemeente St. Michiels-Gestel, als 
optredende namens die gemeente, heeft ver" 
oordeeld aan J. H. Aarts. gemeentebode, wo
nende aldaar, te betalen een vergoeding van 
f 600 's jaars, uit te betalen in 12 termijnen 
van f 50 op iederen ren dag der maand, met 
die n verstande dat het in totaal uit gemeen
tesalaris en deze vergoeding door J . H . Aarts 
te ontvangen geldelijk bedrag, de som van 
f 900 's jaars niet te boven ga, wordende in 
dat geval deze vergoeding per maand naar 
evenredigheid verminderd, en heeft bepaald, 
dat de eerste termijn der vergoeding voor de 
eerste maal vervallen zal op I Augustus 1939; 

0. dat de Burgemeester van St. Michiels
Gestel als vertegenwoordiger van eischer 
van deze uitspraak tijdig is gekomen in hoo
ger beroep en op de bij beroepschrift aange
voerde gronden heeft verzocht die uitspraak 

j 
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te vernietigen en opnieuw recht doende kla
ger (lees: gedaagde) te verklaren niet-ont
vankelijk, althans ongegrond in zijn beroep 
tegen het aangevallen Raadsbesluit, subsi
diair voor het geval deze Raad van oordeel 
mocht zijn, met het Ambtenarengerecht, dat 
het Raadsbesluit in strijd is met de toepas
selijke algemeen verbindende voorschriften, 
het Raadsbesluit op dien formeelen grond
slag te vernietigen zonder meer; meer sub
sidiair de uitspraak, waarbij de nietigheid 
van het bestreden besluit voor gedekt is ver
klaard, t .e vernietigen en te bepalen, dat de 
nietigverklaring eerst zal werken, met ingang 
van den datum, waarop klager (lees: ge
daagde) in de gelegenheid zal worden gesteld 
zijn functie als controleur weder uit te oefe
nen; 

0. dat gedaagde op de in de contra-me
morie gestelde gronden heeft geconcludeerd 
tot bevestiging van de uitspraak a quo van 
het Ambtenarengerecht te 's-Hertogenbosch; 

In rechte: 
0. dat het ten deze bestreden ontslagbe

sluit - hetwelk is genomen, gelet op art. 75 
en 76 van het Ambtenarenreglement der ge
meente St. Michiels-Gestel, en mitsdien 
was, zooals ook uit den overigen inhoud van 
het besluit blijkt, een strafbesluit - betrof 
den gedaagde als controleur voor de steun
verleening en werkverschaffing, als hoedanig 
hij, naar het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch terecht en op goeden grond heeft 
overwogen, was ambtenaar in den zin der 
Ambtenarenwet 1929 ; 

0. dat krachtens het bepaalde in art. 58, 
lid 1 en 2, dier wet een zoodanig besluit kan 
worden aangevochten op grond, dat het fei
telijk of rechtens strijdt met toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften of dat 
bij het nemen daarvan het betrokken admi
nistratief orgaan van zijn bevoegdheid ken
nelijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven, als ook dat er tusschen de opge
legde straf en de gepleegde overtreding on
evenredigheid bestaat; 

0 . dat de Raad allereerst wenscht te on
derzoeken, of het bestreden besluit rechtens 
strijdt met eenig toepasselijk algemeen ver
bindend voorschrift; 

0. dat de eerste rechter zoodanigen strijd 
mede aanwezig acht op dezen grond, dat de 
opgelegde straf van "ongevraagd ontslag" 
niet in art. 76 van vorenbedoeld Ambtena
renreglement wordt genoemd; 

0 . dat deze Raad dien rechter hierin ech
ter niet kan volgen; 

0. toch dat bedoeld art. 76 in zijn eerste 
lid, onder de straffen, die den ambtenaar 
kunnen worden opgelegd, sub j, vermeldt: 
ontslag, zonder het praedicaat "eervol"; 

0. nu dat een "ongevraagd ontslag" juist 
is een ontslag, zonder het praedicaat "eer
vol", weshalve het geenszins een vereischte 
is, dat een besluit, om te voldoen aan het in 
art. 76, lid 1, sub j, bepaalde, naast "onge
vraagd ontslag" nog vermeldt de woorden: 
zonder het praedicaat "eervol"; wordende 
door de toevoeging van "ongevraagd" het 

karakter der straf niet in eenig opzicht ver
anderd; 

0. dat het bestreden besluit dus niet kan 
worden gezegd rechtens met meeraangehaald 
art. 76 te strijden, zijnde het immers geno
men in overeenstemming met het sub j van 
deszelfs eeTSte lid bepaalde; 

0. dat het Ambtenarengerecht voorts het 
aangevallen besluit rechtens strijdende acht 
met art. 80 van het Ambtenarenreglement, 
omdat voor het Gerecht vaststond, dat kla
ger, thans gedaagde, ,,vóór dat de straf bij 
het bestreden besluit werd opgelegd, niet is 
gehoord of behoorlijk is opgeroepen"; 

0. dat door en namens eischer hiertegen 
als grief is aangevoerd, dat hetgeen door het 
Ambtenarengerecht is aangenomen feitelijk 
onjuist is en dat gedaagde vóór het door den 
Raad genomen ontslagbesluit wel is gehoord 
door Burgemeester en Wethouders; 

0. te dien aanzien dat art. 80, lid 1, van 
het Ambtenarenreglement luidt als volgt: 

" De straffen worden na den ambtenaar en 
eventueel het Hoofd van dienst gehoord, of 
althans behoorlijk daartoe te hebben opge
roepen, opgelegd zoo mogelijk binnen 14 da
gen, nadat de overtreding ter kennis is geko
men van het tot het opleggen van de straf 
bevoegd gezag. D e ambtenaar wordt voor 
het verhoor in de gelegenheid gesteld kennis 
te nemen van eventueele ambtelijke rappor
ten betreffende hetgeen hem ten laste is 
gelegd."; 

0. dat een redelijke uitleg van dat artikel, 
welke ook geacht moet worden overeen te 
komen met de kennelijke bedoeling daarvan, 
meebrengt, dat het daarin bedoelde verhoor 
plaats vindt door "het tot het opleggen van 
de straf bevoegd gezag", zijnde in casu, 
krachtens het bepaalde in art. 76, lid 2, van 
het Ambtenarenreglement, de Gemeenteraad 
van St. Michiels-Gestel; evenals ook, dat 
het behoorlijk oproepen betreft de oproeping 
ter verschijning voor dat "gezag"; 

0 . nu dat, naar op grond van d e geding
stukken vaststaat en ook namens eischer is 
erkend, zoodanige oproeping voor en een 
verhoor door dien Gemeenteraad niet heb
ben plaats gevonden; wordende hierbij nog 
ten allen overvloede opgemerkt, dat uit de 
ter terechtzitting van dezen Raad afgelegde 
getuigen-verklaringen is gebleken, dat, nog 
daargelaten of wel kan worden gezegd, dat 
te dezer zake een verhoor van gedaagde door 
het College van Burgemeester en W ethou
ders van St. Michiels-Gestel - hetwelk 
trouwens niet was het ten deze "tot het op
leggen van de straf bevoegd gezag" - heeft 
plaats gehad, in elk geval gedaagde voor dat 
"verhoor" niet in de gelegenheid is gesteld 
kennis te nemen van de ambtelijke rapporten 
betreffende hetgeen hem ten laste is gelegd; 

0. dat door de schending door eischer van 
vorenbedoeld art. 80, lid 1, gedaagde in zijn 
belangen kan zijn geschaad, immers eischer 
mogelijk anders had beslist, indien hij van 
gedaagdes bezwaren vóór het nemen van 
zijn besluit had kunnen kennis nemen; 

0. dat derhalve het bestreden besluit op 
grond dat het rechtens strij d t met het alge-
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meen verbindend voorschrift, neergelegd in 
dat art. 80, lid 1, moet worden nietig ver
klaard en de beroepen uitspraak in zooverre 
moet worden bevestigd, met dien ver.itande 
evenwel dat in het dictum daarvan in plaats 
van "Vernietigt" moet worden gesteld "Ver
klaart nietig"; 

0 . dat de Raad in de gegeven omstandig
heden dan ook overbodig acht een onderzoek 
in te stellen naar een der andere hiervoren 
aangegeven gronden, waarop een besluit, als 
het onderhavige, kan worden aangevallen ; 

0. dat de Raad, in tegenstelling met den 
eersten rechter, geen termen aanwezig acht 
de nietigheid voor gedekt te verklaren, wor
dende zulks, naar 's R aads oordeel, niet om , 
redenen van algemeen belang gevorderd, ver
mits gedaagdes functie van controleur voor 
de steunverleening en werkverschaffing, naar 
is gebleken, thans wordt vervuld niet door 
een "ambtenaar", maar door een arbeids
contractant; 

0, dat hiermede tevens vervalt de grond
slag voor een "veroordeeling", als door het 
Ambtenarengerecht heeft plaats gehad, waar 
bij nog ten overvloede worde opgemerkt, dat 
gedaagde sinds den datum, waartegen het 
ontslag was verleend, in het genot blijft van 
het aan zijn vorenbedoelde functie verbon

den salaris, bestaande voor eischers meer sub
sidiaire vordering geen redelijke grond; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzoover daarbij het beroep gegrond is ver
klaard en de bestreden beslissing is vernie
tigd, met dien ve rstande dat in de tweede 
zinsnede van het dictum dier uitspraak in 
plaats van ,,Vernietigt" wordt gesteld "Ver
klaart nietig"; 

Vernietigt die uitspraak voor het overige, 
(A, B.) 

10 Mei 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Octrooiwet 1910 S. 313 artt. 4, 
30.) 

In de artt. 4, 30 en 36 Octrooiwet 1910 
S. 313 heeft het woord "stof" eenzelfde 
beteekenis. Er bestaat geen aanleiding 
als bedoeling van den wetgever aan te 
nemen, dat "stof" in art. 30 beteekent 
elk product eener geoctrooieerde werk
wijze. (Aldus ook Rechtbank en Hof. 
Red.) 

Waar het bij het onderhavige octrooi 
gaat om een werkwijze tot het vervaar
digen van kunstzijdedraad van zekere 
hoedanigheid, en zoodanige draden 
slechts in een bepaalden vorm (dikte) 
in de nijverheid gebruikt kunnen wor
den, zijn die draden niet stof in den zin 
van art. 4 Octrooiwet, doch een voort
brengsel, waarvoor octrooiverleening 
door dit artikel niet afgesneden wordt. 
Arrest Hof vernietigd, vonnis Rechtb. 
bekrachtigd. 

1. ,,Italraijon" S.A. Italiana per l'Industria 
ed il Commercio dei Tessili Artificiali, ge
vestigd te Milaan, 2. Hendrik Willem Fik-

kert, handelende onder den naam H. W. Fik
kert's Textielagenturen, wonende te En
schede, eischers tot cassatie van een op 2 7 
Juni 1939 (1940 No. 25) door het Hof te 
Arnhem tusschen partijen gewezen arrest, 
advocaat Jhr. Mr. A. K. C . de Brauw, 

tegen: 
I. de N . V. Hollandsche Kunstzijde Industrie, 
gevestigd te Breda, verweerster in cassatie, 
- verder H. K . I . te noemen -, advocaat 
Mr. F. M. \lV'esterouen van Meeteren [niet 
gepleit]; 2 . Societa Nazionale Industria Ap
olicazioni Viscosa Anonima "Snia Viscosa", 
gevestigd te Turijn, mede-verweerster in cas
satie, advocaat Jhr. Mr. J. H. de Brauw. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat de H. K. I. de overige partijen in dit 

geding heeft gedagvaard voor de Rechtbank 
te Almelo en heeft gevorderd te verklaren 
voor recht, dat zij onrechtmatig immers in 
strijd met het Nederlandsch octrooi no. 37773 
hebben gehandeld, met nevenvorderingen, 
daartoe stellende: 

"dat de H . K. I. is rechthebbende op dat 
octrooi, gedagteekend 23 Februari 1936, 
waarvan de conclusies luiden : 

I. Werkwijze voor de vervaardiging van 
gematteerde kunstzijdedraden, waarbij cel
lulose wordt omgezet in eencellulosederivaat, 
opgelost in een oplosmiddel, deze oplossing 
gefiltreerd en tenslotte ver.iponnen wordt, 
met het kenmerk, dat een wit anorganisch 
pigment, dat geheel of gedeeltelijk uit titaan
dioxyde bestaat, waarvan de deeltjes een 
grootte hebben van pl.m. 0.5 mu (tusschen 
0.75 mu en colloidale afmetingen) met een, 
met de spinoplossing mengbare vloeistof ge
mengd wordt, de aldus verkregen dispersie 
gemengd wordt met een oplossing van cellu
losederivaat, of met ingrediënten daarvan 
vóór de bereiding der oplossing en het ver
kregen mengsel vóór het spinnen door een 
filter gevoerd wordt, dat de deeltjes van vol
doende fijnheid doorlaat, maar aggregaten 
tegenhoudt of dispergeert; 

2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het 
kenmerk, dat men als pigment titaandioxyde 
gebruikt in een hoeveelheid van ongeveer 
½ % berekend op het draadmateriaal; 

dat de volgens de in dat octrooi geoc
trooieerde werkwijze bereide gematteerde 
kunstzijde draden zijn stof in den zin der 
wet; 

dat de wederpartijen inbreuk maken op de 
uitsluitende rechten van H . K. I. door in of 
voor hun bedrijf gematteerde kunstzijde dra
den, vervaardigd met toepassing van een 
werkwijze, bevattende de kenmerken der 
door genoemd octrooi beschermde uitvin
ding, immers die vermeld in conclusie 1 van 
dat octrooi, in Nederland in het verkeer te 
brengen en/of verder te verkoopen en/of af 
te leveren;" 

0. dat de Rechtbank te Almelo (12 Jan. 
1938, 1938 No. 432. Red.) aan de H. K . I. 
hare vordering heeft ontzegd, waarna deze 
in beroep is gekomen bij het Hof te Arnhem; 

dat het Hof in de eerste plaats heeft be-
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slist, dat de Rechtbank terecht heeft aange
nomen, dat het woord "stof" in art. 30b der 
Octrooiwet d ezelfde beteekenis heeft als in 
art. 4 dier wet; 

dat het Hof vervolgens heeft geoordeeld, 
dat gematteerde kunstzijdedraden zijn te be
schouwen als stof in den zin van art. 4, zijnde 
naar 's H ofs oordeel criterium daarvoor of al 
dan niet aanwezig is een voorwerp, dat in 
geen van zijn afmetingen vatbaar is voor 
uitbreiding of inkrimping zonder verlies van 
zijn wezen; 

dat het Hof tenslotte heeft Leslist, dat 
bewezen was de inbreuk op het octrooi door 
Italraijon en Fikkert, terwijl dit niet het ge
val was ten opzichte van de Snia Viscosa, 
zoodat het Hof, met vernietiging van het 
vonnis van de Rechtbank behalve wat be
treft de ontzegging van de vordering tegen 
de Snia Viscosa, de vordering tegen de beide 
eerstgenoemden heeft toegewezen; 

0. dat de eischers in cassatie als middel 
hebben voorgedragen: 

S . of v. t . van de artt. 1, 4 en 30 Octrooiwet 
1910, S. 313, en art. 48 Rv., door voor recht 
te verklaren, dat eischers in cassatie onrecht, 
matig, immers in strijd met het Nederland
sche octrooi no. 37773 hebben gehandeld; 

ten onrechte, omdat het resultaat van de 
geoctrooieerde werkwijze stof is in den zin 
noch van art. 4 noch van art. 30 Octrooiwet 
1910, S. 313, en 's Hofs beroep op de ge
schiedenis niet opgaat, reeds omdat ook uit 
de geschiedenis volgt, dat onder stof in den 
zin van die artikelen niet valt draad, daar 
deze aan een bepaalden v0rm is gebonden, 
en zeker niet de litigieuze draad, nu feitelijk 
vaststaat, dat deze in twee dimensies hoogte 
en breedte is bepaald, 

hetgeen te meer klemt, nu het Hof toe
geeft, dat, althans in het midden laat of, 
kunstzijdedraad, die in spoel- of koekvorm 
in het verkeer wordt gebracht, niet naar hoe
veelheid wordt gemeten en niet in iedere hoe
veelheid moet worden beschouwd als van de
zelfde samenstelling te zijn, waaraan niets 
afdoet dat ten deze geen sprake is van in 
spoel- of koekvorm in het verkeer gebrachte 
kunstzijde draad, omdat voldoende is, dat de 
draad in dien vorm in het verkeer kan wor
den gebracht, daar het in strijd is met de 
aangehaalde artikelen van de wijze van in 
verkeer brengen te doen afhangen of het re
sultaat van een werkwijze al dan niet stof is 
in den zin der artt. 4 en 30 Octrooiwet 1910, 
s. 313; 

0. dat de H . K. I. harerzijds incidenteel 
beroep in cassatie heeft ingesteld en als mid
del heeft voorgesteld : 

S . en/of v. t. der artt. 1, 4, 30 en 43 Oc
trooiwet 1910, S. 313, 48 Rv. , doordat het 
Hof heeft verworpen de eerste grief van ap
pellante (incidenteel eischeresse in cassatie), 
hierop neerkomende, dat het woord "stof" in 
art. 30 (1) b der Octrooiwet niet dezelfde 
beteekenis heeft als in art. 4 dier wet; 

ten onrechte omdat, gelijk ook uit de ge
schiedenis van art. 30 Octrooiwet blijkt, on
der het woord "stof" in dat artikel is te be
grijpen elk product eener geoctrooieerde 

werkwijze, on verschillig of dat product is te 
beschouwen als "stof" in den zin van art. 4 
dier wet; 

0. dat de eischers in cassatie niet-ontvan
kelijk zijn in hun beroep in cassatie voor wat 
betreft de Snia Viscosa en, nu zij haar zonder 
noodzaak in deze instantie hebben betrok
ken, in ieder geval in de kosten van deze 
partij in cassatie moeten worden veroor
deeld; 

0. alsnu omtrent het incidenteele middel, 
hetwelk de H.R. het eerst wil behandelen; 

dat de stelling van het middel, dat aan het 
woord "stof" in art. 30 der Octrooiwet een 
andere beteekenis moet worden toegekend 
dan aan dat woord in art. 4 dier wet, en wel 
de beteekenis van: elk produl"'.t eener geoc
trooieerde werkwijze, niet kan worden aan
vaard; 

dat vooreerst de tekst van art. 30 zich te
gen deze stelling verzet, vermits het onwaar
schijnlijk is, dat de wet in hetzelfde artikel 
twee verschillende woorden bezigende - in 
lid a "voortbrengsel" en in lid b "stof" -
daarmede eenzelfde begrip zou willen om
schrijven; 

dat het tweede lid van art. 30 daarvoor 
evenmin steun biedt, immers daar "voort
brengsel", samenvattende het in dat tweede 
lid eerder gebruikte "voortbrengsel of eene 
stof", duidelijk is gebezigd in den ruimen 
zin van het voortgebrachte, het product, 
vormende het resultaat van eene uitvinding, 
hetwelk kan bestaan, zoowel in een op zich 
zelf octrooieerbaar voortbrengsel als in een 
volgens een geoctrooieerde werkwijze bereide 
stof; 

dat voorts tegen de stelling pleit, dat het 
woord "stof", hetwelk in het oorspronkelijk 
ontwerp Octrooiwet niet voorkwam, bij een
zelfde wijziging van dat ontwerp, ingediend 
bij de Memorie van Antwoord, werd opge
nomen in de artt. 4, 30, 36, 43 en 46, hetgeen 
de gevolgtrekking wettigt, dat aan dat woord 
op die plaatsen dezelfde beteekenis moet 
worden gehecht; 

dat deze gevolgtrekking slechts dan aan
vechtbaar zoude zijn, indien de geschiedenis 
der wet duidelijk zou aantoonen, dat in een 
der genoemde artikelen "stof" een afwijken
de beteekenis moet hebben, doch zulks ten 
aanzien van art. 30 niet het geval is; 

dat de H . K. I. heeft aangevoerd, dat de 
wetgever het verhandelen van in strijd met 
iemands octrooirecht vervaardigde voorwer
pen heeft willen verbieden, en daarvoor 
steun zoekt in de Memorie van Toelichting; 

dat echter, in het midden gelaten of deze 
toelichting zich wel zoo duidelijk uitspreekt 
als de H . K. I. m eent, in ieder geval de ge
schiedenis van het tot stand komen van de 
nieuwe redactie, welke wet is geworden, geen 
twijfel overlaat, dat werd beoogd hetgeen 
hiervoren uit den tekst van art. 30 en den 
samenhang met andere artikelen is afgeleid; 

dat in het Voorloopig Verslag der Tweede 
Kamer, naar aanleiding van de oorspronke
lijke redactie van art. 4, waarin werd ge
sproken van "een langs scheikundigen weg 
verkregen voortbrengsel" de bedenking werd 
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geopperd, dat het uiterst moeilijk zou zijn 
te beslissen of een voortbrengsel behoort tot 
de "langs scheikundigen weg verkregene"; 

dat deze bedenking heeft geleid tot het 
voorstellen van de huidige redactie van art. 
4, waarin het woord "stof" werd opgenomen; 

dat uit het rapport van de Sub. Commissie 
uit de Commissie voor de Handelspolitiek, 
welke het ontwerp-Octrooiwet heeft voorbe
reid, blijkt, dat, eveneens naar aanleiding 
van dat Voorloopig Verslag, ook een nieuwe 
redactie van de artt. 30 onder ben 36, tweede 
lid, werd ontworpen; 

dat uit de notulen van de vergaderingen 
dier Commissie dienaangaande het volgende 
blijkt : 

"Eerst werd door een der leden, die het 
beter achtte niet van namaaksels te spreken, 
de volgende redactie van art. 30 voorgesteld: 

"Een octrooi heeft tengevolge, dat het aan 
anderen dan den octrooihouder, behoudens 
de bepalingen der artt. 31-33, niet vrijstaat: 

a. een voortbrengsel waarvoor het oc
trooi is verleend, of een voortbrengsel met de 
geoctrooieerde verbetering beroepmatig te 
vervaardigen, in het verkeer te brengen, te 
verkoopen, ten verkoop in voorraad te heb
ben of te gebruiken. 

b. de geoctrooieerde werkwijze of de ge
-octrooieerde verbetering van een werkwijze 
beroepmatig toe te passen, of de stof voo~
zoover het octrooi zich tot die stof volgens 
art. 4 uitstrekt, beroepmatig in het verkeer 
te brengen, te verkoopen of ten verkoop in 
voorraad te hebben." 

waarbij dan alinea c van art. 30 kwam te 
vervallen. 

Daarna werd door een der leden ter sprake 
gebracht de vraag, of niet het octrooi voor 
een werkwijze zich in het algemeen uitstrekt 
tot het voortbrengsel, onmiddellijk daardoor 
verkregen, en zelfs een, met de bevestigende 
beantwoording dier vraag overeenstemmen
de, redactiewijziging van art. 30 ontworpen, 
zoodat het vermelde onder b kwam te luiden: 
,,b. de geoctrooieerde werkwijze of de geoc
trooieerde verbetering van eene werkwijze 
beroepmatig toe te passen, of hetvoortbreng:
sel onmiddellijk door die werkwijze verkre
gen, beroepmatig in het verkeer te brengen, 
te verkoopen, t en verkoop in voorraad te 
hebben of te gebruiken;" 

Vervolgens kon een der leden er zich we
derom niet mee vereenigen, dat in art. 30 nu 
was opgenomen, dat het octrooi voor een 
werkwijze zich uitstrekt tot het daarmede 
verkregen voortbrengsel, en verwijzende naar 
de notulen van vorige vergaderingen -waar
in hij betoogd had, dat het niet wenschelijk 
is, dat wordt vastgelegd, dat in het algemeen 
het octrooi voor een werkwijze omvat het 
daardoor verkregen voortbrengsel, omdat in 
tegenstelling met een stof op voortbrengse
len, die geen stof zijn, op zich zelf octrooi 
kan worden verkregen - merkte hij op, dat 
dit geen algemeen geldende regel kan zijn en 
dat daarom naar zijne meening in art. 30 
onder b en in het tweede lid van art. 36 al
leen gesproken moet worden van "stof", ter
wijl dat tweede lid van art. 36 desnoods zou 

kunnen vervallen, omdat hetgeen daarin dan 
bepaald zal zijn, vanzelf uit art. 4 volgt. 

Op die gronden werd ten slotte definitief 
besloten in art. 30 onder b te lezen: ,,of de 
stof volgens die werkwijze bereid" en in ver
band daarmede voor art. 36 eene hiermede 
overeenstemmende redactie in overweging 
gegeven"; 

dat voorts nog dient vermeld, dat het 
tweede lid van art. 3 6 in het oorspronkelijk 
ontwerp luidde : ,,Op voortbrengselen, on
middellijk verkregen door de toepassing van 
eene werkwijze of van eene verbetering eener 
werkwijze, voor welke werkwijze of verbete
ring octrooi is verleend, zijn de bepalingen 
van het vorige Jid mede van toepassing", ter
wijl de Memorie van Antwoord, waarbij de 
huidige redactie van dat tweede lid werd 
voorgesteld, ten deze zegt: ,,Voorts dient re
kening te worden gehouden met de wijziging 
in art. 4 aangebracht met het oog op de mo
gelijkheid, dat een octrooi zich ingevolge 
art. 4 tot een stof uitstrekt. Het tweede lid 
is derhalve eenigszins anders gesteld"; 

dat een en ander bevestigt, dat in de artt. 
4, 30 en 36 het woord "stof" eenzelfde betee
kenis heeft en dat er geen aanleiding bestaat 
als bedoeling van den wetgever aan te nemen 
dat "stof" -:in art. 30 beteekent elk product 
eener geoctrooieerde werkwijze; 

dat mitsdien het middel ongegrond is en 
het incidenteele beroep moet worden ver
worpen; 

0. omtrent het principale middel: 
dat, nadat aanvankelijk in art. 4 als cri

terium was opgenomen de wijze van verkrij
ging van een voortbrengsel, bij Memorie van 
Antwoord "stof" het begrip is geworden. 
waarop de regel van het artikel is opge
bouwd; 

dat in die Memorie ter toelichting daarvan 
is aangevoerd: ,,Inderdaad is de wijze van 
verkrijging hier geen voldoend criterium. 
Waar het om gaat is, dat, wanneer niet een 
nieuw aan een bepaalden vorm gebonden 
voorwerp is uitgevonden, maar een nieuwe 
werkwijze, om eene al of niet nieuwe stof (in 
den zin van materie) te verkrijgen, het oc
trooi zich uitstrekt tot de stof, volgens de 
nieuwe werkwijze verkregen, en dat geen 
octrooi wordt verleend voor de stof in het 
algemeen, ook al is de wijze van verkrijging 
eene geheel andere. Of nu die stof verkregen 
is door chemische reactie, dan wel door ko
ken, gloeien, persen of wat ook, is onverschil
lig." terwijl bij de mondelinge behandeling 
Minister Talma op een vraag van den afge
vaardigde Dr. Bos heeft geantwoord: ,,Wan
neer de geachte afgevaardigde heeft ge
vraagd: wat bedoelt gij met stof? dan is mijn 
antwoord daarop dit : datgene wat niet is een 
voorwerp aan een vorm gebonden, dus ook 
niet een verzameling van voorwerpen aan een 
vorm gebonden, maar een materie die men 
zou kunnen noemen: voor practische doel
einden homogeen." 

dat partijen vooral gestreden hebben hier
over, of de kunstzijdedraad, tot vervaardi
ging waarvan het octrooi 37773 strekt, is 
"een aan een bepaalden vorm gebonden voor-
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werp", waarbij van de zijde van de H . K. I. 
allen nadruk is gelegd op het woord "voor
werp"; 

dat intusschen het bezigen van deze om
schrijving, welke taalkundig - met name 
wat betreft de grenzen van het begrip "voor
werp" - wederom ruimte laat voor velerlei 
opvatting, slechts een poging was om op ne
gatieve wijze het wettelijk begrip "stof" te 
benaderen, terwijl dit daarnevens op posi
tieve wijze geschiedde, doordien terzelfder 
plaatse werd uitgesproken, dat ~cof in den 
zin van "materie" werd gebezigd; 

dat nu stof, in den zin van materie geno
men, vormen kan hebben van den meest ver
schillenden aard, doch, welken vorm de stof 
ook aanneemt, zij dezelfde stof blijft; 

dat de omstandigheid, dat stof zich in 
draadvorm vertoont of in draadvorm ver
vaardigd wordt, daaraan niet het stofkarak
ter ontneemt, mits de draadvorm niet essen
tieel is, derhalve het op dien vorm niet aan
komt; 

dat, is dit wel het geval, er is een octrooi
eerbaar voortbrengsel, dat zich van. de stof 
onderscheidt door den voor dat voortbrengsel 
onmisbaren vorm, waarin de materie als het 
ware is geïndividualiseerd; 

dat, waar bij het onderhavige octrooi het 
gaat om een werkwijze tot het vervaardigen 
van kunstzijdedraad van zekere hoedanig
heid, en zoodanige draden slechts in een be
paalden vorm (dikte) in de nijverheid ge
bruikt kunnen worden, die draden niet zijn 
stof in den zin van art. 4, doch een voort
brengsel waarvoor octrooiverleening door dat 
artikel niet afgesneden wordt; 

dat mitsdien het middel gegrond is, het
geen medebrengt, dat het arrest niet in stand 
kan blijven en de H. R. ten principale recht 
kan doen; 

Verwerpt het incidenteele beroep in cassa
tie; 

Verklaart de eischers in cassatie niet-ont
vankelijk in hun principaal beroep voor wat 
betreft de Snia Viscosa en veroordeelt hen in 
de kosten dezer partij in cassatie gevallen; 
(Salaris f 50 Red.) 

Vernietigt het arrest van het Hof te Arn
hem, behalve voor wat betreft de vordering 
tegen de Snia Viscosa; 

En ten principale rechtdoende wat aan
gaat de vordering tegen de eischers in cas
satie: 

Bekrachtigt het vonnis van de Rechtbank 
te Almelo; 

Veroordeelt de verweerster in cassatie in 
de kosten aan zijde van eischers in cassatie 
gevallen, in hooger beroep. (Salaris en ver
schotten in hooger beroep f 375, salaris in 
cassatie f 1200. Red.) 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Uit dit, ook in het arrest vooropgesteld, 

historisch overzicht maakt het Hof terecht 
de gevolgtrekking, dat, wil er sprake zijn 
van "stof" in den zin van art. 4 der Octrooi
wet, moet vaststaan, dat men niet te doen 
heeft met een aan een bepaalden vorm ge-

bonden voorwerp. Wanneer het Hof dan ech
ter hierop laat volgen, dat onder een zoo
danig voorwerp "moet worden verstaan een 
voorwerp, dat in geen van zijn afmetingen 
vatbaar is voor uitbreiding of inkrimping 
zonder verlies van zijn wezen", en dan meent 
,.dat tegenover dusdanig voorwerp, aan be
paalden vorm gebonden, staat alles wat dat 
niet is, dus niet alleen wat in geen enkele 
dimensie bepaald is, zooals poeder, maar 
eveneens wat in één dimensie, zooals papier 
(hoogte) of in twee dimensies, zooals draad 
(hoogte, breedte) wel bepaald is, blijvende 
immers daarvan, zoolang het althans niet 
door afscheiding bepaald is geworden, altijd 
één afmeting onbepaald, zoodat een bepaal
de vorm ontbreekt, zijnde met een "bepaal
de vorm" niet te verwarren "gedaante", ver
schijningsvorm", welke immers verschilt 
naar gelang van den aard van het product", 
dan komen deze beschouwingen, getoetst aan 
de bovengemelde definities van de Memorie 
van Antwoord en van de mondeling door den 
Minister gegeven, verduidelijkingen van het 
stofbegrip, mij minder juist voor. De beden
king, welke ten aanzien van die beschouwin
gen bij mij opkomt, is namelijk deze of daar
bij niet teveel nadruk is toegeschreven aan 
het, in de Memorie van Antwoord en in de 
mondelinge toelichting van den Minister ge
bezigde, woord "voorwerp" en niet te weinig 
aan het, daarin eveneens voorkomende, 
woord "materie", terwijl ik ook in het plei
dooi van den geëerden raadsman van Kunst
zijde het zelfde verschijnsel heb meenen te 
mogen bespeuren. Men vergete toch niet. dat 
het woord "stof" in art. 4 der Octrooiwet is 
opgenomen in plaats van "langs scheikundi
gen weg verkregen voortbrengsel" en dat 
zulks, blijkens het hierboven medegedeelde, 
geschiedde ter tegemoetkoming aan de moei
lijkheden, welke zich, tengevolge van het 
herhaaldelijk in technische procédés n aast 
elkander voorkomen van physische en che
mische werkingen, konden voordoen bij de 
beslissing, of een voortbrengsel al dan niet 
langs scheikundigen weg was verkregen. 
Daar naast schijnt mij eveneens van gewicht 
de, bij het oorspronkelijk art. 4 gegeven, toe
lichting, waarbij de getroffen bijzondere 
voorziening ten aanzien van langs scheikun
digen weg verkregen voorbrengselen wordt 
verantwoord als volgt: ,,Chemische produc
ten hebben veelal deze eigenaardigheid, dat 
zij op verschillende wijzen kunnen worden 
bereid, en op het gebied der scheikundige 
nijverheid bestaat de vooruitgang evenzeer 
in het vinden van nieuwe, eenvoudiger , meer 
doeltreffende en minder kostbare wijzen om 
bekende producten voort te brengen, als in 
het vinden van nieuwe producten. 

"Werd nu octrooi verleend voor een nieuw 
langs scheikundigen weg verkregen voort
brengsel, dan zouden alle voortbrengselen 
van denzelfden aard, schoon langs anderen 
weg verkregen, onder dit octrooi vallen en 
zouden dus dergelijke voortbrengselen, door 
anderen dan den octrooihouder bereid, als 
namaaksels moeten worden beschouwd. 

"Het behoeft geen betoog, dat door deze 
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omstandigheid anderen dan de octrooihouder 
ervan zouden worden afgehouden zich op de 
verbetering der bereiding van een geoctrooi-
eerd voortbrengsel toe te leggen ...... ... Op 
deze gronden is men tot de slotsom gekomen, 
dat op het gebied van de scheikundige nij
verheid, waar het zwaartepunt minder in de 
voortbrengselen dan in de bereidingswijze is 
gelegen, uitsluitend voor de laatste en niet 
voor de eerste octrooi moet worden verleend. 
Niet een voortbrengsel in het algemeen, maar 
wel eene bepaalde wijze om het voortbreng
sel te verkrijgen , zal dus vatbaar moeten zijn 
voor octrooi". 

Voegt men hierbij nog de uitlating van Mi
nister Talma in zijn vorengemeld ·antwoord 
aan Dr. Bos, ter verklaring van het stof-be
grip, dat dergelijke voortbrengselen in de 
natuur kunnen worden aangetroffen en het 
daarom eigenlijk niet aangaat om daarvoor 
octrooi te geven, terwijl bovendien, volgens 
dien Minister, moet worden in het oog ge
vat, dat het buitengewoon moeilijk is om aan 
zulk een stof, langs scheikundigen weg ver
kregen, een zelfstandige bescherming te ver
zekeren, dan geloof ik, dat uit een en ander 
wel mag worden afgeleid, dat hier en ge
volgelijk overeenkomstig deze bedoeling van 
den Wetgever, ook in art. 4 Octrooiwet 
slechts moet worden gedacht aan stof in den, 
bij Memorie van Antwoord trouwens uit
drukkelijk aldus aangegeven, zin van ma
terie, als hoedanig zij - gelijk de geëerde 
pleiter voor eischers het m. i. juist en scherp 
uitdrukte-, als staande tegenover het voor
werp, dat uit materie is vervaardigd, aan 
geen enkelen vorm gebonden is, in zooverre, 
dat zij zich zelve blijft, welken vorm zij ook 
aanneemt, waarbij geheel onverschillig is, 
welke vormen zij in de praktijk aanneemt. 
M en vergelijke ook de omschrijving van "het 
stof-begrip in overeenkomstigen zin in de 
beslissing der• Aanvraagafdeeling van den 
Octrooiraad van 3 April 1939. B. 1. E No. 6 
bi. 71: ,,de vormlooze materie, of wel · de 
materie in den vorm, waarin zij zich van na
ture bevindt, of waarin zij als onmiddellijk 
gevolg van haar bereiding onstaat" en ver
der: ,,de stof in een toevalligen, van iedere 
beteekenis ontblooten grondvorm" in tegen
stelling tot "een tegenover de stof indivi
dualiteit bezittend voorwerp". 

Het wil mij voorkomen, dat aan het be
grip "stof", in dezen zin opgevat, de verde
re criteria, door Minister Talma aangegeven, 
zich uiteraard van zelf aanpassen en dus ei
genlijk niets anders blijken te zijn dan even 
zoovele verduidelijkingen van de vooropge
stelde omschrijving "niet aan een vorm ge
bonden voorwerp". Ik ben dan ook van mee
ning, dat waar de onderwerpelijke Kunstzij 
dedraden niet zijn stof, in eenen toevalligen, 
van iedere beteekenis ontblooten, draadvorm 
bereid, doch de draadvorm juist is de voor dit 
voortbrengsel kenmerkende en onmisbare 
vorm, die draden, als aan dien vorm gebon
den, niet als "stof" in den zin der wet kun
nen worden beschouwd en dus aan het, voor 
de omschreven werkwijze verleend, octrooi 
het in art. 30 der Octrooiwet verleende uit-

sluitend recht ten aanzien van die draden 
niet kan worden ontleend. 

Mij derhalve vereenigende, met het voor
gestelde middel ten principale, concludeer ik, 
dat de Hooge Raad, met verwerping van het 
incidenteel beroep, het bestreden arrest, be
halve ten aanzien van de daarbij uitgespro
ken ontzegging der vordering tegen partij, 
Snia Viscosa, zal vernietigen, en, ten princi
pale rechtdoende, de ingestelde vordering 
ook tegen partijen, Italrayon en Fikkert, mo
ge ontzeggen, met veroordeeling van partij 
Kunstzijde, in de kosten van het geding, aan 
zijde van partijen Italrayon en Fikkert zoo
wel in eersten aanleg en in hooger beroep, als 
in cassatie gevallen, alsmede in die, welke 
door de behandeling in cassatie aan partij 
Snia Viscosa zijn opgekomen. 

Op denzelfden dag - 10 Mei 1940 - is 
door den Hoogen Raad nog uitspraak ge
daan : 

I. in de zaak van de N. V. Hollandsche 
Kunstzijde Industrie te Breda, eischeres tot 
cassatie van het arrest van het Gerechtshof 
te 's-Hertogenbosch van 27 Juni 1939 (1940, 
No. 228) adv. Mr. F . M. Westerouen van 
Meeteren, gepleit door rJir. Bodenhausen, te
gen de Vennootschap naar Fransch recht 
"Comptoir des Textiles" S. A., gevestigd te 
Parijs, verweerster in cassatie, adv. Mr. L. 
G. van Praag. Het cassatieberoep werd ver
worpen (Salaris f 700). De overwegingen zijn 
m. m . gelijk aan die van bovenstaand arrest. 

II. in de zaak van de vennootschap naar 
Fransch recht "Comptoir des Textiles Arti
ficiels" S. A. gevestigd te Parijs, eischeres tot 
cassatie van het arrest van het Gerechtshof 
te 's-Gravenhage van 12 Juni 1939 (1g39, 
No. 656), adv. Mr. L. G. van Praag, tegen 
r. de N. V. Hollandsche Kunstzijde Indus
trie, gevestigd te Breda, 2. de N. V. Société 
Anonyme "Grand Bazar de Ia Paix", geves
tigd te 's-Gravenhage, verweersters in cas
satie, adv. resp. Mr. G. H. C . Bodenhausen 
en Mr. W. M. Nathans (niet gepleit). Ook 
deze zaak loopt over hetzelfde octrooi No. 
37773. Het arrest werd vernietigd en de zaak 
verwezen naar het Hof te 's-Gravenhage 
(Salaris f 700 en f 50). De gronden van 
's Hoogen Raads arrest zijn m. m. geheel ge
lijk aan de overwegingen betreffende het in
cidenteele cassatiemiddel in bovenstaand 
arrest. (Red.) (N. J.) 

10 Mei 1940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a.J 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit tot het aangaan van een geldlee
ning op grond, dat de mogelijkheid van 
buitengewone aflossing in de eerste vijf 
jaren zal zijn uitgesloten en daarna 
slechts zal bestaan tegen een koers van 
101½ % gedurende de tweede periode 
van vijf jaren en van 101 % gedurende 
den verderen looptijd, nu zij niet hebben 
aannemelijk gemaakt, dat de gemeente 
elders op gunstiger voorwaarden zou 
kunnen slagen. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door den raad der gemeente Groningen tegen 
het besluit van Ged. Staten van Groningen 
van 18 Januari 1940 r. 0

• 233, se Afdeeling, 
bij hetwelk goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit van II Januari 1940, n °. 23, 
tot het aangaan eener onderhandsche geld
leening met den directeur der Rijkspost
spaarbank; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
G eschillen van Bestuur. gehoord, advies van 
I Mei 1940, n °. 347; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 7 Mei 1940, n °. 
9777, afdeeling B .B.; 

0. dat de raad der gemeente G roningen 
bij besluit van JI Januari 1940, n °. 23, on
der voorbehoud van goedkeuring door Ged. 
Staten van Groningen, heeft besloten, met 
den directeur der R ijkspostspaarbank, te 
Amsterdam, aan te gaan een geldleening, 
groot f 2,000,000 à pari. tegen een rente van 
4¼ % 's jaars en met jaarlijksche a flossingen 
van f 67,000 in elk der jaren 1941 tot en met 
1960 en van f 66,ooo in elk der jaren 1961 
tot en met 1970, m et bevoegdheid, doch eerst 
nadat de geheele leening s jaar zal hebben 
geloopen, om op den jaarlijkschen aflossings
dag meer af te lossen dan is bepaald, met in
achtneming van een opzegtermijn van drie 
maanden; terwijl voorts is bepaald, dat de 
buitengewone aflossingen in de tweede pe
riode van vijf jaar slechts tegen een koers 
van 101½ % zullen kunnen geschieden en 
gedurende den verderen looptijd slechts te
gen 101 %, en dat een eventueele belasting 
van renten ten last e van de gemeente zal 
komen, terwijl overigens de voorwaarden 
zullen gelden, welke B. en W . met den di
recteur van de Rijkspostspaarbank zullen 
overeenkomen; 

dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 18 Januari 1940, n °. 233, se Afd., 
aan dit raadsbesluit goedkeuring hebben ont
houden, daarbij aan het gemeentebestuur het 
volgende als hunne meening te kennen ge
vende: ,,Wij kunnen ons er geenszins mede 
vereenigen, dat de mogelijkheid van buiten
gewone aflossing in de eerste vijf jaren zal 
zijn u itgesloten. Ook achten wij het voor de 
latere jaren gestelde boetebeding te forsch. 
Wij vestigen er nog Uw aandacht op, dat uit 
Uw terzijde aangehaalden brief, waarbij ge
noemd raadsbesluit is ingezonden, of uit de 
bijlagen daarvan, niet blijkt , welke de voor
waarden zullen zijn, die aan het slot van het 
raadsbesluit zijn bedoeld. Wij zouden U in 
overweging willen geven, om wanneer de 
geldschieter niet bereid is om aan d e door 
ons gemaakte bedenkingen tegemoet te ko
men en ook andere geldschieters eenzelfde 
houding mochten aannemen, te trachte~ door 
uitgifte van een obligatieleening in de be
hoefte aan dekkingsmiddelen te voorzien".; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Groningen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het naar zijne meening uit
gesloten is, dat de gemeente in de tegen
woordige omstandigheden op gunstiger voor-

waarden, dan thans door de Rijkspostspaar
bank zijn gesteld, een onderhandsche lee
ning zou kunnen sluiten; dat toch aangeno
men moet worden, dat in die voorwaarden, 
welke de desbetreffende Rijksinstellingen 
algemeen en ook aan andere openbare licha
men stellen, geen veranderingen mogelijk 
zijn, terwij l voorts u it andere bij de gemeente 
ingekomen aanbiedingen wel is gebleken , dat 
van andere zijde voor onderhandsche geld
leening niet alleen geen gunstiger, maar zelfs 
bezwarender voorwaarden worden gesteld, 
wanneer althans - zooals in casu - een 
leening voor een langeren duur zou worden 
gesloten; dat de gemeente, als zij de aanbie
ding van de Rijkspostspaarbank, welke haar 
overigens in verband met het ruime beroep, 
dat op de Rijksfondsen wordt gedaan en d e 
kaspositie der gemeente, niet onwelkom was, 
niet aanvaardde, derhalve genoopt zou zijn 
een beroep op de openbare kapitaalmarkt te 
doen; dat hij het op zijn minst zeer twijfel
achtig acht, of dit laatste inderdaad zooals 
Ged. Staten verwachten, tot betere leenings
voorwaarden zou leiden; dat aanwijzingen 
tot een tegenovergestelde verwachting ont 
breken, omdat, voor zoover bekend in de 
laatste maanden geen emissies hebben plaats 
gevonden door andere openbare lichamen 
als provincie en gemeenten, die in zooverre 
in dezelfde positie verkeeren als de gemeente 
Groningen, dat zij ten opzichte van de geld
schieters geen dwang kunnen uitoefenen; dat 
hij echter meent te mogen aannemen, dat 
wanneer al een beroep op de geldm arkt zou 
worden gedaan, de voorwaarden zouden aan
sluiten bij die van de Rijksinstellingen en de 
gemeente er niet in zou slagen betere con
dities te bedingen; dat er zelfs mede reke
ning zou moeten worden gehouden, dat bij 
een emissie onvoldoende zou worden inge
schreven, zoodat een deel der leening onge
plaatst bleef; dat daarbij komt, dat bij de 
uitgifte van een obligatieleening, zelfs indien 
deze à pari geschiedt, wegens provisie, zegel
kosten en drukkosten terstond een aanmerke
lijk verlies wordt geleden, zoodat een derge
lijke leening in dit opzicht vrijwel gelijk staat 
met een onderhandsche leening, welke een 
boetebeding bevat; dat het voordeel alleen 
zou zijn ; dat met betrekking tot buitenge
wone aflossing algeheele vrijheid zou be
staan, maar het niet onmogelijk is, dat ook 
bij de uitgifte van een obligatieleening door 
den emittent de eisch zou worden gesteld, 
dat in de eerste s jaren buitengewone aflos
sing uitgesloten moet zijn; dat deze figuur 
ook vroeger meermalen is voorgekomen en 
ook bij obligatieleeningen der gemeente 
Groningen met een dergelijke voorwaarde 
soms genoegen moest worden genomen, ten
einde de leening bij het publiek ingang te 
doen vinden; dat dit dan ook vermoedelijk 
de reden is, dat, naar de raad is geïnformeerd, 
het college van Ged. Staten van Gelderland 
en dat van Overijssel gelijkluidende aanbie
dingen hebben goedgekeurd en dat ook de 
M inisters van Financiën en Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij door het Rij k te 
garandeeren leeningen zich m et de gestelde 
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voorwaarden hebben vereenigd; dat wanneer 
de raad de situatie samenvat, deze dan a ldus 
is, dat eventueel de gemeente een geldlee
ning, welke zeker is en waarvan de voor
waarden aanvaardbaar zijn, zou laten varen 
voor een onzekere kans op een obligatie
leening met dit mogelijke en noodlottinge 
gevolg, dat voor dekking der gedane kapi
taalsuitgaven niet of tegen aanmerkelijk 
slechter voorwaarden de beschikking over de 
noodige geldmiddelen zou kunnen worden 
verkregen; 

0 . dat het blijkens de overgelegde stukken 
noodig is, dat de gemeente Groningen eene 
leening van f 2,000,000 aangaat; 

dat te dien einde het gemeentebestuur tot 
de onderhavige transactie heeft besloten; 

dat Ged. Staten niet hebben aannemelijk 
gemaakt, dat de gemeente elders op gunsti
ger voorwaarden zou kunnen slagen; 

dat mitsdien, nu ook voor het overige 
tegen het raadsbesluit geen overwegende be
zwaren bestaan, Ged. Staten ten onrechte de 
gevraagde goedkeuring hebben geweigerd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Staten, het vorengenoemde 
raadsbesluit alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz.; (A. B.) 

II Mei z940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

Wanneer een beslissing van den Raad 
krachtens art. 13 eenmaal kracht van 
eindbeslissing heeft verkregen, zou er 
voor een nadere beslissing van dat col
lege slechts plaats zijn, indien sindsdien 
nieuwe of gewijzigde omstandigheden 
aan het licht zouden zijn getreden. Als 
zoodanig kan niet gelden het feit, dat 
appellanten, na aanvankelijk getracht te 
hebben met de hun verleende tegemoet
koming van de gemeente in de kosten 
van het vervoer hunner kinderen toe te 
komen, naderhand hebben ervaren, dat 
hun dit niet mogelijk is. Terecht heb
ben dan ook Ged. Staten appellanten in 
hun beroepen niet-ontvankelijk ver
klaard. 

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

door J. Teunisse en M. Huijsmans, beiden te 
Dinteloord, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Noord-Brabant van 27 December 
1939, G. n°. 171, IVe afd., waarbij, met ver
nietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Dinteloord van 27 Juni 1939, waar
bi.i afwijzend is beschikt o.a. op hunne ver
zoeken om beschikbaarstelling van een mid-

.del van vervoer gedurende de wintermaanden 
voor vervoer van hunne leerplichtige kinde
ren naar de door hen bezochte scholen en te
rug en om steun in de kosten van vervoer 
per rijwiel van die kinderen naar de be
doelde scholen en terug gedurende de zo-

mermaanden, o.a., zij, als appellanten, in 
hun aan dien raad gerichte aanvragen en in 
hunne bij Ged. Staten ingediende beroep
schriften niet-ontvankelijk zijn verklaard; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies van 
24 April 1940, n°. 300; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Mei 1940, n°. s483, afd. L.O. ; 

0. dat de raad der gemeente Dinteloord 
bij zijn besluit van 27 Juni 1939, n°. 753, op 
het verzoek o.m. van M. Huijsmans en J. 
Teunisse wonende aldaar, om gedurende de 
maanden November, December, Januari, 
Februari en Maart een zoodanig middel van 
vervoer voor hunne leerplichtige kinderen 
beschikbaar te stellen of een zoodanige ver
goeding toe te kennen, dat zijzelf daarvoor 
een deugdelijk vervoermiddel kunnen aan
wenden, alsmede om voor de overige maan
den van het jaar een rijwiel ter beschikking 
te stellen of een zoodanige vergoeding toe te 
kennen, dat zijzelf daarvoor een rijwiel kun
nen aanschaffen, afwijzend heeft beschikt, 
met dien verstande, dat de vergoeding niet 
bepaald blijft tot f 10 per jaar, terwijl het 
aantal km naar boven zal worden afgerond; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat voor het bezoek van de scholen 
als door de adressanten aangegeven, het rij
wiel het aangewezen vervoermiddel is te 
achten, zonder dat bijzondere omstandighe
den nopen om een gedeelte van het jaar het 
gebruik van een ander vervoermiddel door 
de gemeente te bekostigen, terwijl de kosten 
van vervoer per rijwiel thans niet hoog_er dan 
op ½ cent per km. behoeven te worden ge
steld; 

dat, nadat de belanghebbenden van dit 
raadsbesluit in beroep waren gekomen bij 
Ged. Staten van Noord-Brabant, deze, met 
vernietiging van voorschreven besluit van 
den raad der gemeente Dinteloord van 2 7 
Juni 1939, de appellanten in hunne aan dien 
raad gerichte aanvragen en in hunne bij hun 
college ingediende beroepschriften niet-ont
vankelijk hebben verklaard, daarbij over
wegende, dat ingevolge het besluit van den 
gemeenteraad van 15 Febr. 1938 alle ouders 
van daarvoor in aanmerking komende leer
plichtige kinderen een vergoeding overeen
komstig art. 13, 1e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 ontvangen van f 0 .005 per kind voor 
elken km., die wordt afgelegd voor het be
zoeken der school, die meer dan 4 km. van 
hunne woning is verwijderd; dat de appel
lanten met deze beslissing zijn in kennis ge
steld en zich hiertegen niet in beroep bij hun 
college hebben voorzien, zoodat daaraan de 
kracht van eindbeslissing is verzekerd ge
worden; dat de appellanten op 31 Mei of 1 
Juni 1939 wijziging van die beslissing aan 
den gemeenteraad hebben gevraagd in den 
zin, als boven omschreven, niettegenstaande 
zich geen nieuwe of gewijzigde omstandig
heden sedert de beslissing van 15 Febr. 1938 
hebben voorgedaan en dat de gemeenteraad 
op die aanvragen bij besluit van 27 Juni 
1939 afwijzend heeft beschikt; dat de appel-
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!anten weliswaar van dit laatste raadsbesluit 
tijdig bij hun college in beroep zijn gekomen, 
doch dat de aard der beslissing miskend zou 
worden en het wettelijk voorschrift, dat het 
beroep aan een termijn bindt, verijdeld zou 
worden, indien langs den weg, door de adres
santen ten deze ingeslagen, alsnog getreden 
werd in een onderzoek van dezelfde aange
legenheid als die, waarin door den raad reeds 
een met een einduitspraak gelijkstaande be
slissing is genomen; dat er mitsdien voor den 
gemeenteraad geen termen bestonden, deze 
zaak opnieuw in overweging te nemen; dat 
de raad derhalve t en onrechte bij zijn be
sluit van 27 Juni 1939 nogmaals in een be
oordeeling is getreden van de gevraagde toe
passing van art. 13 der Lager-Onderwijswet 
1920 in plaats van de adressanten in hunne 
aanvragen van 31 Mei of 1 Juni 1939, die 
na de eenmaal door den raad gedane uit
spraak niet op de wet steunden, niet-ont
vankelijk te verklaren; 

dat van deze beslissing J . T eunisse en M. 
Huijsmans bij Ons in beroep zijn gekomen, 
ieder voor zich aanvoerende, dat zij nie t eer
der tegen het raadsbesluit van 15 Febr. 1938 
zijn opgekomen, omdat zij wilden trachten 
met de door den raad toegekende vergoe
ding en de noodige bijdragen van henzelf het 
vervoer van hunne leerplichtige kinderen te 
bekostigen; dat zij, toen hun zulks ten eenen
male volmaakt onmogelijk scheen, aan den 
raad herziening dezer vergoeding verzoch
ten, waarop door dit college afwijzend werd 
beschikt, tegen welke beschikking zij in be
roep zijn gekomen bij Ged. Staten van 
Noord-Brabant met het bovenvermelde re
sultaat; dat zij in alle bescheidenheid van 
meening zijn, dat het toch waardeering zou 
verdienen, dat zij als landarbeiders met een 
groot gezin met hunne toch karige inkom
sten trachten, het vervoer van hunne leer
plichtige kinderen met een geringe bijdrage 
van de gemeente zoo lang mogelijk met be
hulp van eigen middelen te bekostigen ten 
einde zoo weinig mogelijk op de gemeenschap 
te steunen; dat het derhalve toch onmogelijk 
eenige rechtsbevrediging kan schenken, dat, 
indien later blijkt, dat een zoodanige poging 
hun financieele draagkracht ver te boven 
gaan en zij herziening der vergoeding vra
gen, zij in hunne tegen het afwijzende raads
besluit ingestelde beroepen niet-ontvankelijk 
worden verklaard, omdat zij niet aanstonds 
tegen de aanvankelijk toegekende vergoeding 
hebben gereclameerd, m . a. w. omdat zij ge
tracht hebben zoo lang mogelijk grooten
deels zichzelf te behelpen; 

0 . dat Ged. Staten van Noord-Brabant 
naar Ons oordeel terecht en op juiste gron
den, met vernietiging van het besluit van 
den gemeenteraad van Dinteloord, de appel
lanten in hun tot dien raad gerichte aan
vragen niet-ontvankelijk hebben verklaard; 

dat hetgeen de appellanten in beroep aan
voeren, de onjuistheid van deze beslissing 
niet in het licht vermag te stellen; 

dat immers, nu in deze eenmaal een beslis
sing van den raad kracht van eindbeslissing 
heeft verkregen, er voor een nadere beslis-

sing van dat college slechts plaats zou zijn, 
indien sindsdien nieuwe of gewijzigde om
standigheden aan het licht zouden zijn ge
treden; 

dat zulks evenwel hier niet het geval is; 
dat als een zoodanige omstandigheid met 

name niet kan gelden h et feit, waarop de 
appellanten zich beroepen, dat zij, na aan
vankelijk getracht te hebben met de hun 
verleende t egemoetkoming van de gemeente 
in de kosten van het vervoer hunner kinde
ren toe te komen, naderhand hebben ervaren, 
dat hun dit niet mogelijk is; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

II Mei r940. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 74.) 

Ingevolge de d esbetreffende gemeen
telijke verordening wordt in (;en vaca
ture in het bestuur der in die verorde
ning bedoelde Godshuizen door den ge
meenteraad voorzien op eene aanbeve
ling van twee personen door het colle
ge, waarin de vacature is ontstaan, ter
wij l tot leden van het bestuur slechts 
kunnen worden benoemd zij, die ingeze
t enen der gemeente zijn. De Raad heeft 
niet gehandeld in strijd met genoemde 
verordening noch met het reglement der 
instelling, door tot bestuurslid van een 
weeshuis, dat een kennelijk Hervormd 
karakter draagt, iemand te benoemen, 
die niet tot deze kerkelijke richting be
hoort. De meening van het bestuur van 
het weeshuis, dat aan het woord "aan
beveling" op grond van historische in
terpretatie de beteekenis zou moeten 
worden gehecht van bindende aanbeve
ling of voordracht is onjuist. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het door het college van va

deren en regenten van het Burgerkinderwees
huis, te Gorinchem, opgeworpen geschil, als 
bedoeld in art. 74 der Armenwet, inzake de 
benoeming van A. C. Swaters tot lid van 
dit college; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 April 1940, n ° . 286 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 Mei 1940, n° . 
4513, afd. Armwezen; 

0. dat de raad der gemeente Gorinchem 
in zijne vergadering van 24 Maart 1939, ter 
voorziening in de vacature van lid van het 
college van vaderen en regenten van het Bur
gerkinderweeshuis te Gorinchem, buiten de 
aanbeveling door het bestuur dezer instelling 
om, benoemd heeft het lid van den raad A. 
C. Swaters; · 

dat over deze benoeming geschil is ont
staan met het college van vaderen en re
genten van het genoemde weeshuis, welk col-
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lege, na geweigerd te hebben den benoemde 
als zoodanig toe te laten , bij schrijven dd. 8 
Juli 1939 zich tot Ons gewend heeft met het 
verzoek de benoeming van den heer A. C. 
Swaters buiten effect te stellen en in het on
derwerpelijke geschil over de bestemming 
van de voornoemde instelling en het recht 
tot benoemen van haar bestuur te beslissen, 
dat de raad slechts tot vader en regent van 
de voorgeschreven instelling van weldadig
heid een keuze mag doen uit de door het col
lege van vaderen en regenten gedane aanbe
veling van twee tot de Nederlandsch Her
vormde K erk behoorende personen en in elk 
geval tot geene andere benoeming gerechtigd 
is dan van een lid van het voornoemde kerk
genootschap, daarbij aanvoerende, dat de 
raad bij deze benoeming zich klaarblijkelijk 
heeft laten leiden door het in Gorinchem 
steeds meer ingang vindend beginsel, dat b ij 
de vervulling van vacatures in colleges van 
publiekrechtelij ken - of semi-publiekrech
telijken aard, waarover de raad door zijn be
noemingsrecht van functionarissen allen of 
grooten invloed kan uitoefenen, er uitslui
tend of nagenoeg uitsluitend op behoort ge
let te worden, dat deze functies worden toe
bedeeld aan personen, behoorende tot eene 
politieke partij, zulks uit de verdoorgevoerde 
overweging, dat in alle bedoelde colleges de 
stem van elke bevolkingsgroep, afgemefen 
naar politieke gezindheid, behoort door t e 
klinken ; dat kennelijk uit deze overweging 
de raad is overgegaan tot de benoeming van 
den heer A. C. Swaters, die lid is van den 
raad, waarin hij is afgevaardigd door de so
ciaal-democratische arbeiderspartij, en die 
dooplid is van de Roomsch-Katholieke K erk, 
tot welk kerkgenootschap hij evenwel door 
woord en daad blijk geeft niet meer te wil
len behooren; dat de raad, aldus hesluitende, 
a. heeft miskend het uit de historie blijkende 
karakter van het Burgerkinderweeshuis en 
daardoor onmogelijk gemaakt heeft, dat de 
bestemming van d it weeshuis wordt gevolgd, 
althans en in elk geval een precedent heeft 
geschapen, welke in hare consequenties de 
mogelijkheid met zich brengt, dat deze b e
stemming zal teloorgaan; b. heeft veronacht
zaamd en geschonden de verordening van 26 
Febr. 1875 op het benoemen, schorsen en 
ontslaan van leden in het bestuur en van be
ambten der Godshuizen en andere instellin
gen van liefdadigheid t e Gorinchem, en mis
bruik heeft gemaakt van zijn benoemings
recht van een lid van het college van vade
ren en regenten van het Burgerkinderwees
huis: c. heeft nagelaten acht t e geven op de 
cultuurwaarde, welke het Burgerkinderwees
huis bezit en vertegenwoordigt, alt hans po
litiek belang heeft gesteld boven cultureel 
belang, en mitsdien, door van zijne bevoegd
heid tot benoemen van een v ader en regent 
van het Burgerkinderweeshuis een ander ge
bruik te maken dan waartoe die bevoegdheid 
gegeven is, heeft gehandeld in strijd met het 
algemeen belang; d. heeft onmogelijk ge
maakt een behoorlijke controle op het be
leid van het college van vaderen en regen
ten van het Burgerkinderweeshuis en mits-

L. 1940. 

dien heeft gehandeld in strijd met de wet; 
dat het, ter adstructie dezer gronden het na
volgende moge opmerken: ad a.: dat de oor
konde van donatie van 1557 zich ertoe be
perkt te relateeren de schenking van het 
huis van de schenkers t en behoeve van ver
weesde kinderen, doch dat reeds op 23 Maart 
1558 burgemeester en schepenen van de stad 
Gorinchem bij ordonnantie het bestuur en 
beheer dezer stichting hebben geregeld en 
derzelver karakter hebben bepaald ; dat toch 
in deze eerste ordonnantie reeds wordt ge
regeld, dat de kinderen des Zondags ter kerke 
behooren te gaan en dat de kinderen moeten 
worden onderwezen in de kennis van het 
Goddelijk Woord; dat in dien tijd Gorinchem 
nog niet tot de Hervorming was overge
gaan, zoodat toen nog geen sprake kon zijn 
van den Hervormden (Gerefom1eerden) 
Godsdienst; dat evenwel uit deze ordonnan
tie het Christelijk karakter der stichting 
blijkt; dat uit latere resoluties ten duidelijk
ste blijkt, dat het Christelijk karakter, dat 
reeds in 1558 aan deze stichting is gegeven, 
nader bepaald is als een Hervormd karakter; 
dat het meent te kunnen volstaan met voor
loopig een beroep te doen op de resoluties 
van de Heeren van de Vroedschap dd. 30 
Oct. 1759 en dd. 6 April 1771, regelende res
pectievelijk het aantal kinderen, dat ten 
hoogste zal kunnen worden verpleegd en het 
mogelijk zijn van het verplegen van halve 
weezen, in welke beide resoluties ouders be
lijdenis hebben gedaan van de Gereformeer
de religie; dat dit nog bevestigd wordt door 
de resolutie van de H eeren van de Vroed
schap dd. 17 Febr. 1787, wederom bepalen
de, dat "de vacante plaatsen in het Wees
huis niet vervuld zullen mogen worden als 
door Kinderen, alhier geboren, wier Ouders 
zijn geweest Burgers en Ingezetenen dezer 
Stad, van den Hervormden Godsdienst, en, 
ten minste een van b eiden, Lidmaat"; dat 
een zeer sterk bewijs voor het Hervormd ka
rakter van deze stichting vormt de "ordre 
en Reglement", door de regenten van het 
Weeshuis den 23sten Oct. 1760 gearresteerd, 
welk reglement door D rossaard, Burgemees
teren en Regeerders der Stad Gorinchem den 
8sten Nov. 1760 is geapprobeerd, waarin de 
huismeester wordt geïnstrueerd alle kinderen 
van jongsaf te leeren de beginselen van de 
Gereformeerde Religie, hen te onderwijzen 
tot het doen van hun belijdenis en te dien 
einde tweemalen oer week catechisatie te ge
ven; dat voorts vóór en na het eten gebeden 
behoort te worden; dat ook thans nog, in het 
sinds x92 7 vigeerende reglement, bepaald 
wordt, dat de binnenvader met de kinderen 
op Zon- en Christelijke feestdagen de gods
dienstoefening in de Hervormde kerk be
hoort bij te wonen; dat in 1856 het Her
vormd karakter van het Burgerkinderwees
huis door de Overheid werd erkend en toen, 
voorzoover is na te gaan, voor het eerst de 
Overheid aan dit Hervormd karakter der 
stichting expressis verbis de consequentie 
verbonden heeft, dat de vaderen en regenten 
tot de Hervormde Kerk moeten behooren; 
dat immers de raad, nadat de toenmalige 

IS 
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vaderen en regenten, hun plicht schromelijk 
verwaarloozende, een niet-Hervormd per
soon candidaat hadden gesteld voor de ver
vulling van een vacature in hun college, de 
vaderen en regenten er den 29sten Juli 1856 
op geattendeerd heeft, dat de raad uit het 
feit, dat slecht s kinderen, wier ouders lid
maten van de Hervormde gemeente zijn, mo
gen worden opgenomen, reeds vroeger en 
ook thans weer (1856) heeft afgeleid, dat 
het meer in overeenstemming met den aard 
der instelling zoude zijn, indien alleen leden 
van de Nederlandsche Hervormde Kerk in 
het bestuur zitting hebben; ad b .: dat de bij 
art. 181 der Gemeentewet voorgeschreven 
verordening van 26 Febr. 1875, na de wijzi
gingen sedert dien daarin aangebracht, be
paalt, dat het bestuur der godshuizen het 
recht heeft binnen drie maanden na het ont
staan eener vacature eene aanbeveling van 
twee personen aan burgemeester en wethou
ders te zenden, en dat de gemeenteraad in 
de vacature voorziet; dat bij de evenver
melde verordening werd ingetrokken de ver
ordening van 14 Nov. 1851 , bepalende, dat 
openvallende plaatsen in de collegiën van 
vaderen -en regenten door den raad zullen 
worden vervuld uit een voordracht van twee 
personen, ingediend door het college, waar
in de vacature ontstaan is, welke voordracht 
door burgemeester en wethouders met twee 
zal worden vermeerderd; dat deze verorde
ning van 1851 weer aansluit bij a rt. 68 van 
het Reglement op het Stedelijk bestuur, ge
arresteerd bij K . B. van 4 Jan. 1824, no. 108, 
waarbij bepaald was, dat de leden van het 
bestuur over publieke Godshuizen door den 
raad zullen worden benoemd uit een voor
dracht van een dubbeltal, opgemaakt door 
het bestuur van het desbetreffend Godshuis, 
naar welke bepaling verwezen werd door art. 
4 van het reglement van het Burgerkinder
weeshuis van 18 Juli 1828; dat uit het in 
de raadszitting van 26 Febr. 1875 verhan
delde niet blijkt, waarom het woord "voor
dracht" in de verordening var. 1851 is ver
vangen door het woord "aanbeveling", t er
wijl overigens het desbetreffende artikel, ook 
wat betreft het recht van adsumptie van bur
gemeester en wethouders, ongewijzigd geble
ven is; dat evenwel uit de notulen van den 
raad blijkt, dat de raad, naar aanleiding van 
een opmerking van een lid, die het recht van 
adsumptie van burgemeester en wethouders 
wilde doen schraooen (hetgeen inmiddels in 
1928 geschied is) ter bestrijding van dit 
voorstel zich er op beroepen heeft, dat het 
tot heden (1875) gebruikelijk was, dat ieder 
van beide lichamen (het bestuur van het 
Godshuis en het college van burgemeester 
en wethouders) een aanbeveling aan den 
raad zendt; dat hieruit volgt, dat de raad 
in 1875, wijzigende het woord "voordracht" 
in het woord "aanbeveling", den zin der be
staande bepaling van 1851 niet heeft willen 
aantasten en mitsdien aan het woord "aan
beveling" gehecht heeft de beteekenis van 
,,bindende aanbeveling", sc. ,,voordracht" ; 
dat deze interpretatie bevestigd wordt door 
het overleg, dat in 1927 ter gelegenheid van 

een voorgenomen w1Jz1gmg van het regle
ment voor het Burgerkinderweeshuis, over
eenkomstig art. 20 der Armenwet, is ge
pleegd tusschen het college van burgemees
ter en wethouders en het college van vaderen 
en regenten van het Burgerkinderweeshuis; 
dat toch vaderen en regenten den 4en April 
1927 in art. 7 van het ontwerp-reglement 
hadden voorgesteld, dat de benoeming van 
vaderen en regenten zou geschieden uit een 
voordracht van twee personen, door het col
lege van vaderen en regenten aan den raad 
in te dienen; dat echter burgemeester en wet
houders er de voorkeur aan gegeven hebben 
de oude redactie te handhaven, waarbij be
paald werd, dat de benoeming zal geschie
den op de wijze, bepaald bij art. 147 (thans 
181) der gemeentewet, in verband met d e 
bestaande of vast te stellen verordeningen; 
dat vaderen en regenten vervolgens, bij brief 
dd. 16 Nov. 1927, dus verzonden en door het 
gemeentebestuur ontvangen vóórdat de raad 
den 23sten December 1927 bedoeld regle
ment heeft vastgesteld, aan burgemeester en 
wethouders hebben bericht, dat zij hunne be
zwaren tegen de oude redactie van het regle
ment niet wilden handhaven, mits de raad 
zich ermede zoude kunnen vereenigen, dat 
aan het woord "aanbeveling" zouden wor
den gehecht de naar historische interpreta
tie· eenig juiste beteekenis van "bindende 
aanbeveling" ; dat, nademaal op dezen brief 
geen antwoord is ontvangen, uit het stil
zwijgen een zich met dien brief vereenigen 
als resultaat van de gezamenlijke vaststel
ling van het reglement, zooals art. 20 der 
Armenwet dit voorschrijft, kan worden af
geleid; ad c.: dat, zooals sub a is betoogd, 
het Burgerkinderweeshuis sedert 1557 be
staat en in zijn thans bijkans viereeuwig be
staan is geworden een cultuurhistorisch mo
nument van belijdend godsdienstig prote
stantisme; dat dusdanige, betrekkelijk 
schaarsche, monumenten vertegenwoordigen 
een kostbare erfenis van vroegere geslachten, 
welke zooveel mogelijk naar den geest dier 
vroegere geslachten voor het nageslacht be
waard moeten worden; dat derhalve uitslui
tend de belangen verbonden aan dit cultuur
historisch monument moeten gelden en deze 
belangen niet dienstbaar gemaakt mogen 
worden aan de Just tot bevrediging van 
partijbelangen, waarbij onder partijen ver
staan moeten worden bevolkingsgroepen, 
verdeeld naar staatkundig-politiek inzicht; 
dat het ten deze stellen van partijbelang bo
ven cultureel belang is het maken van een 
ander gebruik der bevoegdheid van den raad 
dan waarto~ hem deze bevoegdheid is ge
geven (strekkende zijne benoemingsbevoegd
heid uitsluitend hiertoe, dat gewaakt worde 
voor een behoorlijk bestuur langs de lijnen 
der institutiën der desbetreffende instelling), 
hetgeen is in strijd met het algemeen belang; 
ad d: dat de vaderen en regenten het beheer 
over het Burgerkinderweeshuis voeren on
der toezicht van den raad, hetgeen bepaald 
wordt door art. 8 van het reglement en art. 
182 der gemeentewet ; dat het niet juist is, 
zelfs in strijd met de wet, dat een lid van 
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het college, dat beheer voert, tevens lid is 
van het college, dat controle uitoefent; dat 
het, samenvattende het tot dusver gevoerd 
betoog, meent te' mogen constateeren, dat 
als vaststaande mag worden aangenomen, 
dat de heer A. C . Swaters, als lid van den 
gemeenteraad van Gorinchem, als lid der 
sociaal-democratische arbeiderspartij, en a ls 
dooplid der Roomsch-Katholieke Kerk, niet 
zal eerbiedigen het uitgesproken Hervormd 
karakter van het Burgerkinderweeshuis, niet 
zal medewerken om in stand te houden de 
cultuurhistorische waarden van dit Wees
huis, niet tegelijkertijd zonder de mogelijk
heid van conflicten zal kunnen uitoefenen 
zoowel beheer als toezicht op het beheer van 
dit Weeshuis, en dat de Heer A . C. Swaters, 
als zijnde niet door zijn college als opvolger 
in de vacature van den overleden vader en 
regent A. Feenstrat aanbevolen, ten on
rechte door den raad benoemd is; 

dat het gemeentebestuur van Gorinchem, 
wijzende op de verordening op het benoemen, 
schorsen en ontslaan van leden in het be
stuur en van beambten der Godshuizen en 
andere instellingen van liefdadigheid te Go
rinchem, ingevolge art. 147 (oud) - thans 
181 - der gemeentewet vastgesteld bij raads
besluit van 26 Februari 1875 en gewijzigd 
bij de raadsbesluiten van 3 Aug. 1928, 18 
Mei 1936 en 19 Aug. 1936, zijnerzijds aan
voert, dat het behooren tot de Nederlandsch 
Hervormde Kerk geen vereischte is voor het 
regentschap van het Burgerkinderweeshuis; 
dat het voorts opmerkt, dat in het adnc,s van 
het college van vaderen en regenten impli
cite wordt erkend, dat het Burgerkinderwees
huis van oorsprong een zuiver burgerlijke 
instelling van weldadigheid is; dat dit over
eenstemt met hetgeen Van der Aa in zijn 
aardrijkskundig woordenboek omtrent deze 
instelling vermeldt, namelijk dat de donatie 
aan de gemeente geschiedde om ouderlooze 
kinderen van de burgers dezer stad op te 
nemen en te verzorgen; dat het Burgerkin
derweeshuis, hoewel op de lijst, bedoeld in 
art. 3 der Armenwet, geran gschikt onder de 
sub d van art. 2 genoemde instellingen -
aan de juistheid van welke rangschikking 
zou kunnen worden getwijfeld - dus in feite 
een gemeentelijke instelling is, aanvankelijk 
uiteraard Roomsch en vervolgens, bij de in
stelling van de Staatskerk, Protestantsch; 
dat de gemeente, gelijk toen gebruikelijk was, 
deze wijziging in de opvoeding der haar toe
vertrouwde weezen gebracht heeft; dat, his
torisch beschouwd, de gemeente dus geheel 
vrij is; dat zij zelfs het bestuur aan zich kan 
trekken en er geenerlei band met de huidige 
Nederduitsch Hervormde gemeente te Go
rinchem is; dat ook nu, en zoo lang de ge
meente den toestand bestendigt, dat zij door 
een min of meer zelfstandig college van va
deren en regenten het Burgerkinderweeshuis 
laat besturen, de raad materieel vrij is wien 
hij daarin zal kiezen en dus het aangevoch
ten besluit noch een miskenning der histo
rie, noch een misbruik van het benoemings
recht of een veronachtzaming van cultuur
waarden is; dat een behoorlijke controle op 

het beleid van vaderen en regenten - dit 
wat het sub d gestelde betreft - door deze 
benoeming eerder schijnt gediend dan in ge
vaar gebracht; dat, wat de formeele ziide be
treft, een "veronachtzaming en schending" 
der sinds jaren gewijzigde verordening van 
18"~ zijns inziens volkomen irrelevant is, 
daar gehandeld is in overeenstemming met 
de huidige redactie dier verordening; dat de 
sub d geponeerde stelling, ,,dat het niet juist 
is, zelfs in strijd met de wet, dat een lid van 
het college, dat beheer voert, tevens lid is 
van het college, dat controle uitoefent", niet 
houdbaar is, daar de gemeentewet zelf het 
lid zijn van een raadslid van een bestuur van 
een lichaam, welks rekening aan de goedkeu
ring van den raad is onderworpen, veron
derstelt door in art. 26 te bepalen, dat de 
raadsleden over de vaststelling of goedkeu
ring van een zoodanige rekening niet mogen 
medestemmen; 

0. dat het onderwerpelijke geschil niet be
treft de inrichting en bestemming van het 
Burgerkinderweeshuis , te Gorinchem, waar
omtrent geen verschil van gevoelen bestaat, 
en waarin door den gemeenteraad geenerlei 
verandering is gebracht; 

dat hier slechts te beslissen valt aangaan
de het recht tot benoemen van het bestuur 
dezer instelling, waarbij de doelmatigheid 
van het onderhavige benoemingsbesluit geen 
punt van overweging vermag uit te maken; 

0. nu, ten aanzien van het recht tot be
noeming, dat ingevolge art. 2, re lid, van de 
verordening op het benoemen, schorsen en 
ontslaan van leden in het bestuur en van 
beambten der Godshuizen en andere instel
lingen van liefdadigheid te Gorinchem, zoo
als dit artikel is gewijzigd bij raadsbesluit 
van 18 Mei 1936, in verband met art. 7 van 
het bij raadsbesluit van 23 Dec. 1927 vast
gestelde Reglement voor het Burgerkinder
weeshuis te Gorinchem, in eene vacature 1n 
het bestuur der in de verordening bedoelde 
Godshuizen door den gemeenteraad wordt 
voorzien op eene aanbeveling van twee per
sonen door het college, waarin de vacature 
is ontstaan, terwijl krachtens het 2e lid van 
dit artikel tot leden van het bestuur slechts 
kunnen worden benoemd zij, die ingezetenen 
der gemeente zijn; 

dat, daargelaten de buiten dit geschil 
staande vraag, of het wenschelijk is, tot lid 
van het college van vaderen en regenten van 
het genoemde weeshuis . dat een kennelijk 
Hervormd karakter draagt, iemand te be
noemen, die niet tot deze kerkelijke richting 
behoort, door de benoeming van A. C. Swa
ters te Gorinchem tot lid van dit college, 
niet in strijd gehandeld is met de voormelde 
bepaling der genoemde verordening, noch 
met het reglement der instelling; 

dat haar bestuur weliswaar van meening 
is, dat in art. 2 der verordening aan het 
woord "aanbeveling" op grond van histo
rische interpretatie de beteekenis zou moe
ten worden gehecht van bindende aanbeve
ling of voordracht, doch dat in deze meening 
niet kan worden gedeeld; 

dat toch uit niets gebleken is, dat in 1875 
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bij het vaststellen van een nieuwe verorde
ning, waarin van aanbeveling en niet meer, 

· als voorheen, van voordracht wordt gespro
ken, aan het woord aanbeveling een bindend 
karakter werd toegekend, terwijl de op 26 
Febr. x87s gehouden discussie er veeleer op 
wijst, dat de vriiheid van den gemeenteraad 
in zijne keuze omtrent de te benoemen per
sonen door niemand in tw;jfel werd getrok
ken; 

Gezien art. 74 der Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat de raad van de gemeente 

Gorinchem tot het benoemen van A. C. 
Swaters, te Gorinchem, tot lid van het be
stuur van het Burgerkinderweeshuis aldaar, 
rechtens bevoegd was. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. (A.B.) 

IS Mei 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gem.w. art. z79 Bouwterr.bel. 
Oostvoorne.) 

De voor villabouw aangewezen g,ron
den kunnen, gezien de voorgeschreven 
wijze van bebouwing, terecht als bouw
terrein worden beschouwd. Op de 
laatste zinsnede van art. 279 Gemeente
wet (.,aanhorigheden van woonhuizen 
zijn in geen geval als bouwterrein te 
beschouwen") kan t. a . v. onbebouwde 
gronden nog geen beroep worden gedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

Naamlooze Vennootschap "N.V. Maatschap
p ij tot E xpioitatie van Landbouwonderne
mingen", gevestigd te Rotterdam, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen Il te Rotterdam, van 
18 December 1939 betreffende den haar op
gelegden aanslag in de Bouwterreinbelasting 
der Gemeente Oostvoorne over het belasting
jaar 1939; 

Gehoord de raadslieden van partijen; 
Gezien de stukken; 
0 . dat belanghebbende in voornoemde be

lasting is aangeslagen tot een bedrag van 
f rso , welke aanslag na reclame bij beschik
king van den Raad der Gemeente Oostvoorne 
is gehandhaafd; 

dat belanghebbende van deze beschikking 
in beroep is gekomen ; 

dat in de Verordening op de heffing eener 
belasting van bouwterreinen in de Gemeente 
Oostvoorne de volgende bepalingen voor
komen: 

Art. r. In deze gemeente wordt, onder 
den naam van bouwterreinbelasting, een 
bijzondere belasting geheven van bouw
terreinen, gelegen aan bestaande straten, 
grachten en pleinen, en van gronden, welke, 
ingevolge een krachtens art. 31 der woning
wet goedgekeurd plan, in de naaste toekomst 
zijn bestemd voor bouwterrein en zijn ge
legen binnen een door Gedeputeerde Staten 
getrokken kring. Aanhoorigheden van woon
huizen worden niet als bouwterrein be
schouwd. 

dat de Raad van Beroep ter zake heeft 
overwogen: 

dat appellante in de vergadering van den 
Raad deed betoogen, dat, wil zij voor deze 
terreinen in meergenoemde belasting kunnen 
worden aangeslagen, allereerst valt te be
slissen of men hier met bouwterreinen te 
doen heeft, hetgeen appellante betwiste en 
voorts of hier gesproken mag worden van 
bestaande straten, hetgeen appellante uit
voerig bestreed ; 

dat, wat de vraag betreft of d·e litigieuse 
perceelen zijn te beschouwen als bouw
terrein, de Raad van oordeel is, dat zulks 
inderdaad het geval is, nu appellante niet 
alleen toegaf, dat zij dit terrein wel degelijk 
gekocht heeft met de bedoeling het als bouw
terrein te verkoopen, doch tevens dat er ook 
thans nog borden op dat terrein staan, waar
bij het als "bouwterrein" wordt aangeboden, 
kunnende de Raad zich niet vereenigen met 
het door appellante ter vergadering voor dit 
geval gemaakte onderscheid in "terreinen 
voor buitenplaatsen" en "bouwterrein", 
daar de Raad, nu partijen te kennen gaven 
dat de bebouwing krachtens door den Ge
meenteraad van Oostvoorne aangenomen, 
doch nog niet goedgekeurd, uitbreidingsplan 
dier gemeente, huizenbouw met minstens 
31. ha terrein voorschrijft, meent dat hier van 
te verwachten "buitenplaatsen" niet kan 
worden gesproken, doch veeleer van te 
verwachten villabouw, die stellig het te 
benutten terrein tot bouwterrein maakt, in 
tegenstelling met een buitenplaats, waar het 
onbebouwde terrein in verhouding tot het 
bebouwde terrein een zoo veel méér over
wegende rol speelt dan bij villabouw, dat 
aldaar van bouwterrein kwalijk langer 
sprake is; 

dat, waar geen andere motieven naar 
voren zijn gebracht op grond waarvan ten 
deze niet van bouwterrein zou mogen worden 
gesproken, de Raad dan ook aanneemt, dat 
de aangeslagen terreinen als bouwterreinen 
zijn te beschouwen; 

dat thans de vraag moet worden beant
woord, of deze terreinen gelegen zijn aan 
bestaande straten; 

dat de bedoelde terreinen, blijkens de in 
het geding zijnde kaart, liggen aan verschil
lende lanen, te weten : de Kruislaan en de 
Overlaan, zijnde toch blijkens het vertoog
schrift de gronden, die langs de Breedelaan 
gelegen zijn, bij dezen aanslag niet in aan
merking genomen; 

dat appellante, desgevraagd deed ver
klaren, dat deze beide lanen gemacadami
seerde wegen zijn; 

dat, wil er in den zin der betreffende ver
ordening sprake zijn van een "straat" er 
moet zijn een verharde weg, aangelegd met 
de bestemming dat daarlangs min of meer 
aangesloten gebouwd zal worden, waaronder 
dus te verstaan is een weg, waarlangs villa.'s 
zullen worden gebouwd, die van elkander 
gescheiden worden door de bij die villa's 
behoorende terreinen, die aan elkander 
grenzen; 

dat appellante voorts, desgevraagd, deed 
verklaren, dat de Over!aan oorspronkelijk de 
oprijlaan was van de vroegere buitenplaats 
"Kooyzight" en dus niet oorspronkelijk 
aangelegd is met de bedoeling om daarlangs 
te bouwen, doch zulks niet wegneemt, dat, 
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naar 's Raads oordeel, die laan daarna ge
macac!amiseerd is, juist omdat men van plan 
was langs dezelve een min of meer aange
sloten bebouwing te doen verrijzen; 

dat appellante wat betreft de Kruislaan 
verklaarde, dat deze door haar rechtvoor
gangster, de Maatschappij "Overbosch", 
pl. m. 20 jaren geleden is aangelegd; 

dat dan ook ten aanzien van die laan, naar 
's Raads oordeel , gezegd mag worden, dat 
zij is aangelegd met bovenomschreven be
stemming, waarbij het irrelevant is op welken 
afstand appellante de te stichten villa's zich 
had gedacht. zoodat haar betoog in 's Raads 
vergadering, dat zij bedoelde terreinen nooit 
in kleine perceelen heeft willen verkoopen, 
maar heeft gewenscht dat er villa's zouden 
komen met een flink terrein er om heen, haar 
niet kan baten, integendeel duidelijk haar 
bedoeling weergeeft, dat zij het plan had 
langs deze straten een min of meer aanslui
tende bebouwing te scheppen; 

dat appellante ten slotte nog deed betoo
gen, dat de Kruislaan en de Overlaan particu
liere wegen en bovendien niet openbare wegen 
zijn; 

dat zulks, naar 's Raads oordeel, niet ter 
zake dienende is, waar deze belasting ge
heven wordt van bouwterreinen, gelegen aan 
bestaande straten en evengenoemde Kruis
laan en Overlaan bestaande straten in de 
gemeente Oostvoorne zijn, terwijl het enkele 
feit dat belanghebb1,nde's perceelen zijn 
ingesloten door particuliere wegen, de ge
schiktheid van die perceelen om bebouwd te 
worden, niet in den weg staat, nu belang
hebbende niet heeft gesteld, dat die wegen 
niet voor het openbaar verkeer zijn open
gesteld, integendeel toegaf, dat alle verkeer 
over die lanen heengaat, behoudens een 
verbod ten aanzien van de Kruislaan voor 
auto's met meer dan een bepaald gewicht; 

dat op deze gronden de Raad van Beroep 
de beschikking van de-n Raad der gemeente 
Oostvoorne heeft gehandhaafd ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : 

Schending of verkeerde toepassing van 
art. I der Verordening op de heffing eener 
belasting van bouwterreinen in de gemeente 
Oostvoorne, vastgesteld door den Raad 
dier gemeente in zijn vergadering van 8 
Maart I933 en afgekondigd op 12 Juli 1933, 
en art. 279 van de Gemeentewet, 

doordat de Raad van Beroep heeft aan
genomen, dat de door de gemeente aangesla
gen terreinen in den zin van voormelde 
artikelen zijn: 

a. bouwterreinen, 
b. gelegen aan straten, 
zulks ten onrechte, omdat: 
wat punt a betreft: 
de gemeente Oostvoorne bij uitbreidings

plan aan die terreinen een bestemming heeft 
gegeven van zoo ruime bebouwing, dat van 
bouwterrein in den zin der aangehaalde 
artikelen niet meer kan worden gesproken, 

en wat punt b betreft: 
de grond, waarop de beslissing van den 

Raad van Beroep steunt, dat de wegen ge
macadamiseerd zijn, hem niet mogen leiden 
tot de slotsom, dat de wegen zijn btraten in 

den zin van bovenaangehaalde artikelen, 
waarbij de Raad ten onrechte irrelevant ver
klaart op welken afstand de eigenaresse zich 
de te stichten villa's had gedacht en waarbij 
de Raad ten onrechte de door de gemeente 
Oostvoorne aan die terreinen gegeven be
stemming uit het oog heeft verloren, terwijl 
de omstandigheid, dat de wegen niet open
baar zijn, den Raad tot de beslissing had 
moeten leiden, dat de Overlaan en Kruislaan 
niet in bovenbedoelden zin zijn straten; 

0. omtrent de grief onder a: 
dat de Raad van Beroep, na vastgesteld 

te hebben, dat het uitbreidingsplan der ge
meente ter plaatse huizenbouw met ten 
minste 3/. ha terrein voorschrijft, aanneemt, 
dat hier sprake is niet van te verwachten 
buitenplaatsen, maar van te verwachten 
villabouw; 

dat op grond hiervan de Raad van Beroep, 
zonder schending der aangehaalde voor
schriften, kon uitmaken, dat hier bouw
terreinen, in den zin dier voorschriften, aan
wezig zijn , zijnde de voorgenomen bebouwing 
niet zóó ruim, dat aan de perceelen de eigen
schap van bouwterreinen zou moeten worden 
ontzegd; 

0. omtrent de grieven onder b: 
dat de Raad van Beroep ten aanzien der 

Overlaan vaststelt, dat deze, hoezeer niet 
oorspronkelijk aangelegd met de bedoeling 
daarlangs te bouwen, daarna gemacada
miseerd is, juist omdat men van plan was, 
langs dezelve eene min of meer aangesloten 
bebouwing te doen verrijzen; 

dat de Raad van Beroep terecht heeft 
aangenomen, dat tengevolge der met laatst
genoemd doel bewerkstelligde macadamisee
ring van de laan hier eene straat in den zin 
der meergenoemde voorzieningen aanwezig is, 
en het betoog, dat de enkele macadamiseering 
den Raad niet tot dit resultaat mocht leiden 
- betoog, dat het doel, waarmede de be
werking geschiedde, voorbijziet - belang
hebbende niet kan baten; 

dat, wat betreft de Kruislaan, als grief is 
aangevoerd, dat de Raad van Beroep ten 
onrechte irrelevant verklaart, op welken af
stand de eigenaresse zich de te stichten vil
la 's heeft gedacht; dat deze grief moet af
stuiten op het verder door den Raad over
wogene, dat belanghebbende heeft gewenscht, 
dat er op het terrein villa's zouden komen 
met een flink terrein er om heen en zij het 
plan had, langs de betrokken straten eene 
min of meer aansluitende bebouwing te 
scheppen; 

dat als verdere grief nog is aangevoerd, 
dat de Raad van Beroep ten onrechte de door 
de gemeente aan de terreinen gegeven be
stemming uit het oog heeft verloren, doch 
deze grief feitelijken grondslag mist , doordien 
de Raad in zijne uitspraak gewaagt van het 
voorschrift van het uitbreidingsplan nopens 
huizenbouw met ten minste 31. ha terrein 
en daarvan kennelijk ook bij zijne beslissing 
omtrent de ligging der terreinen aan bestaan
de straten is uitgegaan; 

dat voorts de Raad van Beroep belang
hebbende's standpunt, dat de Kruis aan en 
de Overlaan geene openbare wegen •en dus 
geene straten zijn, heeft verworpen op gron-
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den, welke de beslissing kunnen dragen, en de 
deswege gedane klacht niet tot cassatie 
leiden kan; 

dat ten slotte in de toelichting tot het 
middel belanghebbende nog een beroep heeft 
gedaan op de laatste zinsnede van art. 279 
der Gemeentewet, luidende: .,Aanhoorig
heden van woonhuizen zijn in geen geval als 
bouwterrein te beschouwen", zulks ten be
tooge, dat al hetgeen bij de voorgenomen 
bebouwing als bij de te bouwen woonhuizen 
behoorende terreinen wordt gedacht, niet 
als bouwterrein mag worden aangemerkt; 

dat deze opvatting niet juist is, daar, 
voordat de beoogde woonhuizen gebouwd 
zijn, van "aanhoorigheden", als in de zinsne
de bedoeld, die niet als bouwterrein zijn te 
beschouwen, geen sprake kan wezen; 

0. dat het middel dus onaannemelijk is; 
Verwerpt het beroep. 
Gedaan enz. (W. v. G.) 

20 Mei x940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
artt. 2, 14.) 

Het hebben van een vergunning tot 
het vestigen van een inrichting als be
doeld in art. 1 der Vestigingswet Klein
bedrijf 193 7 brengt mede, dat men het 
bedrijf, ter uitoefening waarvan de in
richting bestemd is, daarin mag uitoefe
nen, onverschillig in welken omvang 
men dit zou wenschen te doen. 

Uit de bepaling van art. 2 aanhef en 
onder a dier wet volgt dan ook, dat hij, 
die een bestaande inrichting ter uitoefe
ning van een zeker bedrijf naar een an
der binnen dezelfde gemeente gelegen 
perceel verplaatst, dit is hij , die zulk 
een bestaande inrichting met het tot 
dusver daarin uitgeoefend bedrijf ver
laat om dit bedrijf naar een andere bin
nen dezelfde gemeente gelegen inrich
ting over te brengen en daarin voort te 
zetten, na die overbrenging aan dit be
drijf eiken door hem gewenschten om
vang mag geven en niet is in te zien, 
waarom hij het niet zou mogen samen
smelten met een ander gelijksoortig be
drijf, dat tot dusver door een ander in 
de nieuw betrokken inrichting werd ge
dreven. 

Op het beroep van \V. K ., slager, te Vlagt
wedde, requirant van cassatie tegen een von
nis van de Arr.-Rechtbank te Groningen van 
18 Jan. 1940, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een in deze zaak door het 
Kantongerecht te Winschoten op 20 April 
1939 gewezen vonnis, requirant ter zake van 
"het in een inrichting uitgeoefend bedrijf 
voortzetten zonder de daartoe ingevolge de 
Vestigingswet-Kleinbedrijf 193 7 vereischte 
vergunning", met aanhaling van de artt. 1, 

2, 10, 14 lid 1 aanhef en onder a en 16 Ves
tigingswet-Kleinbedrijf 1937, 1, 2 en 7 Ves
tigingsbesluit Slagersbedrijven 1938 en 14 a, 
14 b, 18 en 91 Sr., is veroordeeld tot hech
tenisstraf voor den tijd van twee weken, met 

bevel dat deze straf niet zal worden tenuit
voergelegd, tenzij de rechter later anders 
mocht gelasten op grond, dat de veroordeel
de zich voor het einde van een proeftijd van 
twee jaren aan een strafbaar feit heeft schul
dig gemaakt. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te Groningen, heeft, recht
sprekende in hooger beroep van een vonnis 
van den Kantonrechter te Winschoten, bij 
vonnis van 18 Jan. 1940, waartegen dit cas
satieberoep is gericht, genoemd vonnis ver
nietigd en, na ten laste van den requirant 
bewezen te hebben verklaard, dat hij te 
Veele gemeente Vlagtwedde in Febr. 1939 
het in een inrichting uitgeoefende bedrijf 
van varkensslager, bestaande in het in voor
raad hebben van versch varkensvleesch an
ders dan voor eigen gebruik en het voor af
levering aan het publiek geschikt maken van 
versch varkensvleesch, zonder de daartoe 
ingevolge de Vestigingswet Kleinbedrijf 
193 7 vereischte vergunning heeft voortgezet 
aangezien hij van dien tijd als ondernemer 
in die inrichting optrad als opvolger van 
H. S., dit bewezene gequalificeerd: het in 
een inrichting uitgeoefend bedrijf voortzet
ten zonder de daartoe ingevolge de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 vereischte ver
gunning en met aanhaling onder meer van 
art. 1, ro en 14 lid 1 sub a van de Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937 en art. 1 en 2 van het 
Vestigingsbesluit Slagersbedrijven 1938, den 
requirant veroordeeld tot een voorwaarde
lijke hechtenisstraf. 

Cassatiemiddelen zijn niet voorgesteld. 
Wel heb ik bij de stukken aangetroffen een 
geschrift aan het hoofd dragende de woorden 
"memorie van cassatie" maar dit stuk is 
blijkens de daarop voorkomende aanteeke
ning van den Griffier bij Uwen Raad eerst 
op 1 April 1940 dus op den dag der behan
deling der zaak, bij Uwen Raad ingediend, 
zoodat daarop niet kan worden gelet. 

Requirant en zijn raadsman hadden blij
kens het vonnis ter zitting van de Rechtbank 
aangevoerd: dat requirant reeds sinds 1936 
in de gemeente Vlagtwedde geregeld var
kensvleesch aan het publiek heeft verkocht, 
welk vleesch hij, na dat van een anderen sla
ger te hebben betrokken, uitpondde en voor 
aflevering geschikt maakte in het nood
slachtgebouw van genoemde gemeente en 
daarna aan zijn klanten afleverde; dat re
quirant, nadat hij het slagersbedrijf van 
Harmannus Sikkens had overgenomen, zijn 
bestaande nering naar de overgenomen zaak 
heeft verplaatst, voor welke verplaatsing in
gevolge het bepaalde bij art. 2 aanhef en 
sub a van genoemde wet naar hun meening 
geen vergunning vereischt is. 

Aangaande dit verweer heeft de Recht
bank overwogen, dat - in het midden gela
ten of verdachte inderdaad reeds sinds 1936 
in de gemeente Vlagtwedde het varkenssla
gersbedrijf heeft uitgeoefend en of hij mag 
worden geacht daartoe een "inrichting" als 
bedoeld in art. 1 van genoemde wet te heb-
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ben gevestigd - den verdachte kan worden 
toegegeven, dat hij voor de verplaatsing van 
een inrichting als door hem bedoeld binnen 
dezelfde gemeente geen vergunning behoef
de, zonder dat daarmede echter zijn straf
baarheid voor het hem te laste gelegde en 
bewezenverklaarde wordt uitgesloten. Im
mers, zoo overwoog de Rechtbank, voor het 
door verdachte gestelde geval van het over
brengen van eigen nering naar een van een 
anderen ondernemer overgenomen inrichting 
wordt in genoemde wet geen uitzondering 
gemaakt op den bij art. 10 lid r j O • art. r lid 
r dier wet gestelden eisch, dat voor de voort
zetting van het in de overgenomen inrich
ting uitgeoefende bedrijf in geval van wijzi
ging in de persoon van den ondernemer een 
vergunning moet worden verkregen. 

Ik kan mij met deze weerlegging van het 
verweer niet vereenigen, omdat ik van mee
ning ben dat requirant, indien hij inderdaad 
gezegd kon worden reeds een inrichting, be
stemd voor de uitoefening van het varkens
slagersbedrijf in de gemeente Vlagtwedde 
op wettige wijze te bezitten, op het tijdstip 
waarop hij het in de inrichting van H. S. tot 
dien tijd door dezen uitgeoefende bedrijf 
voortzette, geen vergunning ingevolge de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 noodig had. 
Met requirant leid ik dit af uit de bepaling 
van art. 2, re lid sub a dier wet. Het is waar 
dat de woorden van de verbodsbepaling, 
voorkomende in art. r, 2e lid, van het Ves
tigingsbesluit slagersbedrijven 1938 en geënt 
op art. ro van de wet, niet volkomen duide
lijk zijn. Die bepaling bevat, voor zoover 
hier van belang, het vólgende voorschrift: 
Het is verboden het in een inrichting, be
stemd of mede bestemd voor de uitoefening 
van het varkensslagersbedrijf, uitgeoefende 
bedrijf voort te zetten in geval van wijziging 
in de persoon van den ondernemer zonder 
de vergunning van de Kamer van Koophan
del en Fabrieken, welke vereischt is voor de 
vestiging van zoodanige inrichting. Met op
zet heb ik hier niet gesteld "zonder van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken ver
kregen vergunning" om duidelijk te doen 
uitkomen dat wij hier met geheel dezelfde 
vergunning te maken hebben als die, welke 
voor de vestiging eener inrichting vereischt 
is. Dit kan namelijk niet worden betwijfeld 
naar mijn meening. Het verleenen van de 
vergunning tot voortzetting van een be
staand bedrijf wordt verleend en moet ver
leend worden bij voldoening aan dezelfde 
minimumeischen van credietwaardigheid, 
handelskennis en vakbekwaamheid, die voor 
de vergunning tot vestiging van een inrich
ting gesteld zijn. 

Er zijn dus niet twee soorten van vergun
ning n.l. die tot voortzetting van een be
staand bedrijf en die tot vestiging van een 
inrichting. Dat voor voortzetting van een 
bestaand bedrijf door een ander uitdrukke
lijk een vergunning geëischt wordt is alleen 
een gevolg van den wensch des wetgevers 
om te voorkomen dat degeen die een bedrijf 
voortzet zal meenen geen vergunning noodig 
te hebben omdat de inrichting reeds geves
tigd is. 

Hij, die met vergunning een inrichting, 
bijv. voor de uitoefening van het varkens
slagersbedrijf bezit, en een in zoodanige in
richting in dezelfde gemeente door een an
der uitgeoefend bedrijf overneemt, kan twee
erlei doen. r O

• Hij kan het overgenomen be
drijf naar zijn inrichting overbrengen. 2 °. Hij 
kan zijn bedrijf overbrengen naar de inrich
ting, waar het overgenomen bedrijf is geves
tigd. In het eerste geval heeft hij zeker geen 
nieuwe vergunning noodig. Geconstateerd is 
reeds, dat hij aan de vestigingseischen vol
doet en evenmin als in het algemeen voor 
uitbreiding van een inrichting, waarvoor een 
vergunning bestaat, een nieuwe vergunning 
noodig is, is dit noodig voor een uitbreiding 
die met overname van een bestaand bedrijf 
gepaard gaat. Een andere opvatting zou 
zelfs in duidelijken strijd komen met de be
doeling der Vestigingswet, welke juist erop 
gericht is de overbezetting in het kleinbe
drijf tegen te gaan. Ook in het tweede geval 
echter heeft hij geen nieuwe vergunning 
noodig. Het onderscheid tusschen beide ge
vallen bestaat alleen hierin dat hij zijn be
staande inrichting naar een ander binnen 
dezelfde gemeente gelegen perceel over
brengt en blijkens de bepaling van art. 2, 
re lid sub ader Wet, heeft hij daarvoor geen 
vergunning noodig. 

Tot dezelfde conclusies moet men komen, 
in het geval dat iemand, zonder een vergun
ning te bezitten, toch op wettige wijze een 
inrichting, voor de vestiging waarvan een 
vergunning noodig is, exploiteert, omdat hij, 
zooals onze requirant beweert, deze inrich
ting reeds bezat vóór de inwerkingtreding 
der Vestigingswet 1937. Er bestaat immers 
geen onderscheid in de rechtspositie van den
geen die zoodanige inrichting met vergun
ning heeft gevestigd en dengeen die reeds 
vóór 1937 zoodanige inrichting bezat. Beiden 
kunnen zonder vergunning een bestaand be
drijf overnemen en voortzetten en beiden 
kunnen ook zonder vergunning hun bestaan
de inrichting verplaatsen naar een ander 
binnen dezelfde gemeente gelegen perceel. 

Ik ben tot de slotsom gekomen dat het 
vonnis der Groningsche Rechtbank niet vol
doende met redenen omkleed is. Indien re
quirant inderdaad sinds 1936 een inrichting 
voor de uitoefening van het varkensslagers
bedrijf bezat, heeft hij met hetgeen te zijnen 
laste bewezen is verklaard, de wet niet over
treden. 

Ik concludeer tot vernietiging van het 
vonnis, waarvan cassatieberoep, en tot ver
wijzing der zaak naar het Gerechtshof te 
Leeuwarden ten einde haar op het bestaande 
hooger beroep te berechten en af te doen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
0. dat bij voormeld vonnis der Rechtbank 

overeenkomstig de telastelegging is bewezen 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, dat, enz. (zie conclusie); 

0. dat requirant en zijn raadsman ter te
rechtzitting der Rechtbank als verweer heb-
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ben aangevoerd, dat enz. (zie conclusie); 
dat de Rechtbank dit verweer heeft ver

worpen uit overweging: (zie conclusie); 
0. dat, behalve bij een schriftuur, welke 

eerst op den dag der terechtzitting, en dus 
te laat, bij den Hoogen Raad is ingekomen, 
door of namens requirant geen cassatiemid
del is voorgesteld; 

0. echter ambtshalve: 
dat de Rechtbank in haar bovenstaande 

overweging kennelijk de meté!ning huldigt, 
dat, ook al zou requirant toen hij het in de 
in het bewezen verklaarde bedoelde inrich
ting tevoren door H. S. uitgeoefend slagers
bedrijf voortzette, tegelijkertijd een tevoren 
door hem in een andere, binnen dezelfde ge
meente gevestigde inrichting rechtmatig uit
geoefend slagersbedrijf uit deze naar gene 
inrichting hebben overgebracht, en aldus 
deze twee, tot dusver naast elkaar binnen 
dezelfde gemeente bestaan hebbende slagers
bedrijven tot één enkel bedrijf hebben sa
mengesmolten, hij niettemin voor dat voort
zetten van het vroeger door genoemden S. 
uitgeoefende bedrijf een vergunning van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken noo
dig had; 

dat deze meening echter is onjuist; 
dat immers het hebben van een vergun

ning tot het vestigen van een inrichting als 
bedoeld in art. 1 der Vestigingswet Klein
bedrijf 1937 medebrengt, dat men het be
drijf, ter uitoefening waarvan de inrichting 
bestemd is, daarin mag uitoefenen, onver
schillig in welken omvang men dit zou wen
schen te doen, en uit de bepaling van art. 2 
aanhef en onder a dier wet, volgens welke 
in geval van "verplaatsing" van een inrich
ting naar een ander perceel binnen dezelfde 
gemeente een vergunning als bedoeld in het 
eerste lid van art. 1 niet noodig is, dan ook 
volgt, dat hij, die een bestaande inrichting 
ter uitoefening van een zeker bedrijf naar 
een ander binnen dezelfde gemeente gelegen 
perceel verplaatst, dit is hij, die zulk een 
bestaande inrichting met het tot dusver 
daarin uitgeoefend bedrijf verlaat om dit 
bedrijf naar een andere binnen dezelfde ge
meente gelegen inrichting over te brengen 
en daarin voort te zetten, na die overbren
ging aan dit bedrijf elken door hem ge
wenschten omvang mag geven en niet is in te 
zien waarom hij het niet zou mogen samen
smelten met een ander gelijksoortig bedrijf, 
dat tot dusver door een ander in de nieuw 
betrokken inrichting werd gedreven; 

dat derhalve de Rechtbank de verwerping 
van het door requirant en zijn raadsman ge
daan beroep op de bepaling van art. 2 aanhef 
en onder a der wet niet behoorlijk met rede
nen heeft omkleed en haar vonnis niet in 
stand kan blijven; 

Vernietigt dit vonnis, en 
Rechtdoende ingevolge art. 105 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden ten einde op het bestaande hoo
ger beroep te worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 

25 Mei 1940. BESLISSING van den Op
perbevelhebber van Land- en Zeemacht. 
(Woningwet Art. 38.) 

Uit de omstandigheid, dat van de ter
reinen van appellanten een recht
streeksch uitzicht bestaat op de terrei
nen, waarop het uitbreidingsplan betrek
king heeft, en het voor hen derhalve van 
belang kan zijn, hoedanige bestemming 
aan deze laatste terreinen wordt gege
ven, moet volgen, dat de appeilanten als 
belanghebbenden · in den zin van art. 38 
zijn aan te merken. 

Ten onrechte hebben Ged. Staten aan 
het onderwerpelijk plan g,0edkeuring 
verleend, nu ingevolge dit plan de be
bouwing ter plaatse te gedrongen zou 
worden door de vermeerdering van het 
aantal te bouwen woningen en de daar
mede verband houdende vermindering 
van het grondoppervlak per huis, welke 
voor ettelijke der te bouwen villa's zelfs 
20 % bedraagt. 

De Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht, 

Beslissende het geschil over de woonplaats 
van den armlastigen krankzinnige Josephus 
C . Cooman; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 Mei 1940, N°. 366; 

Op de voordracht van den Secretaris
Generaal, waarnemend Hoofd van het De
partement van Binnenlandsche Zaken van 
23 Mei 1940, No. 5149, afdeeling Armwezen; 

0 . dat J.C. Cooman, geboren te Breda op 
2 April 1892, na van 25 Juni 1935 tot 21 
October 1938 verpleegd te zijn geweest in 
de stichting "Vrederust", te Bergen op 
Zoom, en op den laatstgenoemden datum als 
niet-hersteld uit deze stichting te zijn ont
slagen, tijdens zijn verblijf bij zijne moeder 
te Vlissingen, namelijk op 17 Juni 1939 door 
den burgemeester dier gemeente ingevolge 
art. 14 der wet van 27 April 1884, S. 96, in de 
stichting "Vrederust", te Bergen op Zoom, 
in bewaring werd gesteld, terwijl de rechter
lijke machtiging, om hem in die stichting te 
plaatsen, werd aangevraagd op 21 Juni 1939; 

dat B. en W. van Vlissingen niet bereid 
zijn de kosten van het vervoer van den arm
lastigen krankzinnige naar e n zijne verple
ging in de stichting "Vrederust" voor reke
ning van hunne gemeente te nemen, aanvoe
rende, dat de genoemde Cooman, die voor 
rekening der gemeente Middelburg in de ge
noemde stichting werd verpleegd, uit die 
inrichting den 21sten October 1938 als niet 
hersteld werd ontslagen; dat jn verband met 
de bestaande jurisprudentie, met name het 
Kon. Besl. van 27 Juni 1935, No. 57, de kos
t en van zijn vervoer naar en zijne verpleging 
in de stichting "Vrederust" voor rekening 
der gemeente Middelburg zullen komen; 

dat B. en W. van Middelburg evenmin 
bereid zijn de evenbedoelde kosten ten laste 
van hunne gemeente te brengen, aanvoeren
de, dat J . C. Cooman voor rekening van 
hunne gemeente in de stichting "Vrederust", 
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te Bergen op Zoom, werd verpleegd van 25 
Juni 1935 tot 21 October 1938; dat de ge
neesheer-directeur hun op dien datum be
richtte, dat Cooman was ontslagen; dat Coo
man, die in 1935, tegelijk met zijne ouders, 
van Middelburg naar Utrecht werd afge
schreven, nadien nimmer meer in de ge
meente Middelburg heeft gewoond; dat ook 
zijne ouders te Middelburg nimmer zijn te
ruggekeerd; dat, aangezien de patiënt op 21 
October 1938 uit de stichting werd ontsla
gen, naar hunne meening het -door B. en W. 
van Vlissingen aangehaalde Koninklijke be
sluit niet van toepassing is; 

0. dat op grond van het ter zake uitge
bracht advies van den Inspecteur van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen moet wor
den aangenomen, dat de armlastige krank
zinnige, toen hij op 21 October 1938 uit de 
stichting "Vrederust" te Bergen op Zoom 
werd ontslagen en zich naar de gemeente 
Vlissingen begaf, in staat was tot het vesti
gen van een hoofdverblijf en geacht moet 
worden toenmaals zijn hoofdverblijf in de 
gemeente Vlissingen te hebben gevestigd; 

dat hij zijn hoofdverblijf aldaar niet had 
verloren, toen op 21 Juni 1939 de rechter
lijke machtiging om hem in een krankzinni
gengesticht te plaatsen werd aangevraagd; 

dat derhalve de patiënt te Vlissingen 
woonplaats had in den zin van het Burger
lijk Wetboek, en deze gemeente derhalve in
gevolge art. 39 der Armenwet voor de be
taling van de kosten voor het vervoer van 
den patiënt naar en zijne verpleging in de 
stichting "Vrederust" aansprakelijk is; 

dat B. en W . wel van meening zijn, dat, 
aangezien de patiënt op 21 October 1938 
als niet-hersteld uit "Vrederust" was ont
slagen, de verplegingskosten ten laste zouden 
blijven van de gemeente Middelburg, alwaar 
de patiënt woonplaats had, toen de rechter
lijke machtiging, om hem voor de eerste 
maal in dit gesticht te plaatsen, werd aan
gevraagd, doch dat zulks niet opgaat; 

dat immers onder de in art. 39 der Armen
wet bedoelde rechterlijke machtiging rede
lijkerwijze niet anders kan worden verstaan 
dan de laatste rechterliike machtiging, welke 
tot de opneming van den patiënt aanleiding 
heeft gegeven, zijnde dit in het onderhavige 
geval de rechterlijke machtiging, die op 21 
Juni 1939 werd aangevraagd; 

dat het daarbij onverschillig is, om welke 
reden de patiënt op 21 October 1938 uit de 
stichting "Vrederust" is ontslagen; 

dat in verband hiermede ook het beroep, 
hetwelk het gemeentebestuur van Vlissingen 
doet op het Kon. Besl. van 27 Juni 1935, No. 
57, niet opgaat, aangezien dit besluit betrek
king had op een geval, waarin de verpleging 
van een patiënte , die het krankzinnigenge
sticht met proefverlof had verlaten, werd 
voortgezet op grond van dezelfde rechter
lijke machtiging, die tot de eerdere verple
ging had geleid; 

Gezien de Armenwet; 
Besluit: 
de gemeente Vlissingen aan te wijzen als 

de woonplaats van den armlastigen krank-

zinnige Josephus C. Cooman, voor de toe
passing van art. 39 der Armenwet. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Binnen
landsche Zaken, enz. 

(A. B .) 

25 Mei 1940. BESLISSING van den Op
perbevelhebber van Land- en Zeemacht . 
(Armenwet art. 39). 

Onder de in art. 39 bedoelde rechter
lijke machtiging kan redelijkerwijze niet 
anders worden verstaan dan de laatste 
rechterlijke machtiging, welke tot de op
neming van den patiënt aanleiding heeft 
gegeven; het is daarbij onverschillig, om 
welke reden de patiënt tevoren uit een 
krankzinnigengesticht is ontslagen. 

D e Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
H. A. Bernhard Jr., c.s., a llen te Amsterdam, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 18 October 1939, re afdee
ling, No. 95, houdende goedkeuring van het 
door den raad der gemeente Amsterdam in 
zijne vergadering van 25 Januari 1939, onder 
No. 5, vastgestelde plan tot herziening van 
het uitbreidingsplan Vossius-gymnasium en 
omgeving; · 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Februari 1940, No. u8; 

Op de voordracht van den Secretaris-Ge
neraal, Waarnemend Hoofd van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, van 24 
Mei 1940, No. 2033 M /P.B.R., Afdeeling 
Volkshuisvesting; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland b ij 
hun besluit van 18 October 1939, re afdee
ling, No. 95, hebben goedgekeurd het door 
den gemeenteraad van Amsterdam bij zijn 
besluit van 25 Januari 1939, No. 5, vastge
stelde plan tot herziening van het bij raads
besluit van 30 Januari 1935, No. r, vastge
stelde uitbreidingsplan Vossius-gymnasium 
en omgeving, voorzooveel betreft de nog on
bebouwde terreinen, gelegen tusschen de 
Herman-Gorterstraat en het Zuider-Amstel
kanaal; 

dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben over
wogen, dat volgens de jurisprudentie van de 
Kroon, als belanghebbenden, die tot het in
dienen van bezwaren tegen een uitbreidings
plan gerechtigd zijn, slechts zijn te beschou
wen degenen, die eigenaren zijn van of recht 
hebben op een of meer perceelen, gelegen 
binnen het gebied, waarop het plan betrek
king heeft; dat de reclamanten N. A. Bern
hard Jr. c.s. noch binnen het gebied van het 
onderhavige herzieningsplan, noch binnen 
dat van het oorspronkelijke plan, waarop de 
huidige herziening betrekking heeft, percee
len hebben, ten aanzien waarvan zij als eige
naren of rechthebbenden zijn aan te merken; 
dat de reclamanten mitsdien niet in hunne 
bezwaren kunnen worden ontvangen; dat ook 
overigens geen bezwaren aanwezig zijn, welke 
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grond zouden kunnen opleveren tot onthou
ding van goedkeuring aan het onderwerpe
lijke plan; 

dat van deze beslissing N.A. Bernhard Jr., 
T. Teves, N. L . H . Roesler, W . A. Grollen
berg, A. van der Graaf, A . van der Eijk en 
A. J. N. Nijman, allen te Amsterdam, bij Ons 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat zij 
wel degelijk als belanghebbenden zijn aan te 
merken; dat zij immers allen zijn bewoners 
van de Bernard-Zweerskade te Amsterdam; 
dat de perceelen, waarop hunne villa's staan, 
aan hen in of omstreeks 1928 in erfpacht zijn 
uitgegeven onder de navolgende en derge
lijke voorwaarden, dat zij daar hunne villa's 
zouden bouwen met een minimum gevel
breedte van 12 meter, terwijl op een opper
vlakte van 530 m 2 binnen 14 meter uit de 
zuid-oostelijke en binnen 4.90 meter uit de 
zuid-westelijke grens en binnen 2 meter uit 
de noord-oostelijke grens niet mocht worden 
gebouwd, ofschoon ook voor het niet be
bouwde gedeelte (tuin) een erfpachtscanon 
van f 2 .06 per m2 betaald moest worden, zoo
dat de canon in totaal circa f 1000 per jaar 
bedraagt; dat zij genoodzaakt waren een erf
pachtscontract op deze voorwaarden voor 75, 
respectievelijk 100 jaar te sluiten; dat de 
hooge eischen, aan de bebouwing gesteld, en 
de hooge canon door de gemeente Amsterdam 
werden gemotiveerd op grond van de bijzon
der gunstige ligging dier te stichten villa's 
in een daarvoor geheel passende wijk, in het 
bijzonder wegens de ligging aan de zonnige, 
een ruim uitzicht biedende Bernard-Zweers
kade; dat dus met name ook het uitzicht, dat 
de Bernard-Zweerskade biedt, een der fac
toren geweest is voor de berekening van den 
canon voor de perceelen aan de Bernard
Zweerskade te betalen, terwijl deze canon 
meteen voor een eeuw onveranderlijk werd 
vastgesteld, waaraan de gemeente Amster
dam streng de hand houdt; dat zij dan ook 
hunnerzijds de hand mogen houden aan het 
uitzicht, dat de Bernard-Zweerskade hun 
moet bieden en mitsdien belanghebbenden 
en zelfs rechthebbenden zijn met betrekking 
tot den bouw, die aan de overzijde geprojec
teerd wordt; dat de gemeente Amsterdam 
namelijk thans voor de bebouwing aan de 
overzijde van de Bernard-Zweerskade het
zelfde systeem toepast als te voren ten aan
zien van de achter (ten noorden van) de 
Bernard-Zweerskade liggende Richard-Wag
nerstraat, de ten westen liggende Diepen
broekstraat enz., welk systeem hierin bestaat, 
dat de in het vigeerende uitbreidingsplan 
geprojecteerde bebouwing vervangen wordt 
door een bebouwing van minder gehalte; dat 
namelijk in plaats van alleenstaande enkele 
of dubbele villa's met een tuin rondom, ont
worpen worden heerenhuisjes, op rijtjes van 
drie aan elkander gebouwd; dat aan d e zij
gevels van deze blokjes van drie heerenhuis
jes, bij wijze van verlengstukken, bovendien 
nog garages zijn geprojecteerd, waardoor van 
een doorkijk of tuinaanleg tusschen de di
verse blokjes al heel weinig meer overblijft; 
dat bovendien deze garages bij de woon
ruimte mogen getrokken worden, zoodat te 

verwachten is, dat aan die garages nog weer 
berghokken als nieuw verlengstuk gebouwd 
zullen worden; dat dit alles wordt gemoti
veerd met het betoog, dat er anders geen ge
gadigden zouden komen om deze terreinen 
te bebouwen; dat de gemeente Amsterdam 
met dit systeem steeds verdere concessies 
doet aan de bouwondernemers, die dergelijke 
blokjes van heerenhuizen zeer voordeelig 
kunnen bouwen (het middelste huis behoeft 
geen afzonderlijke zijwanden) en tegen be
hoorlijken prijs van de hand kunnen doen, 
dank zij het fraaie uitzicht, dat de bedoelde 
huisjes op de Bernard-Zweerskade bieden; 
dat dit systeem zeer afvalt bij- en een veel 
mindere bebouwing tengevolge heeft dan het 
systeem, toegepast bij de bebouwing van de 
Bernard-Zweerskade, t oen zij hunne gronden 
slechts in erfpacht verkregen om er zelve 
hunne villa's te doen neerzetten; dat er zeer 
wel gegadigden te vinden zouden zijn om ook 
de overzijde van de Bernard-Zweerskade op 
de wijze, zooals vroeger voor de Bernard
Zweerskade gevolgd, te bebouwen, indien de 
gemeente Amsterdam zich daar slechts op 
toegelegd had in plaats van zich te richten 
naar de eischen van bouwondernemers, wier 
doel alleen is de te bouwen perceelen zoo snel 
mogelijk met zooveel mogelijk winst van de 
hand te doen; dat in ieder geval het herzien 
der uitbreidingsplannen voor de terreinstroo
ken gelegen tegenover of achter de Bernard
Zweerskade om aldaar goedkoopere percee
len van minder gehalte te doen bouwen, on
toelaatbaar is tegenover hen, wier wijk reeds 
door den bouw van de Tennishal "Apollo" 
en de Rijksverzekeringsbank aan aantrekke
lijkheid als voorname woonbuurt heeft in
geboet ; 

0 . wat de ontvankelijkheid der appellanten 
in hun beroep aangaat, dat uit de omstandig
heid, dat van de terreinen van de appellanten 
een rechtstreeksch uitzicht bestaat op de ter
reinen, waarop het onderwerpelijke plan be
trekking heeft, en het voor hen derhalve van 
belang kan zijn, hoedanige bestemming aan 
deze laatste terreinen wordt gegeven, moet 
volgen dat de appelanten als belanghebben
den in den zin van art. 38 der Woningwet 
zijn aan te merken; 

dat, wat betreft het beroep van T. Tevens, 
N. L. H . Roesler, W. A. Grollenberg, A. van 
der Graaf, A . van der Eijk en A. J. N. Nij
man, krachtens art. 38, eerste lid, der Wo
ningwet van de goedkeuring van een uitbrei
dingsplan slechts die belanghebbenden, die 
bij den gemeenteraad bezwaren tegen het 
plan hebben ingediend, bij Ons in beroep 
kunnen komen; 

dat ingevolge art. 37, tweede lid, dier wet 
het indienen van bezwaren bij den gemeente
raad is gebonden aan den daarbedoelden ter
mijn van vier weken; 

dat blijkens de stukken de evengenoemde 
appelanten niet binnen den voorgeschreven 
termijn bezwaren bij den gemeenteraad van 
Amsterdam hebben ingediend en zij derhalve 
in hun beroep niet kunnen worden ontvan
gen; 

0 . wat betreft het beroep van N. A. Bern-
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hard Jr., die wel tijdig bezwaren tegen het 
plan bij den gemeenteraad heeft ingediend, 
dat, daargelaten of deze appellant door het 
onderwerpelijke plan wel zoodanige schade 
lijdt, dat daarin aanleiding zou moeten wor
den gevonden om het plan niet goed te keu
ren Wij met den ter zake geraadpleegden 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) van oordeel zijn, dat uit 
anderen hoofde de goedkeuring aan dat plan 
niet behoort te worden verleend; 

dat toch ingevolge dit plan de bebouwing 
ter plaatse te gedrongen zou worden door de 
vermeerdering van het aantal te bouwen 
woningen en de daarmede verband houdende 
vermindering van het grondoppervlak per 
huis, welke voor een 10-tal der te bouwen 
villa's zelfs 20 % bedraagt; 

dat met het onderhavige herzieningsplan 
ook geen enkel algemeen belang wordt ge
diend, behoudens dat wellicht de grondprijs 
per villa eenigszins zou kunnen worden ver
laagd, hetgeen evenwel ook op andere wijze 
kan worden bereikt en derhalve de bovenbe
doelde verslechtering van het bestaande uit
breidingsplan niet kan wettigen; 

dat het herzieningsplan weliswaar in zoo
verre stedebouwkundig juister is dan het be
staande plan, dat midden voor de Guido
Gezelle-straat een gebouw wordt geplaatst, 
doch dat Wij met den Hoofdinspecteur van 
oordeel zijn, dat deze verbetering van het 
plan zeer wel mogelijk is zonder het projec
teeren van een gedrongen verkaveling als 
thans op het hierbedoelde herzieningsplan is 
geschied; 

Gezien de Woningwet; 
Besluit: 
1e. T. Teves, N . L. H. Roesler, W. A. Grol

lenberg, A. van der Graaf, A. van der Eijk en 
A. J. N. Nijman niet-ontvankelijk te ver
klaren in hun beroep; 

2e. met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Noordholland aan 
het bij het besluit van den gemeenteraad van 
Amsterdam van 25 Januari 1939, No. 5, 
vastgestelde herzieningsplan alsnog goed
keuring te onthouden. 

De Secretaris-Generaal, waarnemend 
Hoofd van het Departement van Binnen
landsche Zaken enz. 

(A. B.) 

27 Mei z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 342; Wet Luchtbescher
ming art. 12). 

Onder "uitvoering van de wet" in art. 
12 der wet betreffende bescherming te
gen luchtaanvallen is kennelijk onder 
meer te verstaan het treffen van de 
maatregelen, onder meert. a.v. de waar
schuwing en alarmeering, welke vlg. den 
in art. 1 dier wet bedoelde algemeenen 
maatregel van bestuur ter organisatie 
van de bescherming tegen luchtaanval
len voor de onderscheidene gevarenklas
sen toepassing moeten vinden en tevens 
hetgeen, zoodra daaraan behoefte zal 
bestaan, ook van de zijde der bevolking 

moet gedaan worden om die organisatie 
daadwerkelijk ter bereiking van het door 
de wet beoogde doel in werking te doen 
treden. 

Art. 2 van genoemden Alg. Maatregel 
van Bestuur (K. B. van 15 Aug. 1936, 
S. 347), noemt onder de maatregelen 
welke voor alle gevarenklassen toepas
sing moeten vinden: onder het hoofd 
"organisatie" het voorbereiden van de 
inrichting van een dienst ter uitvoering 
van de in dit besluit genoemde maatre
gelen en het voorbereiden van de in
richting van hulpdiensten, en onder het 
hoofd "waarschuwing en alarmeering" 
het vaststellen van bepalingen nopens 
den uitkijk- en luisterdienst; derhalve 
moeten in alle gemeenten, en wel vlg. 
art. 3 der wet door de zorg van den bur
gemeester, worden voorbereid de inrich
ting en de werkzaamheden van een uit
kijk- en luisterdienst, hetzij dat deze zal 
hebben op te treden als een afzonderlijke 
hulpdienst, hetzij dat het uitkijken en 
luisteren naar een mogelijk naderend 
luchtgevaar aan den in art. 2 van het 
K. B. bedoelden algemeenen dienst zal 
zijn toevertrouwd en is onder de uitvoe
ring der wet, waartoe vlg. genoemd art. 
12 de burgemeester schriftelijk de me
dewerking van een ieder kan vorderen, 
ook te verstaan het in werking doen tre
den in een gemeente van dien uitkijk- en 
luisterdienst, zoodra naar het oordeel 
van den burgemeester, wegens het drei
gen van zoodanig gevaar, daaraan be
hoefte bestaat. 

De getuige kan hebben waargenomen, 
dat een schrijven van den burgemeester 
van Monster van 8 Sept. 1939, inhou
dende, dat req. op 10 Sept. 1939 van 21 
tot 24 uur ter uitvoering van de wet be
treffende bescherming tegen luchtaan
vallen dienst moest doen als torenwacht 
te Monster, aan req. is uitgereikt. 

Op het beroep van W. v. S., kantoorbe
diende, te Monster, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Hof te 's-Graven
hage van 7 Febr. 1940, waarbij in hooger be
roep, behoudens na te melden uitzondering 
is bevestigd een door den Politierechter bij 
de Arr.-Rechtb. te 's-Gravenhage op 30 Oct. 
1939 gewezen mondeling vonnis, bij hetwelk 
requirant ter zake van het "opzettelijk aan 
eene verplichting bedoeld in art. 12 der wet 
betreffende bescherming tegen luchtaanval
len niet voldoen", met aanhaling van art. 
13 dier Wet en van de artt. 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijftien 
gulden en vervangende hechtenis van vijf
tien dagen, hebbende het Hof dit vonnis ten 
aanzien van de strafoplegging vernietigd en 
requirant veroordeeld tot een geldboete van 
vij f en twintig gulden en vervangende hech
tenis van vijf en twintig dagen; (gepleit door 
Mr. E. Moresco). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
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Gelet op de middelen van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

1. ,,S., althans v. t. van de artt. 287, 342, 
350, 404, 422, 423 Sv.; 

doordien het Hof heeft bevestigd het von
nis van den Politierechter, hoewel bij dat 
vonnis o. a. als bewijsmiddel is gebezigd de 
verklaring van den getuige V., die niet op 
eigen wetenschap berustende verklaringen 
inhoudt, n.l.: dat verdachte had ontvangen 
een brief van den Burgemeester van de Ge
meente Monster van 8 Sept. 1939, waarbij 
den verdachte aanzegging werd gedaan dienst 
te doen als torenwacht te Monster; 

2. S., althans v. t. van de artt. 1, 12, 13 der 
Wet betreffende bescherming tegen lucht
aanvallen; artt. 1 en 2 van het K. B. van 15 
Aug. 1936 (S. 347); in verband met art. 352 
Sv.; 

doordien het Hof heeft bevestigd het von
nis van den Politierechter, hoewel het ten
laste gelegde niet strafbaar is, omdat uit de 
Wet betreffende bescherming tegen lucht
aanvallen blijkt, dat de Burgemeester van 
een gemeente, gerangschikt in de derde ge
varenklasse, niet gerechtigd is van ingeze
tenen te vorderen, dat zij aldaar dienst ver
richten bij een torenwacht, zulks tot mede
werking aan de uitvoering dier wet; 

immers: het verrichten van dienst bij een 
torenwacht in eenige gemeente is niet een 
verplichting, direct voortvloeiende uit die 
wet; maar bovendien volgt uit art. 2 van het 
K. B. van 15 Aug. 1936, ter uitvoering van 
de artt. 1 en 6 der genoemde wet, dat voor 
een gemeente der derde gevarenklasse (zoo
als Monster) slechts toepassing behooren te 
vinden de in de artt. 2 en 3 van voormeld 
K. B. genoemde maatregelen, welke onder 
meer - voorzoover ten deze van belang -
bestaan in het vaststellen van bepalingen 
nopens den uitkijk- en luisterdienst, en be
hoort hiertoe dus niet het in werking stellen 
van die(n) dienst(en); 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
v an den Politierechter overeenkomstig de te
lastelegging is bewezen verklaard - hetgeen 
is gequalificeerd en ter zake waarvan straf 
is opgelegd als hierboven is vermeld - dat 
requirant op 10 Sept. 1939 in de gemeente 
Monster, opzettelijk aan de verplichting om 
de door denBurgemeester der gemeente Mon
ster bij schrijven van 8 Sept. 1939, door hem 
op 9 Sept. 1939 ontvangen, van hem, verdachte, 
gevorderde medewerking tot uitvoering van 
de Wet betreffende bescherming tegen lucht
aanvallen, en daartoe aldaar bij de toren
wacht dienst te verrichten op 10 Sept. 1939 
van 21 tot 24 uur, te verleenen, niet heeft 
voldaan; 

0. omtrent het eerste middel van cassatie: 
dat het in de daarin bedoelde, tot het be

wijs gebezigde verklaring van den getuige 
P . M. V. medegedeelde feit, dat een schrij
ven van den burgemeester van Monster van 
8 Sept. 1939, inhoudende dat requirant op 
10 Sept. 1939 van 21 tot 24 uur ter uitvoe
ring van de wet betreffende bescherming te
gen luchtaanvallen dienst moest doen als to-

renwacht te Monster, aan requirant is uit
gereikt, door dien getuige zelf kan zijn waar
genomen, zoodat het middel is ongegrond; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat in art. 12 der wet betreffende bescher

ming tegen luchtaanvallen, bepalende, dat 
ieder verplicht is de door den burgemeester 
schriftelijk van hem gevorderde medewer
king tot uitvoering van die wet te verleenen, 
onder "uitvoering van de wet" kennelijk on
der meer is te verstaan het treffen van de 
maatregelen onder meer t. a. v. de waar
schuwing en alarmeering, welke volgens den 
in art. 1 dier wet bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur ter organisatie van de 
bescherming tegen luchtaanvallen voor de 
onderscheidene gevarenklassen toepassing 
moeten vinden, en tevens hetgeen, zoodra 
daaraan behoefte zal bestaan, ook van de 
zijde der bevolking gedaan moet worden om 
die organisatie daadwerkelijk ter bereiking 
van het door de wet beoogde doel, de be
scherming der bevolking tegen luchtaanval
len, in werking te doen treden; 

dat art. 2 van bedoelden algemeenen maat
regel van bestuur, zijnde het K . B. van 15 
Aug. 1936, S. No. 347, onder de maatrege
len, welke voor alle gevarenklassen, dus voor 
alle gemeenten, toepassing behooren te vin
den, noemt: onder het hoofd "organisatie". 
het voorbereiden van de inrichting van een 
dienst ter uitvoering van de in dit besluit 
genoemde maatregelen en het voorbereiden 
van de inrichting van hulpdiensten, en on
der het hoofd "waarschuwing en alarmee
ring", het vastst ellen van bepalingen nopens 
den uitkijk- en luisterdienst; 

dat derhalve in alle gemeenten moeten 
worden voorbereid, en wel ingevolge art. 3 
der wet door de zorg van den burgemeester, 
de inrichting en de werkzaamheden van een 
uitkijk- en luisterdienst, hetzij dat deze zal 
hebben op te treden als een afzonderlijke. 
hulpdienst, hetzij dat het uitkijken en luis
teren naar een mogelijk naderend luchtge
vaar aan den in art. 2 van het K. B . bedoel
den algemeenen dienst zal zijn toevertrouwd, 
en onder de uitvoering der wet, waartoe vol
gens genoemd art. 12 de burgemeester schrif
telijk de medewerking van een ieder kan vor
deren, ook is te verstaan het in werking doen 
treden in een gemeente van dien uitkijk- en 
luisterdienst, zoodra naar het oordeel van 
den burgemeester, wegens het dreigen van 
zoodanig gevaar, daaraan behoefte bestaat ; 

dat uit een en ander volgt, dat de bur
gemeester van Monster bevoegd was om, zoo
als ten deze blijkt te zijn geschied, schrifte
lijk van requirant te vorderen, dat hij op 10 
Sept. 1939, gedurende bepaalde uren bij de 
torenwacht aan de werkzaamheden van den 
uitkijk- en luisterdienst zou deel nemen en 
requirant verplicht was om aan die vorde
ring te gehoorzamen, zoodat ook dit middel 
niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Holsteyn.] (N. J.) 
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27 Mei r940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. Wet 26 Aug. 1822 S. 38 art. 
310; Tabakswet 1921 S. 712 art. 50). 

De Algemeene Wet is blijkens haar 
benaming en inhoud een algemeene wet 
over de heffing der rechten van in- uit
en doorvoer en van de accijnzen, bedoeld 
om binnen het belastingstelsel als alge
meene wet te gelden voor de heffing. Zij 
bevat, in overeenstemming daarmede, 
geen enkel voorschrift waaruit kan vol
gen, dat voor de toepasselijkheid harer 
bepalingen op een bepaalde accijnshef
fing, ook al is die accijns geregeld in een 
eerst na de totstandkoming der Alg. Wet 
tot stand gekomen bijzondere wet, nog 
een nadere van toepassingverklaring bij 
de wet noodig zou zijn. 

De omstandigheid, dat in de Tabaks
wet 1921, S. 721 art. 310 der Alg. Wet 
niet uitdrukkelijk is van toepassing ver
klaard kan geen grond opleveren om dat 
artikel ten deze niet van toepassing te 
achten. Evenmin kan de aard van dat 
voorschrift daartoe aanleiding geven, 
waar dit voorschrift blijkens zijn plaat
sing onder de rubriek "Algemeene Voor
zieningen" een voorschrift is van alge
meene strekking, geldende voor alle be
lastingen (invoerrechten en accijnzen) 
op wier heffing de Alg. Wet betrekking 
heeft. 

De beteekenis van het begrip "ver
voeren" in art. 50 van genoemde Ta
bakswet" wordt mede bepaald door het
geen volgens art. 310 der Alg. Wet als 
vervoeren wordt beschouwd. 

Nu bewezen is verklaard, dat req. on
gebanderolleerde zakjes tabak, ongedekt 
door eenig document en kennelijk niet 
voor eigen gebruik bestemd onder zijn 
beheer heeft gehad (in een marktkraam) 
is terecht aangenomen, dat hij genoemde 
zakjes tabak heeft vervoerd. 

Op het beroep van C. B., sigarenfabrikant, 
wonende te Tilburg, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch van s Febr. 1940, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
vonnis van den Politierechter bij de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 6 Oct. 
1939, requirant ter zake van "ongebanderol
leerde tabak anders dan met een document 
of geleibiljet vervoeren", met aanhaling van 
de artt. 7, 8, 50, 51, 74, 78 der Tabakswet 
1921 S. 712, 225, 310 der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 S. 38, 7 der Wet van 
15 April 1886 S. 64, 52 der Code Pénal, 23, 
91 Sr. is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijftig gulden, bij lijfsdwang invorderbaar, 
en vijf dagen vervangende hechtenis, zoo 
requirant buiten staat is tot de voldoening 
der geldsom. (Gepleit door Mr. I. E. Hes). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

"S. van de artt. 7, 8, 50, 51, 74 en 78 van 
de wet van 6 Mei 1921, S. 712, (Tabakswet), 
225, 310 van de wet van 26 Augustus 1822, 
S. 38, zooals nader gewijzigd, (Algemeem: 
Wet), 7 wet van 15 April 1886, S. 64, 52 
Code Pénal, 349, 350, 351 en 422 Sv., door
dat het Hof verdachte strafbaar heeft ge
acht, echter ten onrechte, omdat niet is ge
bleken, dat verdachte het ten laste gelegde 
feit heeft gepleegd, in het bijzonder niet, 
dat hij de pakjes tabak heeft vervoerd, zijn
de immers feitelijk slechts komen vast te 
staan, dat verdachte de pakjes tabak in zijn 
marktstalling in voorraad had ten verkoop, 
terwijl het vervoeren als bedoeld in art. 50 
der Tabakswet geenszins in zich sluit het 
onder zijn beheer hebben, missende art. 310 
der Algemeene Wet hier toepassing;" 

0 . dat bij het bestreden arrest van het 
aan den requirant telaste gelegde is bewezen 
verklaard, dat hij op 21 Mei 1938, des na
middags omstreeks zes uur, in de gemeente 
Eindhoven, ter plaatse genaamd Klooster
dreef, onder zijn beheer heeft gehad, onge
dekt door eenig document en kennelijk niet 
voor eigen gebruik bestemd: 1 papieren zak, 
gemerkt "Wapen van Havana", inhoudende 
250 gram rooktabak, geschat op een klein
handelsprijs van f 0 .20, 1 papieren zak, ge
merkt "Wapen van Havana", inhoudende 
250 gram rooktabak, geschat op een klein
handelsprijs van f 0.25, 2 papieren zakken, 
elk inhoudende 100 gram rooktabak, ge
schatte kleinhandelsprijs f 0.10 per stuk, ter
wijl de zakjes niet waren voorzien van ver
eischte ongeschonden zegels als bedoeld bij 
art. 7 der Tabakswet 1921 S. 712"; 

dat deze bewezenverklaring steunt op de 
verklaringen van requirant als verdachte en 
van den getuige A. v. d. S ., welke verklarin-
gen beide onder meer inhouden, dat het ge
noemde "onder zijn beheer hebben" heeft 
plaats gehad in een marktkraam, waarmede 
requirant op 21 Mei 1938 op de markt aan 
den Kloosterdreef in de gemeente Eindhoven 
stond; 

0. dat het middel, mede blijkens de toe
lichting hierop neerkomt, dat art. 310 der 
hiervoren genoemde Algemeene Wet, waar
van het eerste lid inhoudt, dat goederen, die 
zonder te worden verplaatst, zich elders be
vinden dan in een gebouw, op een erf of op 
een besloten terrein, geacht worden in ver
voer te zijn en dat de personen, onder wier 
beheer zich de goederen bevinden, als de 
vervoerders worden beschouwd, ten onrechte 
zou zijn toegepast, omdat de Tabakswet 
1921, S. 712, niet uitdrukkelijk bepaalt, dat 
ook bij de toepassing van deze wet dat art. 
310 van kracht is; 

dat de genoemde Algemeene \Vet van 26 
Augustus 1822, S. 38, blijkens haar benaming 
en inhoud is een algemeene wet over de hef
fing der rechten van in-, uit- en doorvoer 
en van de accijnzen; dat in het bijzonder art. 
2 dier wet, inhoudende, dat de vervallen en 
buiten werking gestelde algemeene en bij
zondere belastingwetten in art. 1 genoemd, 
zullen worden vervangen door de tegenwoor
dige algemeene wet en het gelijktijdig in te 
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voeren tarief van rechten op in-, uit- en 
doorvoer, mitsgaders door de bijzondere wet
ten op de accijnzen, welke reeds zijn, of ver
volgens nader, zullen worden daargesteld, 
een duidelijk beeld geeft van het belasting
stelsel, waarbinnen die Algemeene Wet als 
algemeene wet voor de heffing bedoeld is te 
gelden, terwijl in overeenstemming daar
mede die wet geen enkel voorschrift bevat, 
waaruit kan volgen, dat voor de toepasse
lijkheid harer bepalingen op een bepaalde 
accijnsheffing, ook al is die accijns geregeld 
in een eerst na de totstandkoming der Alge
meene Wet tot standgekomen bijzondere 
wet, nog een nadere van toepassingverkla
ring bij de wet noodig zou zijn; 

dat dan ook de omstandigheid, dat in de 
Tabakswet 1921 S. 721, art. 310 der Alge
meene Wet niet uitdrukkelijk van toepas
sing is verklaard, geen grond kan opleveren 
om dat artikel in deze niet van toepassing 
te achten; 

dat evenmin de aard van dat voorschrift 
daartoe aanleiding kan geven, waar dit voor
schrift blijkens zijn plaatsing onder de ru
briek "Algemeene Voorzieningen" vanhoofd
stuk XXVI der wet, een voorschrift is van 
algemeene strekking, geldende voor alle be
lastingen (invoerrechten en accijnzen) op 
wier heffing de Algemeene Wet betrekking 
heeft ; 

dat dus het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn.] 

(N. J.) 

30 Mei z940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 1, Arbeidsovereenkomsten
besluit art. 8). 

Wie is tewerkgesteld op arbeidscon
tract, kan niet beschouwd worden als 
ambtenaar, omdat er dan geen sprake 
is van de eenzijdige handeling: aanstel
ling. 

Hieraan doet niet af, dat het hoogst 
bevreemdend is werkzaamheden, als 
door eischer verricht (commando over 
een interneeringsfort), t e laten verrich
ten op arbeidscontract noch dat de ar
beidsovereenkomst niet schriftelijk is 
aangegaan. Deze laatste omstandigheid 
leidt er alleen maar toe de bestaande ar
beidsovereenkomst niet te beschouwen 
als een overeenkomst in den zin van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit. 

Uitspraak in zake: 
H . J. de Jonge, wonende te Amsterdam, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. R. A. James, advo
caat, wonende te Apeldoorn, 

tegen: 
den Minister van Defensie, gedaagde in hoo
ger beroep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van B eroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat het H oofd van den Dienst der ln

terneering aan eischer dd. 11 October 1939 
een brief heeft gericht van den volgenden 
inhoud: 

,,Ik heb de eer UWedelgestrenge te berich
ten, dat het Departement van Defensie mij 
bericht heeft bij schrijven van 9 October 
1939, Geheim Litt. D. 311, dat mijn voorstel 
om U weder in dienst te stellen is afgewezen 
en dat ik opdracht heb gekregen Uwe werk
zaamheden bij den Dienst der Interneering 
te doen beëindigen. 

"Mitsdien geef ik U hierbij de Order om 
Uw dienst op heden over te geven aan den 
e.o. Kapitein der artillerie van het leger in 
Nederlandsch-Indië L . P . F. Schimpf. 

" B ij deze order kan ik U mededeelen, dat 
ik t evreden ben over de wijze waarop U den 
dienst te Fort Spijkerboor hebt georgani
seerd en over de ijver en toewijding daarbij 
betoond, gedurende het tijdvak van 18 Sep
tember tot 10 October 1939, terwijl ik bij 
mijne onverwachte inspectie van heden alles 
op het fort in goede orde heb bevonden. 

"Ik dank U voor Uwe diensten en verleen 
U ontslag op eervolle wijze. 

,,Ik zend U hierbij terug de getuigschrif
ten, welke U bij Uwe sollicitatie hebt over
gelegd."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage, rechtsprekende in militaire ambte
narenzaken - bij hetwelk eischer, toenmaals 
klager, beroep heeft ingesteld tegen de in 
vorenbedoelden brief medegedeelde beslis
sing, welke hij opvatte als strekkende tot zijn 
ontslag als militair ambtenaar, namelijk als 
commandant van het fort Spijkerboor - bij 
uitspraak van 13 Februari 1940 - naar wel
ker inhoud hierbij wordt verwezen - hem 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn be
roep; 

0. dat eischer van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen, hem ont
vankelijk te verklaren in zijn oorspronkelijk 
beroep en hetzelve gegrond te verklaren, met 
verdere beslissing als deze Raad zal vermee
nen te behooren; 

In rechte: 
0 . dat eischer in het beroepschrift in 

hoofdzaak heeft gesteld - hetwelk bij plei
dooi door zijn raadsman nog is onderstreept 
- dat h ij t en deze niet een mondelinge ar
beidsovereenkomst met het Hoofd van den 
D ienst der Interneering heeft gesloten, en 
dat, indien dat wel zou worden aangenomen, 
dezelve, wijl ze niet schriftelijk is aangegaan, 
zou zijn in strijd met de wet, immers met het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit, en dat hij 
voorts als commandant van de geïnterneer
den in het fort Spijkerboor militairen dienst 
heeft verricht, namelijk requisities heeft ver
richt, verlofpassen aan het personeel der mi
litaire bezetting heeft uitgereikt, burgemees
ters heeft aangeschreven tot medewerking bij 
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aanhouding van eventueel ontsnapte mili
tairen en onbruikbare militaire krachten 
heeft teruggezonden; 

0. te dien aanzien dat de Raad op grond 
van hetgeen J. C . J. Kempees, Generaal
Majoor, Hoofd van den Dienst der I nternee
ring, als getuige ter terechtzitting in eersten 
aanleg onder meer heeft verklaard - aan de 
geloofwaardigheid waarvan de Raad niet de 
minste reden heeft te twijfelen, verwerpende 
de Raad dan ook de in het beroepschrift ge
dane aantijging, als zoude de verklaring van 
dien getuige in dat opzicht bezijden de waar
heid zijn - als vaststaande aanneemt, dat 
getuige destijds aan eischer heeft gezegd, dat 
diens tewerkstelling op arbeidscontract zou 
plaats vinden; 

0. dat aldus genoemde Kempees in zijn 
brief van 16 September 1939, gericht aan het 
D epartement van Defensie, Afdeeling B, 
heeft medegedeeld, dat hij eischer op arbeids
contract heeft aangesteld, waarmede hij blijk
baar heeft bedoeld te kennen te geven, dat 
in casu tusschen hem en eischer een arbeids
overeenkomst is gesloten; 

0. nu dat, daargelaten dat die arbeids
overeenkomst niet schriftelijk is gesloten -
hetwelk krachtens het bepaalde in art. 7 j O • 

art. 8, lid 1 en 2, van het Arbeidsovereen
komstenbesluit in dezen wèl had moeten zijn 
geschied, wilde dezelve als een rechtsgeldige 
arbeidsovereenkomst in den zin van dat be
sluit kunnen worden aangemerkt - uit het 
vorenstaande in elk geval volgt, dat ten deze 
niet een aanstelling van eischer tot comman
dant van de geïnterneerden in het fort Spij
kerboor heeft plaats gehad, vermits een aan
stelling, van Rijkswege, moet worden aange
merkt als een eenzijdige handeling, waarvan 
hier juist geen sprake was; 

0. dat de Raad met betrekking tot hetgeen 
door en namens eischer nopens het verrich
ten door hem van militairen dienst, als vo
renvermeld, is aangevoerd, wil opmerken, 
dat het hoogst bevreemdend is, dat eischer 
- blijkbaar met voorkennis van het Hoofd 
van den Dienst der Interneering - werk
zaamheden, als door hem aangegeven, heeft 
verricht, doch dat, wat daarvan ook overigens 
zij, het feitelijk verrichten van zoodanige 
werkzaamheden niet een aanstelling in mili
tairen openbaren dienst vermag te scheppen; 
0. dat eischer derhalve niet was aan te mer

ken als militair ambtenaar in den zin der 
Militaire Ambtenarenwet 1931; 

0. dat mitsdien het Ambtenarengerecht 
eischer terecht en op goede gronden niet
ontvankelijk heeft verklaard in zijn beroep, 
zoodat de beroepen uitspraak moet worden 
bevestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

31 Mei 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 247, Nijv.on
derwijswet art. 25.) 

Ten onrechte heeft het Hof de vorde
ring der Vereeniging niet-ontv. ver
klaard, op grond, dat aan de school, op 

grond van art. 25, vijfde lid, alleen een 
Rijksbijdrage was toegekend. (Anders 
Proc.-Gen. Berger). 

De artt. 247 en 262 Gemeentewet heb
ben, evenals verschillende andere arti
kelen van dezelfde wet, alleen ten doel 
om de zelfstandigheid van het geldelijk 
beheer der gemeenten in te perken. Elke 
strekking om de kennisneming van 
twistgedingen over tegen de gemeente 
geldend gemaakte schuldvorderingen 
aan den, krachtens art. 2 R. 0., bij uit
sluiting bevoegden burgerlijken rechter 
te onttrekken. is aan die artt. vreemd. 

De rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging "Philips' Vereeniging voor onder
wijs en volksontwikkeling", gevestigd te 
Eindhoven, eischeres tot cassatie van het op 
23 Mei 1939 door het Hof te 's-Hertogen
bosch tusschen partijen gewezen arrest en 
incidenteel verweerster, adv. Mr. A. F. Vis
ser van Y zendoorn, 

tegen : 
de gemeente Eindhoven, verweerster en in
cidenteel eischeres in cassatie, adv. Mr. A. 
E. J. Nysingh. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de eischeres, een rechtspersoonlijkheid 

bezittende vereeniging, bij inleidende dag
vaarding onder meer heeft gesteld: dat zij 
te Eindhoven een jongensnijverheidschool in 
stand houdt en op 16 Juni 1931 aan den 
Raad van die gemeente een verzoek heeft 
ingediend om overeenkomstig art. 25, 2e lid 
der Nijverheidsonderwijswet te verklaren, 
dat de Raad de oprichting en instandhouding 
der genoemde nijverheidsschool noodig acht
te, met daaraan verbonden het verzoek sub
sidie uit te betalen op den voet der Nijver
heidsonderwijswet; dat de Raad dier Ge
meente op 17 Aug. 1931 afwijzend op dit 
verzoek heeft beschikt; dat de Vereeniging 
overeenkomstig de toen op dat stuk gelden
de bepalingen van dit besluit tijdig bij den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen in hooger beroep is gekomen; dat 
voornoemde Minister bij beschikking van 3 
Juni 1932 heeft verklaard, dat de oprichting 
en instandhouding van een jongensnijver
heidsschool in de gemeente Eindhoven door 
de Vereeniging noodig is te achten; dat ten
gevolge van deze beschikking de Vereeni
ging er recht op had, dat haar van Rijkswege 
70 % en door de Gemeente 30 % der netto
kosten werd vergoed; dat het Rijk het ver
schuldigde subsidie heeft betaald, doch de 
gemeente nalatig is gebleven de door haar 
verschuldigde bedragen te voldoen; 

dat de vereeniging uit dien hoofde van de 
gemeente over de jaren 1930-1934 betaling 
van f 36295.53 heeft gevorderd; 

dat de gemeente, naast andere weren, heeft 
aangevoerd, dat de ingestelde vordering en 
de gevraagde veroordeeling tot betaling ook 
in strijd zijn met de bindende voorschriften 
van de artt. 247 en 262 der Gem.wet, welke 
deze materie volledig regelen, zijnde de vor-
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<lering gegrond op een door de wet aan de 
gemeente opgelegde uitgave; 

dat de Rechtbank te 's-Hertogenbosch bij 
vonnis van 26 Nov. 1937 dit verweer heeft 
verworpen op grond, dat genoemde artikelen 
hier niet toepasselijk zijn, omdat noch de 
Raad heeft geweigerd te voldoen aan eenige 
opdracht om gelden op zijn begroeting te 
brengen, noch een uitgave in verband met 
deze questie op de begroeting van Eindho
ven is gebracht; 

dat de Rechtbank bij dat vonnis een ver
schijning van partijen heeft gelast tot het 
geven van inlichtingen omtrent een van de 
ten aanzien van voormelde vordering gere
zen geschilpunten ; 

dat de gemeente van deze uitspraak in 
hooger beroep is gekomen en het Hof om
trent het beroep van de gemeente op de artt. 
247 en 262 Gem.wet, dat toen, behalve tegen 
de voormelde vordering, ook was gericht 
tegen een tweede, bij dezelfde dagvaarding 
aanhangig gemaakte vordering, die in cas
satie niet van belang is, heeft overwogen: 

,,dat de Gemeente in verband met de artt. 
247 en 262 Gem.wet den burgerlijken rech
ter onbevoegd acht van voormelde vorde
ringen kennis te nemen, doch het Hof met de 
Rechtbank op de in het beroepen vonnis 
aangevoerde gronden, welke het Hof over
neemt en tot de zijne maakt, bedoelde arti
kelen in deze niet toepasselijk acht, en het 
Hof dan ook met de Rechtbank zich be
voegd acht van de ingestelde vorderingen 
kennis te nemen;" 

dat het Hof, na vermeld te hebben, dat de 
gemeente, onder meer, als grief heeft aan
gevoerd, dat het Rijk over de jaren 1930/1934 
niet ingevolge art. 25, 2e lid, doch ingevolge 
art. 25, se lid der Nijverheidsonderwijswet 
aan de vereeniging subsidie heeft verleend 
en alzoo geheel duurzaam in de kostenkwes
tie is voorzien, zoodat de Rechtbank ten on
rechte beslist, dat de gemeente nog tot het 
verleenen van een subsidie verplicht was, 
daaromtrent heeft overwogen: 

,,dat ingevolge art. 25 der Nijverheids
onderwijswet, zoowel vóór als na de wijzic 
ging bij de wet van 9 Juli 1931, S. n°. 280, 
eerst dàn subsidie wordt verleend, wanneer 
een school, als bedoeld in art. II dier wet, is 
tot stand gekomen, waaronder verstaan moet 
worden, zooals de Vereeniging terecht op
merkt: wanneer de school als gesubsidieerde 
school is tot stand gekomen; 

"dat een gesubsidieerde school, uitgaande 
van eene rechtspersoonlijkheid bezittende in
stelling of vereeniging, zoowel volgens het 
oude als het nieuwe art. 25 op tweeërlei wijze 
kan tot stand komen, en wel hetzij krachtens 
het 2e lid, hetzij krachtens het se lid van dat 
',trtikel; 

"dat in het eerste geval een schriftelijk 
verzoek aan den Raad der gemeente moet 
voorafgaan, teneinde zich te verklaren, of de 
oprichting en instandhouding der school, 
waarvoor subsidie gevraagd wordt, noodig 
geoordeeld wordt, en in het tweede geval de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, of wel de Kroon, zelfstandig, met 

uitschakeling van den Raad der gemeente, 
beslist, of oprichting en instandhouding der 
school noodig geacht wordt, doch in dit ge
val de gemeente voor het verleenen van sub
sidie niet in aanmerking komt, immers niet 
alleen het tweede, maar ook het derde lid 
van art. 25 wordt uitgesloten; 

"dat als tusschen partijen vaststaande kan 
worden aangenomen, dat reeds vanaf het 
jaar 1930 van Rijkswege aan de Vereeniging 
subsidie is verleend; 

,,dat dit alleen kon geschieden, wanneer, 
zooals reeds werd overwogen, de school als 
gesubsidieerde school was tot stand gekomen 
hetzij op de wijze, voorgeschreven in het 2e 
lid, hetzij op de wijze, voorgeschreven in het 
se lid van art. 25; 

,,dat het Hof nu met de Gemeente aan
neemt, dat de school der Vereeniging als ge
subsidieerde school is tot stand gekomen op 
de wijze als in het se lid van art. 25 is voor
geschreven; 

"dat toch de subsidie van Rijkswege reeds 
vanaf het jaar 1930 is verleend, en daaruit 
volgt, dat de school reeds in dat jaar als ge
subsidieerde school moet zijn tot stand ge
komen; 

,,dat de wijzigingswet van 9 Juli 1931, S. 
280, eerst op 1 Jan. 1932 in werking is getre
den, zoodat in het jaar 1930 nog het oude 
art. 2 5 van kracht was; 

"dat ingevolge dit artikel de school in het 
jaar 1930 alleen maar krachtens het se lid 
en niet krachtens het 2e lid tot stand is kun
nen komen, omdat volgens het 2e lid de Mi
nister nooit kon beslissen tenzij eerst de raad 
der gemeente op voormeld schriftelijk ver
zoek had beschikt, terwijl naar de eigen op
gave der Vereeniging de raad der gemeente 
Eindhoven dit eerst op 17 Aug. 1931 heeft 
gedaan; 

"dat, waar het Hof aanneemt, dat de 
school reeds in het jaar 1930 krachtens art. 
25, se lid (oud) is tot stand gekomen, deze 
school daarna is blijven voortbestaan, daar 
niet gebleken is, dat de Minister vóór I Jan. 
1932 de instandhouding der school niet meer 
noodig geacht heeft (art. 25, se lid oud), en 
ook niet, dat de Kroon daarna heeft beschikt, 
dat de behoefte aan het onderwijs, mede in 
verband met de hieraan verbonden kosten, 
niet meer in voldoende mate bestond (art. 
25, se lid nieuw, in verband met art. 39, 2e 
lid); 

"dat hieraan niet afdoet de 1\,linisterieele 
beschikking van 3 Juni 1932, waarin de Mi
nister, beschikkende op het beroep der Ver
eeniging tegen voormeld besluit der gemeen
te dd. 17 Aug. 1931, in beroep verklaart -
ook al heeft de Minister daarbij gelet op-het 
oude art. 25, 2e lid - dat de oprichting en 
instandhouding van een jongensnijverheids
school in de gemeente Eindhoven door de 
Vereeniging noodig is te achten; 

"dat evenmin ter zake dienende is, dat de 
Vereeniging op een spoedbrief van de:r.. Mi
nister dd. 24 December 1930 - waarin aan 
de Vereeniging werd bericht, dat de Minister 
geen toekenning van Rijkssubsidie kon be
vorderen, tenzij hem vóór 29 December e.k. 
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bleek, dat, hetzij aan art. 25, 2e lid (Raads
besluit in gunstigen zin), hetzij aan art. 25, 
5e lid (garantie van duurzame betaling van 
30 % der netto-uitgaven vanwege Uw Ver
eeniging) is voldaan - op 27 December 
1930 telegrafisch aan den Minister heeft be
richt, dat zij duurzame betaling dertig pro
cent netto-uitgaven garandeerde onder me
dedeeling, dat zij geen afstand deed van haar 
aanspraak op gemeentelijke subsidie, omdat 
deze mededeeling den Minister ten deze on
verschillig kon zijn en daardoor geen veran-

~ <lering werd gebracht in de verplichtingen, 
die de Vereeniging door evengemelde ga
rantie op zich nam tegenover den Minister 
en/of het Rijk, en omdat, waar het Hof aan
neemt, dat van Rijkswege aan de Vereeni
ging krachtens art. 25, se lid subsidie is toe
gekend, toepassing van het 3e lid van art. 25 
werd uitgesloten, en dus de Gemeente niet 
meer verplicht was tot het verleenen van 
een bijdrage, als bij voormeld 3e lid van 
art. 25 bedoeld; 

"dat derhalve appellante's grief gegrond is 
en de Vereeniging alsnog in hare ingestelde 
vordering niet-ontvankelijk behoort te wor
den verklaard;" 

dat het Hof op die gronden, na nog over
wogen te hebben, dat de andere grieven der 
-gemeente, die mede betrekking hebben op 
meergemelde vordering, verder buiten be
spreking kunnen blijven en een verschijning 
van partijen thans overbodig is, met gedeel
telijke vernietiging van het vonnis der Recht
bank, de vereeniging niet-ontvankelijk in die 
vordering heeft verklaard; 

0. dat de vereeniging tegen 's Hofs arrest 
het volgende middel van cassatie heeft voor
gesteld: 

S., althans v. t. van de artt. 48 Rv., 4 
A. B., 1, II, 25, 39 Nijverheidsonderwijswet 
van 4 October 1919, S. 593, zooals deze luid
den vóór de wetswijziging van 9 Juli 1931, 
S. 280, en van diezelfde artikelen, zooals die 
luidden nà die wetswijziging VII en IX dier 
wijzigingswet en 11 van de Wet tot wijziging 
en aanvulling der Nijverheidsonderwijswet 
van 28 Juli 1924, S. 367, 

doordat het Hof met vernietiging van het 
vonnis der Rechtbank, ook op dit onderdeel, 
ten onrechte de Philips' Vereeniging in de 
eerste tegen de gemeeP.te Eindhoven inge
stelde vordering (art. 25 der Nijverheids
-0nderwijswet) niet-ontvankelijk heeft ver
klaard - en tevens niet-ontvankelijk heeft 
verklaard in haar incidenteel appèl, voor 
zoover d it appèl betrof de hierbedoelde vor
dering - op den enkelen (maar onjuisten) 
daarvoor in het arrest aangevoerden, en al
daar omstandig gemotiveerden, grond; 

immers daarbij o.a. over het hoofd heeft 
gezien: 

dat, indien eenmaal de Minister (art. 25, 
2e lid oud) in beroep heeft besloten, dat de 
oprichting en instandhouding van een school 
noodig is te achten, daarvan het automatisch 
gevolg is, dat voor rekening van de desbe
treffende gemeente komt dat deel der netto
kosten, dat nader in de wet is omschreven, 
en het feit dat het Rijk reeds eerder - en 

L . 1940. 

wel aan de hand van lid 5 van art. 25 - tot 
subsidieering is overgegaan, zelfs indien deze 
subsidie nog doorloopt, daarbij niet ter zake 
dienende is , 

dat de wet niet verbiedt - integendeel de 
opzet van de wet medebrengtdathetistoege
laten - nadat alleen Rijkssubsidieering (art. 
25 lid 5) heeft plaats gehad, alsnog de ge
meente in te schakelen, door gelijk in het on
derhavige geval is geschied, den weg te vol
gen van lid 2 van art. 25 (en aldus als het 
ware over te schakelen van eene voorziening 
ex lid 5 op eene ex lid 2), 

dat men den waren aard van de wettelijke 
regeling - zooals deze mede uit de historie 
blijkt - miskent, indien men - gelijk het 
Hof heeft gedaan - principieel tegenover 
elkaar stelt scholen gesubsidieerd ingevolge 
lid 2 van art. 25 en scholen gesubsidieerd in
gevolge lid 5 van art. 25, immers lid 5 niets 
geeft dan een eenvoudige procedure buiten 
de gemeente om, voor het geval de gemeente 
finantieel ongemoeid wordt gelaten, 

dat het niet de strekking is van lid 5 van 
art. 25, dat, indien tot subsidieering op 
grond van dat lid is overgegaan, tegenover 
de gemeente zal vaststaan, dat in het be
drag der netto-kosten, hetwelk krachtens het 
bepaalde in het derde lid voor rekening der 
gemeente zal komen, voor het geheel duur
zaam is voorzien; 

0. dat de gemeente bij conclusie van ant
woord in cassatie incidenteel beroep heeft 
ingesteld, daartoe het volgende middel voor
stellende: 

S. of v . t . van de artt. 238, 240 en 247 van 
de Gem.wet in verband met de artt. 151, 235, 
236, 237, 241 , 242, 243, 244, 245, 246, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 259, 
260, 261, 262, 263, 264 en 265 van de Gem.
wet, 146,148,160, 161,162 en 163derGrond
wet, 1, 2 en 53 R. 0., 48, 154, 156, 332, 339, 
343, 347, 348, 349 en 353 Rv., 1, 5, II, 25 en 
39 van de Nijverheidsonderwijswet (wet van 
4 October 1919, S. 593, zooals deze artikelen 
zoo vóór als na de inwerkingtreding van de 
Wijzigingswet van 9 Juli 1931, S . 280, lui
den), VII en IX dier Wijzigingswet en 11 
van de Wet van 28 Juli 1924, S. 367, 

doordat het Hof op voormelde gronden 
het beroep van de gemeente op meergemelde 
artikelen der gemeentewet heeft verworpen, 
zulks ten onrechte, 

omdat, waar in dit geding betaling gevor
derd wordt van de Gemeente van uitgaven, 
welke haar beweerdelijk door de Wet (in 
casu de Nijverheidsonderwijswet) zouden 
zijn opgelegd, art. 247 van de Gem.wet wel 
degelijk toepasselijk is en door G ed. Staten 
toegepast had mogen en moeten worden in
dien de uitgaven inderdaad door de Wet aan 
de gemeente waren opgelegd, nu vaststaat, 
dat geenerlei uitgave ter zake als in dit ge
ding gevorderd, op de begroeting der ge
meente E indhoven is gebracht, welk feit im
mers op zich zelf, indien het door de Wet 
aan de Gemeente opgelegde uitgaven betreft, 
een weigering van den Gemeenteraad, in den 
zin als art. 247 der Gem.wet bedoeld, op
levert, hoedanige weigering trouwens reeds 

16 
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in de door de Gemeente ten processe aange
nomen houding ligt opgesloten, 

terwijl de toepasselijkheid van art. 247 der 
Gemeentewet in verband met de pverige 
hierboven aangehaalde wetsbepalingen me
debrengt, dat de beslissing omtrent de vraag 
of de door de Vereeniging gevorderde bedra
gen inderdaad uitgaven zijn, door de Wet 
aan de Gemeente opgelegd, niet berust bij 
den burgerlijken Rechter doch is opgedra
gen aan het oordeel van Ged. Staten en de 
Kroon, 

zoodat in dit geding de burgerlijke rechter 
zich onbevoegd had moeten verklaren van 
de ingestelde vorderingen kennis te nemen 
en deze in ieder geval zonder in een onder
zoek van de gegrondheid daarvan te treden 
door niet-ontvankelijk verklaring of ontzeg
ging had moeten afwijzen; 

0 . dat namens de gemeente is te kennen ge
geven, dat het incidenteel beroep in cassatie 
moet worden beschouwd als beperkt tot 
's Hofs beslissing ten aanzien van de vorde
ring door de vereeniging gebouwd op art. 25 
der Nijverheidsonderwijswet; 

0 . omtrent het incidenteel beroep: 
dat het daarbij voorgestelde middel den 

burgerlijken rechter onbevoegd acht om van 
voormelde vordering kennis te nemen, om
dat zij strekt tot het doen van uitgaven door 
de gemeente, welke aan deze door de wet 
zouden zijn opgelegd en waarover daarom 
ingevolge de artt. 247 en 262 Gem.wet slechts 
Ged. Staten hebben te oordeelen; 

dat deze stelling onjuist is; 
dat toch evenvermelde artikelen, evenals 

verschillende andere artikelen van dezelfde 
wet alleen ten doel hebben om de zelfstan
digheid van het geldelijk beheer der gemeen
ten in te perken en daaraan elke strekking 
vreemd is om de kennisneming van twistge
dingen over, tegen de gemeente geldend ge
maakte, schuldvorderingen te onttrekken aan 
den burgerlijken rechter, aan wien die ken
nisneming krachtens art. 2 Wet R. 0. bij uit
sluiting is opgedragen ; 

0. dat bij de beoordeeling van het in het 
principaal beroep aangevoerde middel bui
ten beschouwing moet worden gelaten de wij
ziging van art. 25 der Nijverheidsonderwijs
wet bij de, in zoover op I Jan. t932 in wer
king getreden, wet van 9 Juli I93I, S. 280, 
aan welke wijziging de gemeente ook in appèl 
uit anderen hoofde verweer heeft ontleend, 
dat door het Hof niet onderzocht is; 

dat dit artikel in zijn eerste drie leden 
aan rechtspersoonlijkheid bezittende instel
lingen en vereenigingen ten behoeve van de 
door haar in stand gehouden scholen, als die 
van de Philips' Schoolvereeniging, recht 
geeft, niet alleen op subsidie ten laste van 
het Rijk ten bedrage van 70 % (in sommige, 
hier niet aanwezige, gevallen van 75 %) in 
de netto-kosten, maar ook op geldelijken 
steun van de gemeente van vestiging tot het 
bedrag der overige 30 (25) %; 

dat de verplichting van de gemeente af
hankelijk is van zekere voorwaarden, waar
onder, dat de gemeente, blijkens besluit van 
den raad, de oprichting en de instandhou-

ding der school noodig acht, terwijl bij wei
gering van den raad om in dien zin te be
sluiten, aan de belanghebbende vereeniging 
of instelling beroep open staat - naar de 
destijds geldende bepalingen - op den Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen; 

dat echter ingevolge het vijfde lid van het 
artikel Je belanghebbende ook, zonder be
roep te doen op de geldelijke medewerking 
van de gemeente, aanspraak kan maken al
leen op de voormelde rijksbijdrage, doch dan 
aan den Minister op deugdelijke gronden 
heeft aan te toonen, dat in de dekking van 
dat deel der kosten, dat krachtens het derde 
lid ten laste van de gemeente zoude komen, 
vanwege de vereeniging zelve duurzaam zal 
worden voorzien; 

dat deze voorwaarde slechts wil voorko
men, dat Rijksgelden zouden worden be
steed ten behoeve van instellingen van on
derwijs, die niet berusten op gezonde finan
tieele basis, en geenszins ten doel heeft de 
gemeente te ontheffen van geldelijke ver
plichtingen, die de wet haar oplegt; 

dat ter rechtvaardiging van het resultaat, 
dat uitsluitende toekenning van Rijkssubsi
die de gemeente voorgoed zoude vrijstellen 
van haar verplichting om in de kosten der 
school bij te dragen, moeilijk eenige deugde
lijke reden ware bij te brengen; 

dat daarentegen met de ratio der onder
havige wettelijke bepalingen geheel in over
eenstemming is de bij het middel verdedigde 
opvatting, dat de uitsluiting van het bepaal
de bij het tweede en derde lid, waarvan het 
vi.ifde lid van art. 25 gewaagt, niet meer be
teekent dan een constateeren, dat de ge
meente niet behoeft bij te dragen, zoolang 
niet door toepassing van de leden 2 en 3 haar 
verplichting daartoe ten verzoeke van den 
belanghebbende is vastgesteld; 

dat deze, bij strekking en woorden der wet 
passende, opvatting ook door haar geschie
denis niet wordt weersproken, integendeel, be
vestiging vindt hierin, dat bij het tot stand
komen van het vijfde lid het lid van de 
Tweede Kamer Gerhard, zonder tegenspraak 
te ontmoeten, zich ook stelde op het stand
punt, dat aanvankelijke toepassing van die 
bepaling latere aanspraak op gemeentelijk 
subsidie niet in den weg staat; 

dat genoemd Kamerlid meer bepaaldelijk 
het oog had op de mogelijkheid, dat het als 
verzekerd aangenomen vermogen van de 
vereeniging om uit eigen middelen in 30 % 
der kosten van haar school te voorzien later 
mocht blijken te falen; 

dat genoemd Kamerlid voor dat geval als 
zijn opvatting gaf, dat ook dan de gemeente 
tegenover die school komt te staan in de
zelf de positie als tegenover een nieuwe school 
en dus bevoegd blijft om te oordeelen, dat 
die school niet noodig is ; 

dat deze - niet tegengesproken - opvat
ting ongetwijfeld juist was, al zal ook onder 
de gestelde omstandigheden een negatief 
oordeel van de gemeente in beroep kunnen 
worden herzien; 

dat tegen het door het H of aanvaarde stel-
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sel ook pleit, dat dit voor de moeilijkheden, 
die onder voormelde omstandigheden rijzen, 
geen gezonde oplossing biedt; 

dat daarin toch voor de gemeente de ver
plichting om alsnog achteraf toch noodig 
gebleken geldelijken steun te verleenen eerst 
kan ontstaan, nadat de door het Rijk over
eenkomstig het vijfde lid van art. 25 ver
leende subsidie opgehouden is; 

dat daaraan echter in den weg staat, dat 
de overeenkomstig die bepaling verleende 
subsidie voortduurt, zoolang de Minister de 
instandhouding der school noodig acht, ter
wijl in d e onderstelde omstandigheden, die 
instandhouding door den Minister zonder 
twijfel noodig geacht wordt; 

dat mitsdien de gronden , waarop het Hof 
de vordering niet-ontvankelijk heeft ver
klaard, die uitspraak niet kunnen dragen; 

Verwerpt het incident eel beroep; 
Vernietigt, op het principaal beroep, het 

bestreden arrest; 
Verwijst het geding naar het Gerechtshof 

te 's-Hertogenbosch t en einde de zaak, met 
inachtneming van 's Hoogen Raads arrest, 
verder te behandelen en te beslissen; 

Veroordeelt de verweerster in de kosten 
van het geding in cassatie. (Salaris f 600). 

Conclusie van den Proc.- G en. Berger. 

Post alia : 
Met het incidenteele middel van cassatie 

kan ik mij niet vereenigen. Nu t en dezen 
vaststaat, dat er geen post ter voldoening 
van de, ingevolge a rt. 25 der Nijverheids
onderwijswet gevorderde, subsidiebedragen 
op de begrooting der Gemeente is gebracht, 
kan art. 262 der Gemeentewet reeds aan
stonds buiten b eschouwing worden gelaten 
en behoeft derhalve, naar aanleiding van het 
middel, - gelijk het nader is beperkt - al
leen te worden onderzocht de al of niet juist
heid van de daarin vervatte stelling, dat de 
bepaling van art. 247 der Gemeentewet zou
de medebrengen, dat de beslissing omtrent de 
vraag, of de door de Vereeniging, op grond 
van art. 25 der voormelde wet gevorderde, 
bedragen inderdaad uitgaven zijn, door de 
Wet aan de Gemeente opgelegd, niet berust 
bij den burgerlijken rechter , doch uitsluitend 
is opgedragen aan het oordeel van Ged. Sta
t en en van de Kroon. Deze stelling acht ik 
onhoudbaar en zij werd dan ook door Recht
bank en H of m . i. terecht - zij he t op wel
licht minder juisten grond - verworpen. D e 
stelling berust, n aar het mij toeschijnt, op 
een misverstand nopens de beteekenis der 
bepaling van a rt. 247 Gemeentewet. De door 
de wet aan de gemeente opgelegde uitgaven, 
welke volgens deze bepaling op de gemeente
begrooting moeten worden gebracht, zijn 
immers blijkbaar geene andere, dan die , wel
ke in a rt. 240 der Gemeentewet onder a t /m 
w worden opgesomd. Volgens letter w van 
gemeld artikel vallen hieronder : ,,alle uit
gaven, door bijzondere wetten aan de ge
meente opgelegd", waarui t m . i. duidelijk 
blijkt, dat in a rt. 247 onder "de wet" moet 
worden verstaan "de Gemeentewet" en dat 

er dus van weigering door den Raad om door 
de wet aan de gemeente opgelegde uitgaven 
op de begrooting te brengen geen sprake kan 
zijn, t enzij die weigering betreft eene, in art. 
240 der Gemeentewet genoemde, uitgave, 
tot het doen waarvan er voor de gemeente 
aanleiding bestaat. Wat betreft de onder w 
van art. 240 genoemde uitgaven zal dit laat
ste m. i. slechts dan het geval zijn, indien 
eenige bijzondere wet de gemeent e onmid
d ellijk verplicht tot uitgaven ten behoeve 
van bepaalde doeleinden, doch niet in een 
geval , als het onderwerpelijke, waarin de 
gemeente, krachtens eene bijzondere wet, 
onder bepaalde omst andigheden tot uitkee
ringen aan derden is gehouden. In dit geval 
toch levert betwisting door de gemeente van 
hare gehouden heid tot zoodanige uitkeerin
gen naar mijne meening, op een geschil over 
eene schuldvordering, hetwelk volgens art. 2 
R. 0 . behoort tot de kennisneming en beslis
sing van den burgerlijken rechter, door wiens 
beslissing ten gunste v an den derde en t en 
laste der gemeente wordt vastgesteld eene 
opeischbare schuld, welke, als vallende on
der letter r van art. 240 Gemeent ewet, eerst 
bij weigering van den gemeenteraad om de 
daarvoor noodzakelijke uitgaven op de be
grooting te brengen, tot den volgens art. 247 
Gemeentewet door Ged. Staten te nemen 
maatregel zal kunnen leiden. 

Mitsdien van oordeel, dat het incidenteele 
cassatieberoep behoort te worden v erworpen 
en dat R echtbank en Hof zich terecht be
voegd hebben verklaard, van de onderhavige 
vorderingen kennis te nemen, ga ik over tot 
de bespreking van het hierboven vermelde, 
door de Vereeniging als eischeresse t en prin
cipale voorgedragen, middel. 

T egen het vonnis der R echtbank, had de 
Gemeente, wat de hier alleen aan de orde 
zijnde vordering ex art. 25 Nijverheidsonder
wijswet betreft, zeven griev en aangevoerd, 
waarvan de zesde betrof de hierboven reeds 
besproken exceptie van onbevoegdheid, die 
het Hof, evenals de Rechtbank, heeft ver
worpen, terwijl de vierde grief luidde, ,,dat, 
waar art. 2 5, se lid, is toegepast, vaststaat 
dat "geheel duurzaam" in de kostenkwestie 
is voorzien en eene subsidieaanvrage en ver
leening volgens art . 25, 2e lid, uitgesloten". 
M et deze vierde grief der Gemeente heeft 
het H of zich in het bestreden arrest ver
eenigd (met verwerping tevens van de derde 
grief) en, de overige grieven, behalve de 
reeds genoemde zesde, buiten bespreking 
latende, de vereeniging in hare hierbedoelde 
vordering niet-ontvankelijk verklaard, dien
aangaande overwegende, a ls volgt: zie ar
rest ( Red. ). 

Uit deze overwegingen blijkt, dat het Hof 
feitelijk - en derhalve in cassatie onaan
tastbaar - heeft vastgest eld, dat de in dezen 
bedoelde school der Vereeniging reeds in 
1930 als gesubsidieerde school is tot stand 
gekomen op de wijze, voorgeschreven in het 
se lid v an art. 25 der Nijverheidsonderwijs
wet v an 4 Oct. 1919 S. 593, zooals die be
paling toen luidde ingevolge de wijzigings
wet v an 22 Dec. 1921 S . 1367. Volgens den 
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tekst van gemelde bepaling wordt het in het 
eerste lid van art. 25 genoemd subsidie van 
Rijkswege (70 % der netto-kosten) toege
kend, indien en voorzoolang de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de 
oprichting en instandhouding der school 
noodig acht, zulks met uitsluiting van het 
bepaalde in het tweede, derde en vierde lid 
van voormeld artikel. Artikel 2.5, lid 5, der 
Nijverheidsonderwijswet bepaalde dus in den 
tekst, zooals die luidde sedert de wijzigings
wet van 22 Dec. 1921 S. 1367, - en bepaalt 
eveneens in den sindsdien bij de wet van 9 
Juli 1931 S. 280 wederom gewijzigden tekst 
- , dat voor het geval, waarvan feitelijk vast
staat, dat het zich hier heeft voorgedaan, 
n .l. dat Rijkssubsidie is toegekend op de in 
die bepaling omschreven wijze, en dus ook, 
nadat de Vereeniging den Minister op deug
delijke gronden had aangetoond, dat in het 
anders voor rekening der Gemeente komende 
bedrag der netto-kosten voor het geheel 
duurzaam zoude worden voorzien, de ge
meente ten aanzien van het verleende en 
verder te verleenen subsidie geheel onge
moeid wordt gelaten, en dat dit geval zich 
blijft voordoen, volgens den tekst, zooals die 
vóór laatstgemelde wijzigingswet van 9 Juli 
1931 luidde, zoolang de Minister de instand
houding der school noodig acht, volgens den 
tekst na genoemde wijzigingswet, die art. 39, 
tweede lid van overeenkomstige toepassing 
verklaart, totdat de Kroon, den belangheb
bende en den Onderwijsraad gehoord, bij 
met redenen omkleede beslissing zal hebben 
beslist, dat de behoefte aan het onderwijs, 
mede in verband met de hieraan verbonden 
kosten, niet meer in voldoende mate be
staat. 

Hieruit volgt m.i., in de gegeven omstan
digheden, waarin niet is gebleken, dat de 
Minister de instandhouding der onderhavige 
school niet langer noodig achtte, zelfs in 
zijne beslissing van 3 Juni 1932 uitdrukke
lijk het tegendeel te kennen gaf, noch dat 
door de Kroon eenige beslissing als voor
meld is genomen, dat van toepassing van het 
tweede, derde en vierde lid van art. 25 der 
Nijverheidsonderwijswet inderdaad geen 
sprake kon zijn en dus, uit de, hier ten on
rechte plaats gehad hebbende, toepassing 
van de daarin vervatte bepalingen dan ook 
geene verplichting voor de Gemeente kan 
voortvloeien. 

Wanneer het subsidie van Rijkswege is 
toegekend op de wij ze, als in lid 5 van art. 25 
der Nijverheidsonderwijswet omschreven , 
hetgeen slechts kan geschieden, indien den 
Minister op deugdelijke gronden is aange
toond, dat in het bedrag der netto-kosten, 
hetwelk krachtens het bepaalde in het derde 
lid voor rekening der gemeente zal komen, 
voor het geheel duurzaam van harentwege 
zal worden voorzien, dan moet zulks, naar 
het mij wil voorkomen, ook blijkens de be
paling van het derde lid van genoemd wets
artikel, volgens hetwelk subsidiën en bij
dragen van andere lichamen en particulieren 
in mindering komen van het eventueel door 
de gemeente op te brengen subsidiegedeelte, 

ten gevolge hebben, dat de gemeente even
eens duurzaam is vrijgesteld van eenige ver
plichting tot subsidieering harerzijds, zoo
lang althans het subsidie, ingevolge het vijfde 
lid toegekend, niet is vervallen. Eerst wan
neer zulks is geschied, zoodat de school niet 
meer, als overeenkomstig lid 5 gesubsidieer
de, school bestaat, zoude er aanleiding kun
nen zijn om alsnog te trachten, haar opnieuw 
te doen subsidieeren overeenkomstig de bij 
lid 2 j 0 lid 3 van art. 25 der Nijverheids
onderwijswet omschreven wijze. Zoolang 
daarentegen de subsidieering op den voet 
van lid 5 voortduurt, bestaat m. i. ook de 
toestand, die, ingevolge die bepaling, de toe
passing van de leden 2 en 3 uitsluit en waar
door dus een besluit van den Minister, over
eenkomstig lid 2 genomen, zijnen rechts
grond en daarmede het, aan zoodanig besluit 
overeenkomstig lid 3 verbonden, rechtsge
volg mist. 

Het bestreden arrest komt mij derhalve 
juist gewezen en het daartegen gerichte prin
cipale middel van cassatie in al zijn onder
deelen ongegrond voor. 

Bij het eerste en het tweede onderdeel van 
dit middel wordtimmers,naarmijne meening, 
over het hoofd gezien, dat het subsidie over
eenkomstig lid 5 van art. 2 5 der Nijver
heidsonderwijswet, in de ten dezen in aan
merking te nemen redactie van de Wet van 
22 Dec. 1921 S. 1367, wordt toegekend, voor 
zoolang de Minister de instandhouding der 
school noodig acht, en dat bij die toekenning 
en handhaving van dit subsidie het bepaalde 
in lid 2, dus beslissing van den Raad en in 
hooger beroep van den Minister, is uitge
sloten. Dat uit de historie zoude blijken dat 
deze opvatting den waren aard der wettelijke 
regeling miskent , gelijk in het derde onder
deel van het middel wordt beweerd, kan ik 
bezwaarlijk toegeven. Wanneer ik althans die 
historie goed mocht hebben begrepen, meen 
ik daaruit veeleer het tegendeel te mogen 
afleiden. 

De oorspronkelijke subsidieregeling vindt 
men in art. 25, lid 1, geîijk dit naar den oud
sten tekst der Nijverheidsonderwijswet van 
4 October 1919 S. 593, als volgt, luidde: 

,,Aan rechtspersoonlijkheid bezittende in
st ellingen en vereenigingen en aan gemeen
ten wordt onder bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen voorwaarden ten be
hoeve van de door haar in stand gehouden 
scholen, bedoeld in art. II, uit 's Rijks kas 
subsidie gegeven tot een bedrag van zeven
tig ten honderd van de netto-kosten, mits 
wordt aangetoond, dat de gemeente, in welke 
de school gevestigd is , of, ingeval zij ook 
door leerlingen uit andere gemeenten wordt 
bezocht, deze gemeente in samenwerking 
met die andere gemeenten de overige dertig 
ten honderd heeft toegestaan". 

Bij het ontwerp, dat geleid heeft tot de 
meergenoemde wijzigingswet van 22 Dec. 
1921 S. 1367 (Bijl. Hand. 2e Kamer 1920/21, 
no. 495 - 1) werd voorgesteld de tekst van 
art. 25, ongeveer, voor zoover althans hier 
van belang, zooals die nu nog luidt, met uit
zondering van het tegenwoordige lid 5. De 
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Memorie van Toelichting (Bijl. voormeld 
No. 495 - 3) wijst op de bedoeling, dat het 
Rijk slechts dan de verplichting op zich kan 
nemen om in de kosten der hierbedoelde 
scholen bij te dragen, wanneer vaststaat, dat 
het dan nog ontbrekend bedrag zoowel bij de 
oprichting, als ook voor het vervolg, uit an
dere bronnen van inkomsten bijeengebracht 
zal worden, en dat de gemeente, waar men 
de school wenscht te vestigen, het aangewe
zen lichaam is om zich daarvoor garant te 
stellen. In lid 3 van art . 2 5 werd dus blijk
baar gezien een garantieplicht van de ge
meente voor het ontbrekende bedrag. 

Blijkens het V. V . (Bijl. voormeld No. 495 
- 4) zouden eenige leden gaarne hebben 
gezien, dat het wetsontwerp aan de gemeen
tebesturen zelfs niet in eerste instantie de 
beslissing over het al of niet oprichten en in 
stand houden van eene school voor nijver
heidsonderwijs zou hebben opgedragen, zelfs 
niet, indien de gemeente de 30 of 25 pct. der 
netto-kosten, die voor haar rekening komen, 
van anderen vergoed kreeg. Voorts wensch
ten sommige leden, na art. 25, derde lid, een 
nieuw lid opgenomen te zien, inhoudende de 
bepaling, dat, wanneer bij de oprichting eener 
school de 25 of 30 pct. der netto-kosten, die 
voor rekening der gemeente komen, door par
ticulieren of organisaties bijeengebracht zijn, 
de gemeente blijvend van de verplichting 
ontslagen is. ,,Anders" - aldus deze leden 
- ,,zal het mogelijk zijn, dat na eenige ja
ren de particuliere bijdragen ophouden en 
de gemeente zich onverwacht voor hooge 
uitgaven gesteld ziet. Er zouden dus maat
regelen moeten worden genomen, waardoor 
de particuliere bijdragen in zoodanig geval 
ook in de toekomst gewaarborgd zijn". An
dere leden bestreden dit denkbeeld, omdat 
door zoodanig voorschrift de kans op parti
culiere bijdragen ·zeer zc-u verminderen. Ver
moedelijk is het aan deze laatste opmerking 
te danken, dat de Regeering, eenerzijds bij 
M. v. A. (Bijl. voorm. No. 495-5) te ken
nen gevende, dat zij de gemeenten niet ten 
eenenmale van de beslissing omtrent het op
richten en in stand houden eener school voor 
nijverheidsonderwijs kon uitsluiten, doch an
derzijds zooveel mogelijk aan voormelde 
wenschen tegemoet komende, in het dienten
gevolge voorgestelde nieuwe lid van art. 2.5 , 
thans uitmakende het vijfde lid van dat ar
tikel, weliswaar niet de verlangde maatre
gelen nam tot waarborging van de particu
liere bijdragen, doch daaromtrent opmerkt, 
dat de omstandigheid, dat eenig lichaam 
de(ze) hulp der gemeente zou kunnen ont
beren, omdat hare inkomsten uit subsidiën 
en bijdragen, als in het derde lid bedoeld, de 
overblijvende 30 of 25 pct. der netto-kosten 
blijvend zouden kunnen dekken, haar aan
leiding gaf eene bepaling op te nemen, in
houdende, dat in dat geval de beslissing van 
het gemeentebestuur niet behoefde te worden 
ingeroepen en kon worden volstaan met de 
goedkeuring van den Minister. Vat ik het 
wel, dan meen ik uit deze mededeeling van 
de Regeering met betrekking tot het vijfde 
lid van art. 25 der wet, waarbij geëischt 

wordt, dat de subsidie verlangende instelling 
of vereeniging den Minister op deugdelijke 
gronden aantoone, dat in het bedrag der net
to-kosten, hetwelk krachtens het bepaalde 
in het derde lid voor rekening der gemeente 
zal komen, voor het geheel duurzaam van 
harentwege zal worden voorzien, de bedoe
ling te mogen afleiden, om de gemeente van 
den op haar rustenden garantieplicht, als 
bovenbedoeld te ontlasten en dien, voor den 
geheelen duur. van het toegekende Rijkssub
sidie, uitsluitend te doen rusten op de be
trokken instelling of vereeniging, zelfs al 
zoude, trots het daaromtrent geleverde be
wijs, achteraf door onvoorziene omstandig
heden het anders voor rekening der gemeen
te komende bedrag der netto-kosten daad
werkelijk komen te ontbreken. Ook het vier
de onderdeel van het middel schijnt mij der
halve ongegrond, nog daargelaten, dat uit 
het bestreden arrest, voorzoover ik zie, van 
eenen gedachtengang als hierbedoeld niet 
blij kt. Omtrent hetgeen er zal kunnen of 
moeten geschieden in het niet onmogelijke, 
schoon niet normale, geval, dat de aange
toonde duurzame voorziening niettemin te 
eeniger tijd zoude komen te ontbreken, -
van hoedanig geval trouwens ten dezen niet 
is gebleken - geeft de wet geene regeling. 
Wellicht zoude de oplossing dan, gelijk hier
boven reeds opgemerkt, zijn te zoeken in den 
door het Hof aangewezen weg van intrek
king of vervallen verklaring van het verleen
de Rijkssubsidie, waarna desgewenscht ge
tracht zoude kunnen worden, een nieuw sub
sidie te bemachtigen, op de wijze, bij lid 2 

van art. 2 5 voorzien. 
Mitsdien van oordeel zijnde, dat ook het 

principale middel niet tot het daarmede be
oogde doel kan leiden, concludeer ik tot ver
werping, zoowel van het incidenteel, als van 
het principaal beroep in cassatie, met ver
oordeeling van de Gemeente in de kosten, op 
de behandeling van het eerste, en van de 
Vereeniging in die, op de behandeling van 
het tweede gevallen. 

(N. J.) 

zo juni z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 219, Sv. art. 338, Crisis
Varkensbesluit 1936 art. 2.) 

Het in art. 2 lid 2 onder a 1 ° van het 
Crisisvarkensbesluit 1936 geëischte ta
toueermerk is, volgens art. 4 van de Cri
sis-Varkensbeschikking x939 I (Alge
meen) met ingang van x Jan. 1939 een 
O-vormig omlijnde N, alsmede twee let
ters ter aanduiding van het district, 
waarbinnen dat merk is aangebracht. 
Derhalve levert het bewezenverklaarde 
(het omstreeks April of Mei 1939 aan
brengen van de O-vormig omlijnde N), 
waarvan de woorden "zijnde dit een 
merk waarvan die varkens krachtens de 
Landbouwcrisiswet 1933, S. 26x ..... . 
moesten worden voorzien" slechts quali
ficatieve beteekenis hebben, niet op een 
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der misdrijven strafbaar gesteld in art. 
219lid1Sr. 

(Anders: Adv.-Gen. Rombach) . 
De vraag, of een O-vormig omlijste N 

een merk was, waarvan varkens of big
gen krachtens de Landbouwcrisiswet 
1933 en het Crisisvarkensbesluit 1936 
voorzien moesten zijn, moest door den 
Rechter aan de hand van de op dit laat
s t e besluit steunende Crisis-Varkensbe
schikking 1939 I (Algemeen) worden 
beantwoord, zoodat hieromtrent geener
lei bewijslevering op haar plaats was. 

Op het beroep van A. H. T., landbouwer, 
wonende te Herpen, requirant van cassatie 
tegen een arrest van het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch van 29 Jan. 1940, waarbij 
in hooger beroep is bevestigd een vonnis der 
Arr.-Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 2 
Nov. 1939, bij hetwelk requirant ter zake 
van het "andere dan de in de artt. 2 1 7 en 
218 Sr. bedoelde merken, die krachtens wet
telijk voorschrift op goederen moeten wor
den geplaatst, daarop valschelijk plaatsen 
met het oogmerk om die goederen door an
deren te doen gebruiken, alsof de daarop 
geplaatste merken echt en onvervalscht w a
ren", met aanhaling van art. 219 Sr. en het 
Crisis-Varkensbesluit .x936, is veroordeeld 
tot gevangenisstraf van vier maanden. ( Ge
pleit door Mr. C. B. Reinhold). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 
heeft, rechtspreken de in hooger beroep van 
een vonnis van de Rechtbank aldaar, bij 
arrest van 29 Jan. 1940, waartegen dit cas
satieberoep is gericht, onder aanvulling van 
gronden, genoemd vonnis bevestigd. 

Bij dit vonnis was ten laste van den requi
ran t bewezen verklaard: dat hij onder Reek 
omstreeks April of Mei 1939 opzettelijk een 
v iertal levende varkens of biggen, die ieder 
zwaarder waren dan 15 K .G. en die door 
Petrus J ohannes Peters in voorraad werden 
gehouden en aan dezen in eigendom toebe
hoorden, valschelijk heeft gemerkt door ta
toueering aan een der oorschelpen met een 
O-vormig omlijnde N, zijnde dit een merk, 
waarvan die varkens krachtens de Land
bouwcrisiswet 1933 S. 261 en het Crisisvar
kensbesluit I936 namens een door den be
t rokken Minister van Economische Zaken 
aangewezen crisisorganisatie moesten wor
den voorzien, alles met het oogmerk om die 
varkens door anderen te doen gebruiken als
of die daarop geplaatste oormerken echt en 
onvervalscht waren en rechtmatig geplaatst. 

De R echtbank had dit feit gequalificeerd: 
andere dan de in de artt. 217 en 218 Sr. be
doelde merken, d ie krachtens wettelijk voor
schrift op goederen moeten worden geplaatst, 
daarop valschelijk plaatsen, met het oog
merk om die goederen door anderen te doen 
gebruiken alsof de daarop geplaatste merken 
echt en onvervalscht waren en den requirant 
deswege met toepassin g onde.r meer v an a rt . 
21g Sr. veroordeeld in een gevangenisstraf 
van 4 maanden. 

De raadsman van requirant heeft ter zit
ting van Uwen R aad van 15 Aprii j.1. twee 
middelen van cassatie voorgesteld en t oege
licht, luidende: 

I. S., althans v. t. van artt. 350, 351, 352, 
358, 359, 415, 422 en 423 Sv., 219 S r. in ver
band met art. 14a Landbouwcrisiswet 1933 
S. 261, Crisisvarkensbesluit 1936 en de Cri
sisvarkensbeschikking 1939 I (algemeen) 
doordat het Hof heeft bewezen verklaard dat 
requirant de in de dagvaarding omschreven 
varkens valschelijk heeft gemerkt door ta
toueering aan een der oorschelpen met een 
O-vormig omlijnde N, zijnde dit een merk 
waarvan die varkens krachtens de L and
bouwcrisiswet 1933 S. 261 en het Crisisvar
kensbesluit 1936 namens een door den be
trokken Minister van Economische Zaken 
aangewezen crisisorganisatie moeten worden 
voorzien, ten onrechte, omdat uit de gebe
zigde bewijsmiddelen op dit punt niet anders 
kan voortvloeien dan dat het merken is ge
schied door tatoueering aan een der oor
schelpen met een door de letters P. T. voor
afgegane O-vormig omlijnde N en niet dat 
dit is een merk waarvan die varkens krach
tens de Landbouwcrisiswet 1933 moeten wor
den voorzien, noch dat het merken is ge
schied door tatoueering met een merk, waar
van die varkens krachtens de Landbouwcri
siswet 1933 moeten zijn voorzien, zoodat uit 
den inhoud der gebezigde bewijsmiddelen 
niet kan worden afgeleid het bewijs van het 
telastegelegde en de bewezenverklaring der
halve onvoldoende is gemotiveerd . 

II. S. of v . t. van dezelfde artikelen 
doordat het Hof heeft bevestigd het vonnis 
van de Rechtbank en daarmee heeft ver
klaard te zijn een strafbaar feit : het bewezen 
verklaarde merken door tatoueering aan een 
der oorschelpen met een O-vormig omlijnde 
N, ten onrechte, omdat dit merk niet is een 
merk, waarvan die varkens krachtens de 
Landbouwcrisiswet 1933 moeten zijn v oor
zien. 

Deze middelen leenen zich voor gezamen
lijke bespreking. Het is een in de telast e
legging opgenomen qualificatie van de aan 
de oeren der varkens getatoueerde O-v ormig 
omlijnde N, waarvan de bewijslevering b e
twist wordt. 

De strekking van beide middelen is dus, 
als ik goed zie, dat het valschelijk aanbren
gen dier N niet is het valschelijk p laat sen 
v an een merk dat krachtens wettelijk voor
schrift op goederen moet worden aange
bracht. Art. 2 van het Crisisvarkensbesluit 
1936 bepaalt onder meer dat varkens boven 
een zeker gewicht niet voorhanden mogen 
worden gehouden, indien zij niet voorzien 
zijn van een door den M inister vast t e steJ .. 
len tatoueermerk in de ooren. Bij art. 4 lid r 
van de Crisisvarkensbeschikking I 1939 (al
gemeen) heeft de Minister van Economische 
Zaken bepaald dat dit tatoueermerk is een 
O-vormig omlijnde N , alsmede twee letters 
ter aanduiding van h et district, waarbinnen 
dat merk door tatoueerin g aan of in een der 
oorschelpen van het varken is aangebracht. 

Het betoog van requirants raadsm an is 
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scherpzinnig. Zonder de twee letters ter aan
duiding van het district is volgens hem het 
tatoueermerk niet volledig. De 0-vormig 
omlijnde N is slechts een deel van het merk, 
dat krachtens wettelijk voorschrift op var
kens moet worden geplaatst. Scherpzinnig, 
maar niet juist. In de eerste plaats kan men 
er tegen aanvoeren dat bovengeciteerde be
schikking zelf de 0-vormig omlijnde N het 
merk noemt want zij zegt: het tatoueermerk 
is een 0-vormig omlijnde N, alsmede twee 
letters ter aanduiding van het district, waar
binnen dat merk (die 0-vormig omlijnde N 
dus) door tatoueering enz. is aangebracht. 
Het is in ieder geval duidelijk dat het ta
toueermerk uit een constant deel en een wis
selend deel bestaat, terwijl wij zeker het 
recht hebben om het constante deel alleen 
als "het merk" te beschouwen. In de tweede 
plaats verliest requirant uit het oog dat het 
n iet alleen de vraag is welke merken tegen
woordig op de varkens geplaatst worden, 
maar dat wij ook rekening hebben te houden 
met merken die vroeger krachtens wettelijk 
voorschrift geplaatst werden tenzij tevens 
vaststond dat die vroegere merken bij de in
voering van de nieuwe merken hunne be
teekenis hebben verloren. Volgens de Cri
sisvarkensbeschikking 1939 I algemeen wordt 
het tegenwoordige merk met de letters van 
het district geplaatst sedert 1 Jan. 1939. Te
voren was de 0-vormig omlijnde N zonder 
letters het merk bedoeld in het Crisisvar
kensbesluit 1936, zooals blijkt uit art. 4 van 
de met ingang van 1 Jan. 1939 op dit punt 
buiten werking gestelde Crisisvarkensbe
schikking 1937. Verandering van het merk 
heeft niet tengevolge gehad dat de vroeger 
geplaatste merken hun beteekenis verloren. 
Dit is in ieder geval niet bepaald. Hieruit 
volgt dat de 0-vormig omlijnde N een merk 
bleef, dat krachtens wettelijk voorschrift op 
varkens moet worden geplaatst en om die 
reden is dit merk zeker een merk dat door 
art. 219 Sr. wordt beschermd. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

0. omtrent het eerste middel van cassatie : 
dat dit, voor zoover daarin wordt gesteld, 

dat uit de gebezigde bewijsmiddelen zou 
voortvloeien, dat het merken is geschied met 
een door de letters P. T . voorafgegane 0-
vormig omlijnde N, feitelijken grondslag 
mist, omdat in die bewijsmiddelen slechts 
van een tatoueermerk, dat uit een 0-vormig 
omlijnde N zonder meer bestond, sprake is : 

dat voorts de vraag, of die 0-vormig om
lijnde N was een merk, waarvan de varkens 
of biggen kriochtens de Landbouw-Crisiswet 

1933 en het Crisis-Varkensbesluit 1936 voor
zien moesten zijn, door Rechtbank en Hof 
aan de hand van de op dit laatste Besluit 
steunende Crisis-Varkensbeschikking 1939 I 
(Algemeen) moest worden beantwoord, zoo
dat hieromtrent geenerlei bewijslevering op 
haar plaats was; 

dat derhalve dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat in art. 2 van het Crisis-Varkensbesluit 

1936 is bepaald : 
in lid I, dat het voorhanden en in voorraad 

hebben van varkens is verboden, en 
in lid 2, dat het in lid I gestelde verbod 

niet geldt voor de in lid 2 onder d bedoelde, 
door den Minister aan te wijzen Crisis-Or
ganisaties, en voorts niet voor de in lid 2 

onder a, b en c aangeduide, tot een Crisis
Organisatie of tot zekere groep van een Cri
sis-Organisatie toegelaten personen, wat die 
personen betreft echter, voor zoover hier van 
belang, met dien verstande, dat varkens bo
ven een zeker gewicht, bij voormelde Be
schikking vastgesteld op 15 Kilogram, voor
zien moeten zijn van een door den Minister 
van Economische Zaken vast te stellen ta
toueermerk in de ooren, dat volgens art. 5 
van het Besluit slechts mag worden aange
bracht door of vanwege een of meer door den 
Minister aan te wijzen Crisis-Organisaties; 

dat dit tatoueermerk laatstelijk is vastge
steld bij genoemde Crisis-Varkensbeschik
king 1939 I (Algemeen) van 29 Dec. 1938, 
waarbij met ingang van 1 Jan. 1939 is be
paald in art. 4: ,,Het tatoueermerk, bedoeld 
in art. 2, lid 2, onder a, 1 ° van het besluit 
(dit is het Crisis-Varkensbesluit 1936) is een 
0-vormig omlijnde N, alsmede twee letters 
ter aanduiding van het district, waarbinnen 
dat merk door tatoueering aan of in een der 
oorschelpen van het varken is aangebracht"; 

dat derhalve het merk, dat - varkens, 
welke een door den Minister ingevolge art. 1 

lid 2 onder d van het Besluit aangewezen 
Organisatie voorhanden of in voorraad heeft, 
buiten beschouwing gelaten - in een der 
ooren van een varken van meer dan 15 Kilo
gram, dat men voorhanden of in voorraad 
heeft, moet zijn aangebracht, sinds 1 Jan. 
1939 niet bestaat uit een 0-vormig omlijnde 
N zonder meer, doch uit een 0-vormig om
lijnde N, vergezeld van twee in het aange
haalde art. 4 bedoelde districtsletters; 

dat requirant volgens het bewezen ver
klaarde omstreeks April of Mei 1939, dus na 
de inwerkingtreding van die Beschikking, 
niet dat merk in zijn geheel, doch slechts een 
gedeelte daarvan, namelijk alleen de 0-vor
mig omlijnde N, op de varkens heeft aan
gebracht; 

dat het bewezen verklaarde, waarvan de 
woorden "zijnde dit een merk "tot en met" 
moesten worden voorzien" slechts qualifica
tieve beteekenis hebben, dan ook niet op
levert een der misdrijven, strafbaar gesteld 
in art. 219 lid 1 Sr. en, waar het ook niet 
krachtens een andere wettelijke bepaling 
strafbaar is, requirant alsnog van alle rechts
vervolging moet worden ontslagen; 
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Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voor zoover daarbij het vonnis der Recht
bank is bevestigd, ten aanzien van de quali
ficatie, de strafbaarverklaring van requirant 
en van het bewezen verklaarde en de straf
oplegging, en 

Rechtdoende ingevolge art. ros der .Wet 
R. O.; 

Vernietigt dat vonnis ten aanzien van de 
voormelde punten; 

Ontslaat requirant ter zake van het bewe
zen verklaarde van alle rechtsvervolging; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

ro juni 1940. ARREST van den H oogen 
Raad. (Sr. art. 437 ; Ventverordening 
Amsterdam art. 6.) 

Ter beantwoording van de vraag, wel
ke personen aan de in art. 6 der Vent
verordening gestelde voorschriften heb
ben te voldoen is slechts rekening te 
houden m et het bepaalde bij art. 43 7 
Sr. , terwijl art. 1 lid 2 van de Ventver
ordening ten deze van alle beteekenis is 
ontbloot. 

Onder "door hem gekochte goederen" 
in art. 437 Sr. en art. 6 der Ventverorde
ning van Amsterdam, valt niet slechts 
hetgeen door het hoofd van het bedrijf 
persoonlijk is gekocht, maar ook hetgeen 
in dat bedrijf is gekocht door daartoe 
bevoegd personeel. 

Op het beroep van: 1°. M . J. P., koopman 
in gouden en zilveren voorwerpen, te Am
sterdam, 2 °. J . P ., koopvrouw te Amsterdam, 
requiranten van cassatie tegen een vonnis 
van d e Arr.-Rechtbank te Amsterdam van 
20 Febr. 1940; waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een op 12 Sept. 1939 door 
het Kantongerecht te Amsterdam gewezen 
vonnis, requiranten ter zake van: ,,het me
deplegen van als opkooper eenig voorschrift 
overtreden, door den Raad eener gemeente 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
met betrekking tot het register (Jees: het bij 
art. 437 Sr. voorgeschreven register) uitge
vaardigd en afgekondigd op de wijze door de 
plaatselijke verordening, bedoeld in art. 172, 
thans 203 der Gemeentewet voorgeschreven", 
met aanhaling van de artt. 43 7 aan11ef en 
onder 2 °, 4 7 en 23 Sr. , 6 lid 1 aanhef en onder 
c der Ventverordening voor de gemeente 
Amsterdam, 172 (thans 203) der Gemeente
wet, zijn veroordeeld ieder tot eene geld
boete van één gulden en één dag vervangen
de hechtenis. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de requiranten voorgesteld bij schriftuur en 
luidende : 

I. ,,S., althans v. t. van de artt. 348, 350, 
351 , 352, 359, 422, 423, 42 S Sv. juncto art. 
437 Sr., doordat blijkens het vonnis als be
wezen is aangenomen het bij dagvaarding 

gestelde "nadat zij te zamen en in vereeni
ging alstoen een hoeveelheid oud zilver- en 
schepwerk te Amsterdam hadden gekocht", 
zulks hoewel in de gebezigde bewijsmiddelen 
omtrent dat koopen door hen niets voorkomt, 
integendeel uit de verklaring van den ge
tuige Monasch blijkt dat deze getuige op de 
in het opkoopersregister onder no. 866 en 876 
genoemde data respectievelijk een aantal 
lepels en vorken en een aantal zilveren voor
werpen heeft gekocht ;" 

II. ,,S. , althans v . t . van art. 437 Sr., in 
verband met de in het eerste middel aange
haalde artikelen van het Wetboek van Straf
vordering, doordat het vonnis 

a.. aanneemt dat het in beslag genomen 
boekwerk een doorloopend register als be
doeld in art. 437 Sr. is ; 

b. t en deze art. 6 der Ventverordening der 
gemeente Amsterdam toepasselijk verklaard 
heeft, zulks beide ten onrechte;" 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan re
quiranten is telaste gelegd, dat zij te Am
sterdam te zamen en in vereeniging, althans 
ieder voor zich en afzonderlijk in de maand 
Mei 1939 althans op of omstreeks 3 en s Mei 
1939, terwijl zij van opkoopen van gouden en 
zilveren voorwerpen althans goederen een 
beroep althans gewoonte maakten, nadat zij 
te zamen en in vereeniging althans ieder 
voor zich en afzonderlijk in de uitoefening 
daarvan alstoen een hoeveelheid oud zilver 
en schepwerk te Amsterdam hadden gekocht, 
niet in het doorloopend opkoopersregister, 
hetwelk door hen, verdachten, moest worden 
gehouden betreffende door hen gekochte, in
geruilde, als geschenk aangenomen of in 
pand, gebruik of bewaring genomen goede
ren, onverwijld het volgende hebben aange
teekend overeenkomstig het bepaalde in art. 
6 van de ventverordening der gemeente Am
sterdam, te weten, de hoedanigheid, de 
soort, het gewicht, het aantal, de hoeveel
heid en de merken der goederen voorzoover 
een en ander uit den aard der zaak mogelijk 
was, aangezien bovenbedoelde goederen in 
opgemeld opkoopersregister slechts waren 
omschreven met "oud zilver en schepwerk"; 

dat bij het bestreden vonnis het telaste ge
legde - m et qualificatie en strafoplegging 
als voormeld - , is bewezen verklaard, met 
dien verstande, dat requiranten te zamen en 
in vereeniging op of omstreeks 3 en s Mei 
1939, terwijl zij van opkoopen van gouden en 
zilveren voorwerpen een beroep maakten, na
dat zij te zamen en in vereeniging in de u; t
oefening daarvan een hoeveelheid hadden 
gekocht, niet hebben aangeteekend; 

0 . dat art. 6 der Ventverordening voor de 
gemeente Amsterdam, - welke verordening 
door Ged. Staten van Noord-Holland is 
goedgekeurd bij besluit van 14 Juni 1933, no. 
102 -, voorzooveel hier van belang luidt : 

"De in art. 437 Sr. genoemde personen zijn 
verplicht in het doorloopende register, het
welk door hen moet worden gehouden, be
treffende door hen gekochte, ingeruilde, als 
geschenk aangenomen of in pand, gebruik of 
bewaring genomen goederen, onverwijld het 
volgende aan te teekenen : 
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,,C. de hoedanigheid, de soort, het ge
wicht, het aantal, de hoeveelheid en de mer
ken der goederen, voor zoover een en ander 
uit den aard der zaak mogelijk is;" 

0. dat, blijkens de bij schriftuur gegeven 
toelichting, het eerste middel berust op de 
stelling, dat zou zijn telaste gelegd en de 
Rechtbank als bewezen zou hebben aange
nomen, dat requiranten het bij de bewezen
verklaring bedoelde goed persoonlijk zouden 
hebben gekocht; 

dat evenwel deze stelling niet juist is, daar 
de Rechtbank kennelijk, - en terecht - , 
heeft aangenomen, dat onder "door hen ge
kochte _goederen" in voormeld art. 6 der 
Ventverordening, evenals ook in art. 437 sub 
1 ° Sr., niet slechts valt hetgeen door het 
hoofd van het bedrijf persoonlijk is gekocht, 
maar ook hetgeen in dat bedrijf is gekocht 
door daartoe bevoegd personeel, in welken 
zin de Rechtbank terecht ook heeft verstaan 
het koopen vermeld in de telastlegging, welke 
op niet-nakoming van het in voormeld art. 6 
gegeven gebod doelt, terwijl requiranten te
recht niet hebben betwist, dat uit de gebe
zigde bewijsmiddelen valt af te leiden, dat 
hier in het bedrijf van requiranten is gekocht 
door daartoe bevoegd personeel; 

dat dus het eerste middel niet juist is; 
0. omtrent het tweede middel: 
dat, blijkens het bestreden vonnis, het ti

telblad van het bij het middel sub a bedoelde 
boekwerk onder meer vermeldt, dat dit re
gister, mede "in volvoering van" art. 43 7 Sr., 
voor de requiranten strekt "tot dagelijksche 
inschrijving,zonder tusschenruimte of gaping 
in de volgorde van de nummers en de overige 
daarin aangeduide gegevens omtrent alle 
goederen, door hem ingekocht of bij ruiling 
of op andere wijze verkregen", en de R echt
bank terecht zoodanig register heeft aange
merkt als een doorloopend register gelijk be
doeld in art. 43 7 sub 1 ° Sr.; 

dat omtrent het bij het middel sub b ge
stelde in het bestreden vonnis voorkomt: 

"dat de raadsman van verdachten heeft 
aangevoerd, dat in art. 6 der Ventverorde
ning van de gemeente Amsterdam weliswaar 
voorschriften worden gegeven met betrek
king tot het doorloopend register te houden 
door de in art. 43 7 Sr. genoemde personen, 
doch deze bepaling, voorzoover opkoopers 
betreffende, in verband met het bepaalde bij 
art. 1 lid 2 der Ventverordening slechts zou 
kunnen doelen op personen, die van opkoo
pen hun beroep maken op de wijze als is aan
gegeven in art. 1 lid 2 der Ventverordening, 
waaronder de verdachten niet zouden zijn 
begrepen;" 

,,dat de Ventverordening blijkens het be
paalde bij artikel 1 in de eerste plaats beoogt 
voorschriften te geven ten aanzien van het 
venten en het daarmede voor deze verorde
ning gelijkgestelde opkoopen op de in art. 1 

lid 2 genoemde wijze;" 
.,dat daarnevens in art. 6 zonder eenige be

perking voorschriften worden gegeven met 
betrekking tot het doorloopende register te 
houden door de in art. 437 Sr. genoemde per
sonen;" 

"dat bij de beoordeeling van de vraag 
welke personen aan de in art. 6 der Ventver
ordening gestelde voorschriften hebben te 
voldoen slechts is rekening te houden met het 
bepaalde bij art. 437 Sr. en art. 1 lid 2 van 
de Ventverordening ten deze van alle betee
kenis is ontbloot;" 

dat deze overwegingen juist zijn en het 
middel ten onrechte daartegen opkomt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn]. 

(N. J.) 

10 Juni I940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Alg. Pol. 
Verord. Sliedrecht art. 46.) 

Het in art. 46 lid 1 der Alg. Pol. Ver
ord. van Sliedrecht gegeven verbod om 
als bezoeker te verblijven gedurende den 
sluitingstijd, richt zich niet slechts tegen 
bezoekers van door het publiek toegan
kelijke lokalen, als bedoeld in de artt. 
44-46, maar tegen alle bezoekers van 
het huis, waarin zoodanige lokalen ge
vestigd zijn. Uit art. 46 Jid 2 volgt, dat 
als bezoekers onder meer wel worden be
schouwd familie van den houder der in
richting, andere dan de leden van zijn 
gezin, zijn ouders en zijn kinderen, en in
dien de inrichting niet mede voor loge
ment of slaapstede is bestemd, zijn lo
gé's. Al deze bezoekers van particuliere 
vertrekken mogen, als het sluitingsuur 
gekomen is, niet meer in het huis aan
wezig zijn en moeten bij aanwezigheid, 
op straffe van in overtreding te zijn, het 
verlaten. 

Dergelijke verplichtingen kunnen niet 
meer gerekend worden te strekken in het 
belang der openbare orde, zedelijkheid 
of gezondheid of in het algemeen te be
treffen de huishouding der gemeente, 
derhalve worden in art. 46 de grenzen 
overschreden, welke art. 168 Gemeente
wet voor de bevoegdheden van den ge
meentelijken wetgever heeft getrokken, 
zoodat het verbindende kracht mist. 

(Anders Adv.-Gen. Holsteyn) . 

Op het beroep van W. H. V., aannemer, 
wonende te Sliedrecht, requirant van cassa
tie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. te 
Dordrecht van 16 Febr. 1940, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een vonnis 
van het Kantongerecht te Dordrecht van 25 
Oct. 1939, requirant ter zake van "het in de 
gemeente Sliedrecht op een tijd, waarop de 
in art. 45 der Alg. Pol. Verord. dier gemeen
te bedoelde lokalen voor het publiek geslo
ten moeten zijn, als bezoeker verblijven in 
een huis, waarin zoodanige lokalen gevestigd 
zijn", met aanhaling van de artt. 44, 45, 46, 
129 van genoemde Politieverordening, 23, 
91 Sr. is veroordeeld tot een geldboete van 
één gulden en één dag vervangende hechte
nis; (gepleit door Mr. J . van Drooge, adv. te · 
Dordrecht); 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bewezen is verklaard het den verdachte 
telaste gelegde feit, dat hij op 17 Sept. 1939 
des voormiddags te ongeveer 2½ uur te Slie
drecht, als bezoeker heeft verbleven in de 
zuidelijke boven-localiteit van perceel Slie
drecht B. No. 30 in welk hr is gevestigd zijn 
de voor het publiek toega1 ,kelijke niet uit
sluitend voor logement of slaapstede bestem
de cafélocalen van L . M ., welke localen als
toen voor het publiek gesloten moesten zijn. 

Tegen het vonnis der Rechtb. is namens 
den verdachte beroep in cassatie ingesteld. 
Namens requirant is bij pleidooi als cassatie
m iddel voorgesteld: 

S., althans v. t. van art. 46, rste lid, der 
Alg. Pol. Verord. van de gemeente Sliedrecht, 
luidende: ,,Het is verboden op tijden, waarop 
de in het vorige artikel bedoelde lokalen voor 
het publiek gesloten moeten zijn, als bezoe
ker te verblijven in een huis, waarin zooda
nige lokalen gevestigd zijn " . De in het vo
rige artikel bedoelde lokalen zijn de voor het 
publiek toegankelijke lokalen in een inrich
ting waar men gelagen zet. De Rechtb. heeft 
dit artikel geschonden, althans verkeerd toe
gepast, door te overwegen dat onder "bezoe
ker" in lid 1 van dit artikel moet worden 
verstaan een ieder die met het doel zich in 
dat huis op te houden, verblijft in een huis 
waarin voor het publiek toegankelijke loka
len, als bedoeld in art. 45 der Verordening, 
gevestigd zijn. Zulks te=i.il inderd:a-id onder 
bezoekers in dit artikel zijn te verstaan be
zoekers van de voor het publiek toegankelij 
ke lokalen, die in het huis gevestigd zijn. 

Het voorgestelde middel houdt verband 
m~t het door de Rechtb. verwerpen van het 
ter harer terechtzitting door verdachte's 
raadsman betoogde : ,,dat verdachte niet 
strafbaar zoude zijn, aangezien verdachte in 
bedoeld perceel niet zou hebben vertoefd als 
bezoeker in den zin van art. 46 der Alg. Pol. 
Verord. der gemeente Sliedrecht; dat toch 
onder "bezoekers" in dat artikel niet zijn te 
verstaan bezoekers van het perceel, doch uit
sluitend bezoekers van de in art. 45 dier ver
ordening bedoelde voor het publiek toegan
kelijke localiteiten van dat perceel ; dat nu 
verdachte niet als bezoeker van een voor het 
publiek toegankelijke localiteit in bedoeld 
perceel heeft vertoefd, aangezien immers de 
zuidelijke bovenlocaliteit, waarin hij ver
bleef, als sociëteitslokaal juist niet voor het 
publiek toegankelijk is". D e R echtb. heeft 
dat betoog verworpen met deze overwegin
gen: 

0 . dat art. 46 der Alg. Pol. Verord. der ge
meente Sliedrecht ruim gesteld is en naar het 
oordeel der R echtb. onder "bezoeker" in lid 
1 van dat artikel moet worden verstaan : een 
ieder die - met het doel zich in dat huis op 
te houden - verblijft in een huis, waarin 
voor het publiek toegankelijke lokalen (als 
bedoeld in art. 45 dier verordening) geves-• 
tigd zijn , behoudens dan de weinige limita
tief opgesomde uitzonderingen van het twee-

. de lid van dat artikel; 
0. dat deze opvatting ook het meest strookt 

met de strekking van a rt. 46 der verordening, 
welke kennelijk is, d e contröle op de nale
ving van het voorschrift van art. 45 dier ver
ordening te vergemakkelijken; 

0. dat waar niet gebleken is, dat verdach
te onder een der uitzonderingen van het 
tweede lid van art. 46 der verordening valt 
- hij wel degelijk a ls bezoeker in den zin 
van lid 1 van art. 46 der verordening in het 
in de telastelegging bedoelde perceel heeft 
vertoefd. 

Daar art. 46 der onderhavige verordening 
luidt, wat het eerste lid betreft: Het is ver
boden op tijden, waarop de in het vorig arti
kel bedoelde lokalen voor het publiek geslo
ten moeten zijn, als bezoeker te verblijven 
in een huis, waarin zoodanige lokalen geves
tigd zijn". 

en wat het tweede lid betreft: ,,Als be
zoekers worden niet beschouwd: 

a. de houder der inrichting en de leden 
van diens gezin; 

b. de buitenhuis wonende ouders of kin
deren van den houder van de inrichting; 

c. zij, die in de inrichting nachtverblijf 
houden en wier namen in het register, be
doeld bij art. 438 Sr., zijn ingeschreven; 

d . zij, wier tegenwoordigheid in de in
richting wegens dringende omstandigheden 
wordt vereischt.", 
onderschrijf ik voormeld oordeel van de Rb. 
en acht ik dus het voorgestelde middel niet 
deugdelijk. Mitsdien concludeer ik tot ver
werping van het beroep. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Van der Flier; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis bewezen 
is verklaard, met qualificatie en strafopleg
ging als voormeld, het den requirant te laste 
gelegde feit, dat hij enz. (zie conclusie); 

0 . dat art. 44 der Alg. Pol. Verord. van de 
gemeente Sliedrecht noemt een logement, 
slaapstede, herberg, koffiehuis, bierhuis, tap
perij, slijterij, restaurant, lunchroom of eeni
ge andere inrichting, waar men gelagen zet ; 

dat art. 45, re en 2e lid van die Verorde
ning luidt: ,,De houders van de in het vorig 
artikel genoemde inrichtingen zijn verplicht 
te zorgen, dat de daarin voor het publiek 
toegankelijke lokalen, welke niet uitsluitend 
voor logement of slaapstede zijn bestemd, 
ook al worden zij gebruikt als sociëteitsloka
len , te tien uur des avonds of op zoodanig 
later uur als hun door den Burgemeester is 
toegestaan gesloten en door de bezoekers ont
ruim d zijn. Bij weigering van de bezoekers 
om die lokalen op het voor de sluiting be
paalde tijdstip te ontruimen zijn bedoelde 
houders verplicht daarvan terstond kennis 
te geven aan de politie. 

"Het is hun verboden zonder vergunning 
van den Burgemeester, gedurende den tijd 
tusschen het voor de sluiting bepaalde uur 
en vijf uur des morgens bedoelde lokalen ge
opend te hebben en in het huis, waarin zij 
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hun bedrijf uitoefenen, andere bezoekers te 
ontvangen of te hebben dan hen, die in de 
2e alinea van het volgende artikel genoemd 
zijn." 

dat art. 46, re en 2e lid van die Verorde
ning luidt: (zie conclusie.); 

0. wat het middel betreft en ambtshalve: 
dat uit de artt. 45 en 46 blijkt, dat de Alg. 

Pol. Verord. voor de gemeente Sliedrecht on
derscheid maakt tusschen de voor het pu
bliek toegankelijke lokalen van de houders 
van de in art. 44 genoemde inrichtingen en 
de huizen waarin die houders hun bedrijf uit
-oefenen en waarin dus die lokalen gevestigd 
zijn; 

dat het in het eerste lid van art. 46 ge
geven verbod om als bezoeker te verblijven 
gedurende den sluitingstijd zich kennelijk 
richt niet slechts tegen bezoekers van voor 
het publiek toegankelijke lokalen als in ge
noemde artikelen bedoeld, maar tegen alle 
bezoekers van het huis, waarin zoodanige lo
kalen gevestigd zijn, derhalve ook tegen be
zoekers van de in dat huis aanwezige parti
çuliere woonruimte van den houder der in
richting en zelfs tegen bezoekers van de par
ticuliere vertrekken van bewoners van het 
huis, die niet tot het gezin van dien houder 
behooren en zelfs niet in eenigerlei betrek-
1,ing tot zulk een houder staan; 

dat voorts uit het tweede lid van art. 46 
volgt, dat als bezoekers onder meer wel wor
den beschouwd, familie van den houder der 
inrichting, andere dan de leden van zijn ge
zin, zijn ouders en zijn kinderen, en, indien 
de inrichting niet mede voor logement of 
slaapstede is bestemd, zijn logé's ; 

dat dus al deze bezoekers van particuliere 
vertrekken, als het sluitingsuur gekomen is , 
niet meer in het huis aanwezig mogen zijn 
en bij aanwezigheid, op straffe van in over
treding te zijn, het moeten verlaten; 

dat dergelijke verplichtingen niet meer ge
rekend kunnen worden te strekken in het be
lang der openbare orde, zedelijkheid of ge
zondheid of in het algemeen te betreffen de 
huishouding der gemeente en in genoemd 
art. 46 derhalve de grenzen worden over
schreden, welke art. 168 der Gemeentewet 
voor d e bevoegdheden van den gemeentelij
ken wetgever heeft getrokken, zoodat het 
verbindende kracht mist, waaruit volgt, dat 
de ter zake van dat art. 46 uitgesproken ver
oordeeling niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, behalve 
voor zoover daarbij het in eersten aanleg ge
wezen vonnis is vernietigd en voor wat be
treft de bewezenverklaring; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R . 0.; 
0. dat het bewezenverklaarde ook niet bij 

eenige andere wettige strafbepaling is straf
baar gesteld; 

Ontslaat den requirant van alle rechtsver
volging te dier zake. 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

(N. J.) 

z2 juni z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

De R. v. B., aannemende dat hier een 
ondeelbaar complex van onderling sa
menhangende gebouwen en erven aan
wezig was, heeft in overeenstemming 
met den aard der straatbelasting, en 
zonder dat de geschiedenis der wet zich 
daartegen verzet, beslist, dat de belas
ting in het onderwerpelijk geval wegens 
alle tot dat complex behoorende eigen
dommen naar het ten deze toegepaste 
belastingtarief dient te worden geheven. 

Op grond van hetgeen feitelijk vast
stond mocht de R . v . B. komen tot de 
gevolgtrekking dat hier van een com
plex als vorenbedoeld sprake was; deze 
feitelijke besiissing kan in cassatie niet 
ten toetse komen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eind
hoven tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te's-Her
togenbosch van 28 Oct. 1939, betreffende den 
aanslag in de Straatbelasting der gem. Eind
hoven, haar opgelegd over het belastingjaar 
1936; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende, na vruchtelooze 

reclame bij den Raad der gemeente, zich 
heeft gewend tot den R. v. B., die echter de 
bestreden beschikking heeft bevestigd, zulks 
op de volgende gronden: 

"dat kennelijk enkel geschil bestaat ten 
aanzien van het in voormelden aanslag mede 
begrepen aan appellante in eigendom toebe
hoorend te Eindhoven gelegen onroerend 
goed, dat kad. bekend is als Gem. Strijp, 
Sectie C . Nr. 330 en volgens de kad. leggers 
een totale belastbare opbrengst heeft van 
f 334,893.22; 

dat de Gemeente bij de vaststelling en 
handhaving van den betrokken aanslag er 
van is uitgegaan, dat de tezamen het voor
melde kad. perceel uitmakende gebouwen en 
erven tezamen één ondeelbaar complex vor
men van onderling samenhangende gebouwen 
en erven, en wel een complex belendend aan 
de Schootschestraat E:n de Beukenlaan, zijn
de beide openbare wegen in de Gem. Eind
hoven en voorzien van kunstverharding en 
rioleering, waarvan de kosten van aanleg 
geheel voor rekening dier Gemeente zijn ge
komen, hetgeen volgens de betrokken hef
fingsverordening leidt tot een aanslag naar 
,6 % der hiervoor aangehaalde belastbare 
opbrengst; 

dat appellantes grieven betreffende dien 
aanslag vooreerst alsnu hierin bestaan, dat: 

r. niet de vraag is, of diverse gebouwen 
met tusschenliggende erven één ondeelbaar 
complex vormen van onderling samenhan
gende gebouwen en erven, of als dusdanig 
moeten wotden beschouwd, maar integendeel 
ten aanzien van ieder gebouw, met deszelfs 
gebouwde aanhoorigheden en daarbij behoo
rend erf, op zich zelf en geheel ,zelfstandig 
moet worden nagegaan of terzake daarvan 
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belastingplichtigheid bestaat en naar welke 
basis; 

2. ook al zou zulks niet juist zijn, boven
dien de betrokken gebouwen met daarbij be
hoorende erven in feite geenszins één ondeel
baar complex uitmaken in voege als door de 
Gemeente is aangenomen; 

3. indien dusdanig complex echter wèl 
aanwezig moet worden geacht, bij de bepa
ling der verschuldigde belasting niet uitslui
tend mag worden gelet op de belending van 
dat complex aan de Schootschestraat en de 
Beukenlaan, maar daarbij tevens er mede 
rekening moet worden gehouden, vooreerst 
dat bedoeld complex ook nog belendt aan de 
Glaslaan, Kastanjelaan en Mathildalaan, van 
welke wegen de verharding en rioleering of 
enkel de verharding door appellante zelf voor 
haar eigen rekening zijn aangelegd, voor die 
belending medebrengende een belastinghef
fing naar een lager bedrag dan 16 % der 
meergenoemde belastbare opbrengst, en ver
volgens, dat de belending aan de Schootsche
straat en de Beukenlaan, waarop de Gemeen
te een aanslag naar een basis van 16 % der 
belastbare opbrengst heeft gegrond, slechts 
van ondergeschikt belang is, als zijnde de 
hoofdingang van het complex gelegen aan de 
Glaslaan, de tweede ingang aan de Mathilda
laan, terwijl de overige ingangen, n.l. aan de 
Kastanjelaan en Beukenlaan, slechts weinig 
beteekenis hebben; 

dat de betrokken heffingsverordening, zijn
de "verordening op de heffing eener belas
ting onder den naam van "Straatbelasting" 
in de Gem. Eindhoven", onder meer inhoudt: 

"Art. 1. In de Gem. Eindhoven wordt 
onder den naam van " Straatbelasting" een 
belasting geheven, wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erveµ, die 
aan van kunstverharding voorziene openbare 
wegen in de Gemeente belenden of in de on
middellijke nabijheid daarvan gelegen zijn 
en wegens ongebouwde eigendommen, die 
aan dusdanige wegen belenden of daarop uit
gang hebben, zulks als bijdrage in de ten 
laste der Gemeente komende kosten wegens 
rente en aflossing terzake van den aanleg, de 
vernieuwing en uitbreiding van de kunstver
harding en rioleering van openbare wegen in 
de Gemeente, alsmede voor hun onderhoud, 
voor hunne verlichting en voor afvoer van 
water en vuil. 

Art. 3. 1 . Belastingplichtig zijn zij, die 
krachtens het recht van bezit of eenig ander 
zakelijk recht, het genot hebben van de 
eigendommen, bedoeld in art. 1. 

2. Als genothebbenden in den zin van lid 
1 van dit artikel worden aangemerkt zij, die 
bij den aanvang van het belastingjaar, inge
volge art. 46 der wet van 26 Mei 1870, S . 82, 
zooals deze nader is of zal worden gewijzigd, 
in de kad. leggers als voor die eigendommen 
belastingplichtig in de Rijksgrondbelasting 
staan aangegeven , tenzij enz. 

Art. 4. De belasting wordt berekend : 
1. voor de in art. 1 bedoelde gebouwde 

eigendommen en daarbij behoorende erven 
naar de beJastbare opbrengst aangegeven in 
de kad. leggers; 

2. enz. 
Art. 6. De belasting bedraagt: 
1. voor de in art. 1 bedoelde gebouwde 

eigendommen en daarbij behoorende erven , 
die belenden aan of in de onmiddellijke n a 
bijheid zijn gelegen van openbare wegen, als 
bedoeld in art. 1, welke van kunstverharding 
en rioleering zijn voorzien, 16 % der belast 
bare opbrengst, aangegeven in de kad. leg
gers of vastgesteld overeenkomstig het be
paalde in art. 5. 

2. enz. 
dat, wat aangaat de eerste grief: appellante 

ter motiveering van haar standpunt heeft 
aangevoerd : 

dat de betrokken heffingsverordening 
steunt op art. 280 der Gemeentewet en uit de 
geschiedenis van het tot stand komen van 
dit artikel, mede i.v. m . art. 278 dier wet, 
volgt, dat het begrip "gebouwd eigendom" 
in bedoeld art. 280 dezelfde beteekenis heeft 
als in de Wet op de .Grondbelasting; dat wel
iswaar de Wet op de Grondbelasting zelve 
geen nadere omschrijving geeft van het be
grip "gebouwd eigendom", maar blijkens het 
bepaalde bij art. 8 der Herzieningswet 1897, 
voortvloeiende uit het bepaalde bij art. 59 
der Wet op de Grondbelasting, een gebouw 
met zijn gebouwde aanhoorigheden voor de 
toepassing der Wet op de Grondbelasting, 
als één gebouwd eigendom wordt aange
merkt, terwijl de wet niet nader omschrijft, 
wat een "gebouw" is, zoodat zulks moet wor-
den beoordeeld naar het spraakgebruik; dat 
h.i. hieruit voortvloeit, dat in art. 280 der 
Gemeentewet en dus ook in art. 1 der voor
melde heffingsverordening als één gebouwd 
eigendom moet worden aangemerkt: ieder 
gebouw met zijn gebouwde aanhoorigheden, 
zoodat het daarbij onverschillig is of dit ge
bouw al dan niet met andere hoofdgebouwen 
één complex vormt; dat het dan ook niet op 
de wet steunt aan te nemen, dat het begrip 
"gebouwd eigendom" ook zou omvatten een 
complex van verschillende gebouwen., welke 
geen van alle aanhoorigheden van een be
paald hoofdgebouw zijn, indien deze gebou
wen één eenheid van onderling samenhan
gende gebouwen vormen ; 

dat de Gemeente heeft gesteld, dat aard en 
strekking der Straatbelasting medebrengen. 
dat, wanneer verschillende gebouwen met de 
daartusschen liggende open ruimten één on
deelbaar samenhangend complex van gebou
wen. en erven vormen, de ligging ten opzichte 
van den openbaren weg van die gezamenlijk 
één eenheid · vormende gebouwen en open 
ruimten, als maatstaf voor de belastbaarheid 
moet worden aangemerkt ; 

dat appellante van opvatting is, dat de 
Gemeente zich ter verdediging harer stelling 
geenszins kan beroepen op aard en strekking 
der Straatbelasting, daar die, als hebbende 
de betrokken heffing ten doel een vergoeding 
t e ontvangen voor het speciale profijt, da t 
bepaalde gemeentelijke werkzaamheden voor 
bepaalde speciaal daardoor bevoorrechte 
eigendommen afwerpen, h . i. juist datgene 
verhinderen wat de Gemeente wil, terwij l 
bovendien die op bedoelden aard en strek-
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king gebaseerde opvatting van de Gemeente 
zeer kennelijk afwijkt van de woorden der 
wet en ook reeds deswege niet aanvaard
baar is; 

dat appellante er ook nog op heeft gewe
zen, dat, aangezien Straatbelasting een zui
ver zakelijk karakter heeft, aan de persoon
lijke omstandigheid, dat diverse naast elkaar 
gelegen gebouwen met de daarbij behoorende 
erven aan éénzelfden genothebbende toebe
hooren, ten deze geen enkel gevolg mag wor
den toegekend; 

dat de Raad van oordeel is, dat wel kan 
worden aangenomen, dat zoowel in art. 280 

der Gemeentewet en art. 1 der Heffingsver
ordening de termen "gebouwde eigendom
men" en "ongebouwde eigendommen" de
zelfde beteekenis hebben als in de Wet op 
de Grondbelasting, zoodat die woorden niet 
anders kunnen bedoelen dan de voorwerpen, 
die ook den grondslag voor de Grondbelas
tingheffing vormen, maar zulks echter nog 
geenszins medebrengt, dat gemeld art. 280 

der Gemeentewet en art. 1 der Heffingsver
ordening eischen, dat van ieder gebouw met 
deszelfs gebouwde aanhoorigheden en daarbij 
behoorend erf op zich zelf en afzonderlijk 
moet worden nagegaan, of terzake belasting
plichtigheid bestaat en naar welken maat
staf; 

dat de Raad evenmin kan inzien, dat de 
handelwijze der Gemeente in strijd is met 
aard en strekking der Straatbelasting; 

dat de Raad toch aanneemt, dat de aard 
der Straatbelasting medebrengt, dat de om
standigheden van dien aard kunnen zijn, dat 
gebouwde eigendommen met de daartusschen 
liggende open ruimten, uitmakende de bij 
die gebouwen behoorende erven, behooren 
tot - of het karakter dragen van één on
deelbaar complex van onderling samenhan
gende gebouwen en erven, welk complex dan 
in zijn geheel een op zich zich staand belas
tingobject vormt, zoodat in dusdanig geval 
de belasting wegens alle tot dat complex be
hoorende gebouwde eigendommen met daar
bij behoorende erven dient te worden gehe
ven, en het alsdan dus ook redelijk is, de lig
ging, ten opzichte van den openbaren weg 
van de gezamenlijke, ééne eenheid vormende, 
gebouwen en open ruimten, als maatstaf voor 
de belastbaarheid aan te nemen; 

dat door die opvatting ook geenszins een 
persoonlijk element wordt ingevoerd, aange
zien het uitmaken van een ondeelbaar com
plex niet van eenige beteekenis of zonder 
meer wordt gebaseerd op het toebehooren 
aan één genothebbende; 

dat de Raad op vorenstaande gronden deze 
,eerste grief van appellante niet kan aanvaar
den-

d~t ten aanzien van de tweede grief vast
staat: dat het in casu betreft de gebouwen en 
erven, bekend als de "Philips' Fabrieken"; 

dat blijkens de stukken en het ter zake ter 
vergadering van den Raad verhandelde, de 
Gemeente haar opvatting, dat de gebouwen 
niet daartusschen liggende open ruimten, te
zamen uitmakende het voormelde kad. per
.ceel, in wezen één ondeelbaar complex var-

men van onderling samenhangende gebouwen 
en erven, steunt, op grond van hunne ligging 
ten opzichte van elkander en mede op het 
feit, dat zij naar haar inzicht gezamenlijk in 
één en hetzelfde bedrijf, voor één en het
zelfde doel, de fabricage van- en den handel 
in gloeilampen, radiotoestellen, etc. worden 
gebezigd, terwijl zij zich daarvoor ook nog 
beroept op de door appellante in haar be
roepschrift gegeven gedeeltelijke opsomming 
der betrokken gebouwen; 

dat zij bovendien ter staving van haar 
standpunt ter vergadering van den Raad als
nog heeft aangevoerd, dat de bedrijven, in 
bedoeld complex ondergebracht, in hoofd
zaak en behoudens enkele uitzonderingen on
derling verband met elkaar houden en dat 
ook in feite tusschen de betrokken gebouwen 
onderling verband aanwezig is, hetgeen wel 
blijkt uit het feit, dat de gebouwen onderling 
door spoorverbindingen verbonden zijn, dat 
het geheele kad. complex op zich zelf één 
geheel doorgaande afrastering heeft, dat alle 
gebouwen onderling met buizen verbonden 
zijn, dat alle gebouwen worden verwarmd 
door- en vanuit één centrale verwarmings
installatie, dat ten behoeve der gezamenlijke 
bedrijven dier gebouwen één garage bestaat, 
dat alle gebouwen zijn aangesloten op één
ze.lfde centrale telefooninstallatie, dat be
doelde centrale verwarmingsinstallatie en 
garage ook gelegen zijn in het bedoelde com
plex en ook binnen de afrastering daarvan, 
dat het geheele complex staat onder één be
wakings- en politietoezicht, dat het complex 
toegankelijk is via poorten, aanwezig in de 
voormelde afrastering en wel hoofdzakelijk 
door twee hoofdpoorten, die doorloope~d 
open zijn en waarbij permanent een portier 
aanwezig is, welk een en ander - met uit
zondering echter van het onderling verband 
der bedrijven - van de zijde van appellante 
niet is betwist, weshalve de Raad zulks als 
vaststaande aanneemt; 

dat appellante haar opvatting, dat er in 
casu geen sprake is van één ondeelbaar com
plex in voege als door de Gemeente aange
nomen, er op grondt: dat de betreffende ge
bouwen volgens hun aard, ligging en bestem
ming in gemeld kad. perceel en blijkens het 
feit, dat zij ieder op zich zelf en onafhankelijk 
van de overige hun waarde en bruikbaarheid 
voor de onderneming van appellante hebben, 
even zoovele bedrijven en ook even zoovele 
gebouwde eigendommen in den zin der wet 
en verordening vormen; dat weliswaar de 
betreffende gebouwen alle gebezigd worden 
in de onderneming van appellante, doch hier
door geenszins één eenheid van gebouwd 
eigendom vormen; dat zich op het betrokken 
kad. perceel een reeks van fabrieken bevin
den, die ieder een eigen, geheel losstaand van 
de andere, bedrijf uitoefenen, namelijk o. a . 
om eenige markante voorbeelden te noemen, 
glas-, papier-, carton-, metaalwaren-, machi
ne-, ontvangapparatenfabrieken en een druk
kerij; dat deze bedrijven elk hun eigen orga
nisatie, administratie en zelfstandige be
drijfsleiding hebben, dat zij een geheel zelf
standig bestaan voeren, terwijl een paar der 
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betrokken bedrijven niet in appellante zijn 
ingebracht, maar in zelfstandige n. vn., zoo
als de N .V. Drukkerij Schaeffer en de N.V. 
Papierfabriek Noord-Brabant; dat de fabrie
ken geenszins, zooals de Gemeente ten on
rechte meent, samenwerken tot het verwe
zenlijken van één en hetzelfde doel, n .l. de 
fabricage van- en den handel in gloeilampen, 
radiotoestellen, etc., doch elk hun eigen doel 
hebben; dat iedere fabriek zijn eigen maga
zijn heeft en in eigen bevoorrading voorziet 
en dat de aflevering der gereede producten 
aan de diverse afnemers geschiedt door elk 
bedrijf zelfstandig ; dat voorbedoelde tele
fooncentrale buiten het complex ligt; dat in 
het complex geen schaftlokalen of cantines 
aanwezig zijn; dat de bedrijven onderling 
niet tegen kostprijs leveren, maar met winst; 
dat de bedrijven huisvestingskosten betalen 
aan appellante; dat verschillende bedrijven 
niet alleen onderling leveren, maar ook aan 
derden en dat er onder de bedrijven ook wel 
een is, dat, qua doel, niets gemeen heeft met 
het doel van appellante; 

dat gemachtigde ter vergadering van den 
Raad heeft erkend, dat de aandeelen der af
zonderlijke naamlooze vennootschappen, 
waarin als voormeld een drukkerij en papier
fabriek, zijn ondergebracht, toch in hoofd
zaak eigendom zijn van appellante; 

dat de Raad vaststelt, dat het geheele be
trokken kad. perceel, met alle daarop aan
wezige gebouwen, eigendom is van appel
lante; dat, zooals appellante zelf in haar be
roepschrift erkent, die gebouwen alle wor
den gebezigd in de onderneming van appel
lante; dat alle bedrijven, in die gebouwen 
uitgeoefend wordende, eigendom zijn van ap
pellante en feitelijk en juridisch uiteindelijk 
uitsluitend door haar worden gedreven be
halve de in afzonderlijke n. vn. onderge
brachte drukkerij en papierfabriek, die in 
feite toch hoofdzakelijk appellante regardee
ren en geheel onder haar invloedsfeer staan, 
daar appellante eigenaresse is van de meer
derheid der aandeelen dier n. vn.; dat er tus
schen alle betrokken gebouwen onderling ve
lerlei verband van verschillenden aard be
staat in voege als door de Gemeente als hier
voor gerelateerd is gesteld en door den Raad 
als vaststaande aangenomen; 

dat de Raad het feit, dat de verschillende 
bedrijven, wat betreft bedrijfsleiding, be
drijfsvoering, administratie en financiering, 
in meer of mindere mate zelfstandig zijn, te
genover hetgeen hij zoo juist heeft vastge
steld, voor het betrokken geschilpunt niet 
zoo zeer van belang acht; 

dat de Raad dan ook, in het bijzonder op 
grond van hetgeen hij hiervoor heeft vastge
steld, aanneemt, dat de omstandigheden dus
danig zijn, dat de betrokken gebouwen met 
daartusschen liggende open ruimten behoo
ren tot één ondeelbaar complex van onder
ling samenhangende gebouwen en erven en 
een dusdanig complex uitmaken; 

dat dan ook deze tweede grief van appel
lante moet worden verworpen; 

dat ten aanzien van de derde grief de Raad 
heeft aangenomen, dat er in casu sprake is . 

van een ondeelbaar complex van onderling 
samenhangende gebouwen en erven: 

dat dan ook de ligging van die eenheid ten 
opzichte van den openbaren weg maatstaf is 
voor de vaststelling van het heffingspercen
tage; 

dat partijen kennelijk het er over eens zijn, 
dat het complex belendt aan meerdere open
bare wegen in de Gem. Eindhoven en daar
onder ook aan de Schootschestraat en de 
Beukenlaan, welke beide zijn voorzien var. 
kunstverharding en rioleering, waarvan de
kosten van aanleg geheel voor rekening der 
Gemeente zijn gekomen; 

dat die belending op zich zelf zonder meer, 
gelet op het bepaalde bij art. 6, sub 1 der 
betrokken heffingsverordening, reeds een 
aanslag rechtvaardigt ten bedrage van 16 % 
der meergenoemde belastbare opbrengst en 
geenszins uit de verordening valt af te lei
den, dat rekening moet worden gehouden met 
het feit, dat het complex bovendien ook nog
belendt aan andere openbare wegen in de 
Gem. Eindhoven, waarbij de belending, we
gens bepaalde omstandigheden dier wegen, 
kan voeren tot een lager percentage ; 

dat de Raad zich dus ook met de derde 
grief van appellante niet kan vereenigen; 

dat de verdere bezwaren van appellante· 
tegen den bestreden aanslag enkel betreffen 
de regeling van den aanslag, voor het geval 
niet één ondeelbaar complex, in voege als 
voormeld, aanwezig zou worden geacht en 
dus, bij de hiervoor uiteengezette opvatting 
van den Raad, verder buiten beschouwing 
kunnen worden gelaten ; 

dat de bestreden aanslag dus moet gehand
haafd blijven;" 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. of v. t . van art. 280 der Gemeentewet, van 
art. 1 der verordening op de heffing eener· 
belasting onder den naam van "straatbelas
ting" in de gem. Eindhoven van 3 Mei 1937 
en van art. 16 der wet van 19 Dec. 1914 
S . 564, en ter toelichting van dit middel aan
voert, vooreerst, dat naar art. 280 der Ge
meentewet en naar art. 1 der onderwerpelijke· 
verordening als één gebouwd eigendom moet 
wo~den aangemerkt ieder gebouw met zijne 
gebouwde aanhoorigheden, onverschillig of 
dit gebouw met andere hoofdgebouwen één 
complex vormt, zijnde de opvatting van den. 
R . v. B. op dit punt in strijd zoowel met de 
geschiedenis als met aard en strekking der· 
straatbelasting - en vervolgens dat de R. v. 
B. op grond van de vaststaande omstandig
heden niet had mogen beslissen, dat de ge
bouwen met de daartusschen gelegen open 
ruimten tot één ondeelbaar complex behoo
ren ; 

0. dat de eerste grief niet tot cassatie kan 
leiden: 

dat toch de R. v. B., aannemende dat hier 
een ondeelbaar complex van onderling sa
menhangende gebouwen en erven aanwezig 
was, in overeenstemming met den aard der 
straatbelasting, en zonder dat de geschiedenis 
der wet zich daartegen verzet, heeft beslist, 
dat de belasting in het onderwerpelijk geval 
wegens alle tot dat complex behoorende: 
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eigendommen naar het ten deze toegepast 
belastingtarief dient te worden geheven; 

0. dat ook de -tweede grief vruchteloos is 
voorgedragen; 

dat toch de R. v. B. op grond van hetgeen 
feitelijk vaststond wel degelijk mocht komen 
tot de gevolgtrekking, dat hier van een com
plex als vorenbedoeld sprake was, en dat 
deze feitelijke beslissing in cassatie niet ten 
toetse kan komen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

17 Juni 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. ,(Mot.- en Rijw.wet art. 22.) 

Req. had, zoolang hem door het ge
geven teeken was gebleken, dat de be
stuurder van de door hem ingehaald 
wordende Opel voornemens was den weg 
naar links te verlaten, zijn naar omstan
digheden groote snelheid moeten mati
gen daar, al gaf voormeld teeken be
doelden bestuurder geen aanspraak op 
voorrang, en al mocht er voor req. aan
leiding hebben bestaan te onderstellen, 
dat die bestuurder, alvorens naar links 
af te zwenken, req. nog wel gelegenheid 
zou laten links te passeeren, req. toch 
rekening had moeten houden met de mo
gelijkheid, dat de vóór hem rijdende be
stuurder de snelheid, met welke req. 
hem inhaalde, zou onderschatten. 

Derhalve is, daargelaten welke fouten 
de bestuurder van de Opel mocht heb
ben gemaakt, in ieder geval de fout van 
req. geweest, dat hij het er op heeft la
ten aankomen, dat de Opel met de aan
gekondigde zwenking wel zou wachten 
totdat req. zou zij_n gepasseerd, hoewel 
daarop niet met zekeheid viel te reke
nen, en is blijven doorrijden met zoo
danige snelheid, dat, toen de Opel anders 
manoeuvreerde dan req. had verwacht, 
het passeeren niet meer veilig kon ge
schieden. 

Op het beroep van E. H., fabrikant, te 
Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 9 Maart 1940, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een op 4 Nov. 
1939 door het Kantongerecht te 's-Graven
hage na verzet gewezen schriftelijk vonnis en 
van het bij dat vonnis vernietigde door dat 
Kantongerecht op 30 Sept. 1939 bij verstek 

gewezen mondeling vonnis, requirant ter zake 
van : ,,als bestuurder van een motorrijtuig 
daarmede rijden over een weg met zoodanige 
snelheid, dat de veiligheid van het verkeer 
wordt in gevaar gebracht", met aanhaling 
van de artt. 1, 14a, 14b, 18, 23 en 91 Sr., 1, 
22 aanhef en sub a, 29 en 31 van de Motor
en Rijwielwet, is veroordeeld tot veertien da
gen hechtenis, met ontzegging van de be
voegdheid motorrijtuigen te besturen voor 
den tijd van negen maanden, met bevel dat 
deze straffen niet zullen worden ondergaan 
tenzij de Rechtbank later anders mocht ge
lasten op grond dat de veroordeelde zich vóór 

het einde van een proeftijd van twee jaar aan 
een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, en 
voorts tot een geldboete van tachtig gulden 
en veertig dagen vervangende hechtenis ; 
(gepleit door Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

De Rechtbank te 's-Gravenhage heeft, 
rechtsprekende in hooger beroep van een 
vonnis van den Kantonrechter aldaar, bij 
vonnis van 9 Maart 1940, waartegen dit cas
satieberoep is gericht, genoemd vonnis ver
nietigd en na ten laste van den requirant be
wezen te hebben verklaard, dat hij te 's-Gra
venhage op 2 Juni 1939 des namiddags om
streeks 5 uur 30 minuten te 's-Gravenhage 
als bestuurder van een vierwielig motorrij
tuig daarmede heeft gereden over den voor 
het openbaar verkeer openstaanden rijweg 
de Zwolschestraat in de richting van Sche
veningen, terwijl aldaar meer verkeer was en 
zijstraten op de Zwolschestraat uitkwamen, 
met een zoodanige groote snelheid, dat toen 
een voor hem uit rijdende auto naar links 
van richting veranderde, van het voornemen 
waartoe de bestuurder van die auto tijdig 
door het geven van een teeken had doen 
blijken, hij niet in staat bleek die auto te 
ontwijken, doch over een groeten afstand 
remmende is doorgereden en tegen de andere 
auto is aangebotst, hebbende verdachte door 
deze snelheid van rijden de veiligheid van 
het verkeer in gevaar gebracht, heeft die 
Rechtbank den requirant met aanhaling on
der meer van art. 22 aanhef en sub a van de 
Motor- en Rijwielwet veroordeeld in een 
hechtenisstraf met ontzegging van de be
voegdheid om motorrijtuigen te besturen, 
beide straffen voorwaardelijk. 

Ter zitting van Uwen Raad van 29 April 
jl. heeft requirants raadsman één middel 
voorgesteld en toegelicht: 

S., althans v. t. van de artt. 350, 351, 358, 
359,398, 415, 425 Sv., 22a, 29, 31 der Motor
en Rijwielwet door het bewezenverklaarde 
strafbaar te oordeelen, vermits de wijze van 
rijden door requirant toegepast, niet is een 
zoodanige, dat daardoor de veiligheid van 
het verkeer kan worden in gevaar gebracht, 
ook niet onder de bewezenverklaarde om
standigheden, kunnende althans de bewezen
verklaarde wijze van rijden niet uit de be
wijsmiddelen worden afgeleid. 

Zooals uit bovenvermelde bewezenverkla
ring blijkt ging het in deze zaak om de ver
plichtingen van de achterop komende auto 
(de Bugatti), indien de voorrijdende auto, 
(de Opel), een teeken heeft gegeven dat hij 
van richting wil veranderen. 

Ter zitting der Rechtbank had verdachte 
evenals voor den Kantonrechter het verweer 
gevoerd, dat de Opel niet zou hebben vol
daan aan den plicht verdachte links te laten 
voorbijrijden, alvorens zelf naar links te 
zwenken. 

De Rechtbank heeft evenals de Kanton
rechter naar aanleiding van dit verweer over
wogen: dat weliswaar een automobilist, die, 
zooals de aangeredene zijn richtingaanwijzer 
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heeft uitgestoken ten einde links af te slaan, 
daaraan niet eenig recht van voorrang kan 
ontleenen en dan ook in het algemeen niet 
linksaf zal mogen slaan voordat een hem 
achterop komend vervoermiddel hem is ge
passeerd, doch deze regel alleen geldt, indien 
het achterop komende vervoermiddel hem 
reeds dicht genaderd is; 

dat van dengene, die links af wil slaan, im
mers niet kan worden geëischt te wachten 
totdat een ander vervoermiddel, dat op groe
ten afstand nadert, hem is gepasseerd, doch 
hij er op mag rekenen, dat de bestuurder van 
een zoodanig vervoermiddel, zijn snelheid, 
indien noodig, zoo ver zal vermin deren, dat 
het vóórrijdend verkeer ongehinderd linksaf 
kan slaan; dat integendeel op den inhaler de 
plicht rust om, rijdende in een straat met 
ander, vóór hem uit rijdend verkeer en met 
zijstraten aan de linkerzijde, zijn snelheid 
zoo te regelen, dat hij zoo noodig dat vóór
rijdend verkeer kan ontwijken, indien dit 
mocht doen blijken naar links te willen af
buigen; dat de inhaler zeker niet aan zijn 
groote snelheid - in casu minstens 75 Kilo
meter per uur - het recht kan ontleenen om 
vóór hem rijdend verkeer het linksaf slaan 
te belemmeren; dat dan ook opposant, die 
met zoodanige snelheid heeft gereden, dat 
hij , niettegenstaande zijn voorrijder tijdig 
richting aangaf, dien voorrijder niet meer 
kon ontwijken, daardoor de vrijheid en vei
ligheid van het verkeer in gevaar heeft ge
bracht. 

Naar mijn meening heeft de Rechter met 
deze overwegingen op volkomen juiste wijze 
de onderlinge verplichtingen van vóórrijder, 
die links wil afslaan, en achterrijder om
schreven. 

Aan het tijdig, d.w. z. op behoorlijken af
stand van de linkerstraat, doen blijken door 
middel van een richtingaanwijzer dat men 
die straat wil inrijden kan men geen recht 
van voorrang ontleenen maar wel heeft men 
de voorrang ten aanzien van verkeer dat 
nadert maar zich nog op groeten afstand 
bevindt op het oogenblik dat men zijn rich
tingaanwijzer uitsteekt. 

Met de snelheid van dit naderend verkeer, 
die men in den regel niet kan constateeren, 
omdat de auto's in dezelfde richting rijden, 
behoeft men geen rekening te houden. Een 
zeer voorzichtig rijder, zal in de mogelijk
heid dat zijn richtingaanwijzer niet door het 
andere verkeer is gezien, wellicht aanleiding 
vinden om zelfs bij groeten afstand te wach
ten tot de andere voorbij is. 

Verplicht is hij hiertoe niet. Bij het rijden 
in bebouwde kommen zooals in het cnder
havige geval bestaat hiertoe zeker ook geen 
aanleiding omdat een zeer groote snelheid 
daar op zich zelf al niet behoeft te worden 
verwacht. 

De achteroprijder moet in ieder geval bij 
zijn snelheid met de omstandigheid v an het 
links richting veranderen rekening houden. 

De eenige vraag is m. i . voor Uwen R:iad 
deze of de rechter uit de bewijsmiddelen kon 
afleiden dat er op het oogenblik van het uit
steken van den richtingaanwijzer door de 

Opel inderdaad een groote afstand was tus
schen beide motorrijtuigen. Als dat zoo is 
had de requirant zijn groote snelheid zoo 
moeten matigen dat een botsing onmogelijk 
was en derhalve heeft hij , wanneer hij met 
de matiging van zijn snelheid zoo laat be
gonnen is dat hij tocl:t tegen de Opel aan
reed, met zoo groote snelheid gereden, dat 
hij de veiligheid van het verkeer in gevaar 
bracht. Geheel niet ter zake doet m. i. of de 
Opel op het laatste oogenblik weer naar 
rechts heeft trachten te ontwijken om de 
botsing te voorkomen. 

Naa r mijne meening kon de Rechtbank 
uit de door haar gebezigde bewijsmiddelen 
het bewijs van den groeten afstand op het 
moment van het uitsteken van den richting
aanwijzer afleiden. 

De getuigen J. van Spijk en A. Pronk ver
klaarden eensluidend: dat in bewuste straat 
te 's-Gravenhage een auto, merk Opel, reed 
op de voor hem rechterzijde met matige 
vaart van ongeveer 40 Kilometer per uur; 
die Opel op ongeveer 40 Meter afstand ge
komen van de voor hem links op de Zwolsche 
straat uitkomende Namensche straat zijn 
linkerrichtingaanwijzer uitstak en vaart ver
minderde en vervolgens ter hoogte van ge
noemd vereenigingspunt naar links van rich
ting veranderde in de richting van de Na
mensche straat; 

dat hij toen op ongeveer 40 Meter afstand 
achter de Opel een vierwielig motorrijtuig, 
merk Bugatti langs de Zwolsche straat zag 
rijden in de richting naar Scheveningen; dat 
die Bugatti reed met een ontzettende snel
heid en die Bugatti krachtig remmend, eerst 
naar links uithaalde als om den Opel aan die 
zijde voorbij te rijden en vervolgens naar 
rechts als om den Opel aan die zijde te pas
seeren; dat die Bugatti toen met zijn linker
voorkant tegen den achterkant van den Opel 
is aangereden; dat op de Zwolsche straat 
behalve de Namensche straat nog andere 
zijstraten uitkwamen. 

Verdachte zelf verklaarde onder meer dat 
hij reed met een vaart van 75 Kilometer per 
uur, terwijl aldaar toen meer verkeer was en 
zijstraten op de Zwolsche straat uitkwamen. 

Hoe groot was de afstand tusschen de 
Motorrijtuigen toen de Opel zijn richting
aanwijzer uitstak? 

Toen de Opel op het kruispunt aan was 
gekomen en na vaartvermindering van rich
ting veranderde ongeveer 40 Meter. Toen de 
Opel zijn richtingaanwijzer uitstak, hetgeen 
hij op een afstand van ongeveer 40 meter 
vóór de richtingverandering deed, belangrijk 
grooter. 

Blijkens zijn overwegingen bovenvermeld 
nam de Rechter aan dat de ontzettende 
snelheid waarvan de getuigen spreken en 
waarvan verdachte zelf zeide dat zij om
streeks 75 Kilometer per uur bedroeg, ten 
minste 75 Kilometer per uur is geweest. 
Rekening houdende met de vaartverminde
ring van de Opel, waarvan de getuigen spre
ken kan de Rechter derhalve aannemen dat 
die afstand op het oogenblik van het uit
steken van de richtingaanwijzer veel grooter 
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was dan 40 meter en zelfs meer dan het dub
bele daarvan bedroeg. Dien afstand noemt 
de Rechter niet maar wel kon hij over
wegen, dat het een groote afstand was en 
dat, gegeven de afstand, de requirant ver
plicht was geweest ook de andere omstandig
heden in aanmerking genomen ( een stads
straat met zijwegen) zijn snelheid zoo te re
gelen dat de voor hem rijdende auto vrijelijk 
naar links kon afbuigen. Nu hij dit niet ge
-daan heeft en eerst is gaan remmen toen de 
0pel werkelijk naar links afsloeg heeft hij 
door zijn snelheid de veiligheid van het ver
keer in gevaar gebracht. 

Naar mijn meening is het feit terecht be
wezen en strafbaar verklaard zoodat ik con
dudeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij · pleidooi en 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua-
1ificatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van requirant is bewezen verklaard, 
dat hij enz. (zie conclusie); 

0. dat deze bewezenverklaring berust op 
de voor de Rechtbank afgelegde verklarin
gen van: 

1 °. de getuigen van Spijk en Pronk, ieder 
voor zich, eensluidend: (zie conclusie); 

2° . verdachte: .,dat hij op 2 Juni 1939, 
omstreeks 17.30 uur te 's-Gravenhage als 
bestuurder van een vierwielig motorrijtuig, 
merk Bugatti, daarmede heeft gereden over 
den voor het openbaar verkeer openstaan
den rijweg de Zwolschestraat in de richting 
naar Scheveningen met een vaart van onge
veer 75 K.M. per uur, terwijl aldaar toen 
meer verkeer was en zijstraten op de Zwol
schestraat uitkwamen; dat hij toen ter hoogte 
van de aan de linkerhand op de Zwolsche
straat uitkomende Namenschestraat een 
auto, merk 0pel, met uitgestoken linker 
richtingaanwijzer voor zich uit in de Zwol
schestraat zag rijden in dezelfde richting als 
hij; dat hij er op rekende, dat de 0pel, alvo
rens naar links af te slaan, hem aan de lin
kerzijde zou laten passeeren, doch de 0pel 
dit niet deed en naar links van richting ver
anderde; dat hij toen, krachtig remmende, 
getracht heeft den 0pel te ontwijken door 
hem aan de andere zijde te passeeren, doch 
hij daarin niet is geslaagd en tegen den 0pel 
is aangereden:" 

0. dat na de bewezenverklaring de Recht
bank nog heeft overwogen, dat ook ter te
-rechtzi tting in hooger beroep namens ver
dachte het verweer is gevoerd, dat de 0pel 
niet zou hebben voldaan aan den plicht om 
verdachte links te laten voorbijrijden alvo-
rens zelf naar links te zwenken, en dat bui
tendien de 0pel het verdachte onmogelijk 
zou hebben gemaakt aan de andere zijde te 
passeeren door na die zwenking weer naar 
rechts te wijken; 

0. dat uit bovenaangehaalde bewijsmid
delen de Rechtbank het bewijs voor het be-

L. 1940. 

wezen verklaarde heeft kunnen afleiden, en 
voormeld verweer door de Rechtbank terecht 
is verworpen; 

dat het in deze enkel gaat om de vraag, 
of requirant al dan niet heeft gereden met 
grootere snelheid, dan onder de gegeven om
standigheden met het oog op de veiligheid 
van het verkeer verantwoord was; 

dat requirant, zoodra hem door het ge
geven teeken was gebleken, dat de bestuur
der van de door hem ingehaald wordende 
0pel voornemens was den weg naar links te 
verlaten, zijn naar omstandigheden groote 
snelheid had moeten matigen, daar, al gaf 
voormeld teeken bedoelden bestuurder geen 
aanspraak op voorrang, en al mocht er voor 
requirant aanleiding hebben bestaan te on
derstellen, dat die bestuurder, alvorens naar 
links af te zwenken, requirant nog wel gele
genheid zou laten links te passeeren, requi
rant toch rekening had moeten houden met 
de mogelijkheid, dat de vóór hem rijdende 
bestuurder de snelheid, met welke requirant 

.hem inhaalde, zou onderschatten; 
dat dan ook, daargelaten welke fouten de 

bestuurder van de 0pel mocht hebben ge
maakt, in ieder geval de fout van requirant 
is geweest, dat hij het er op heeft laten aan
komen, dat de 0pel met de aangekondigde 
zwenking wel zou wachten totdat requirant 
zou zijn gepasseerd, hoewel daarop niet met 
zekerheid viel te rekenen, en is blijven door
rijden met zoodanige snelheid, dat, toen de 
0pel anders manoeuvreerde dan requirant 
had verwacht, het passeeren niet meer veilig 
kon geschieden; 

dat derhalve het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

z7 Juni z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 261; Mot. en Rijw.Regl. 
art. 6.) 

Terecht heeft de Rechtb. overwogen 
"dat, indien in eene telastelegging, naast 
een behoorlijke vermelding der verschil
lende bestanddeelen van het te laste ge
legde feit, gelijk in casu het geval is, bo
vendien een qualificeerende aanduiding 
van het feit is opgenomen, het onver
schillig is of bij dit laatste nogmaals 
alle bestanddeelen van het feit worden 
vermeld." Het te laste gelegde en bewe
zen verklaarde moet in zijn geheel wor
den genomen. Ten onrechte gaat het 
middel er van uit, dat in deze alleen zou 
mogen worden gelet op hetgeen aan 
"immers" voorafgaat, omdat juist nà 
dat woord eerst volgt een nadere om
schrijving van de feiten, die in den aan
hef slechts onvolledig werden samenge
vat. 

Door het stilstaan op den weg werd 
de veiligheid van het verkeer noodeloos 
in gevaar gebracht nu langs den weg 
parkeerplaatsen aanwezig waren, al be
vonden die zich dan ook ten opzichte 
van req. aan de linkerzijde van den weg, 

17 
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daar uit niets volgt, en ook niet wordt 
beweerd, dat die parkeerplaatsen voor 
req. niet bereikbaar zouden zijn geweest. 

Het verweer van req., dat hij slaap 
had, hetgeen het noode/oos gevaarlijk 
karakter aan zijn daad zou ontnem en, 
heeft de Rechtb. behoorlijk weerlegd 
met de overweging: ,,dat verdachte zich 
althans zoo lang tegen zijn slaap had be
hooren te verzetten tot hij een plaats 
bereikt had, waar hij zijn motorrijtuig 
veilig en zonder kans op aanrijding tij
delijk had kunnen laten staan". 

De grief, dat de Rechtb. het verweer, 
dat verd. door slaap werd overmand, 
waardoor verder rijden zeer gevaarlijk 
was, niet behoorlijk gemotiveerd zou 
hebben weerlegd faalt, daar voor de Rb. 
geen sprake was van "door slaap worden 
overmand" maar alleen van "slaap krij
gen". 

Op het beroep van L . P . P., chauffeur, te 
Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtb. te Utrecht van 5 
Maart 1940, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een door het Kantong. te 
Utrecht op 22 Nov. 1939 mondeling gewezen 
vonnis, requirant ter zake van: ,,het als be
stuurder van een motorrijtuig dit zoodanig 
op een weg laten staan, dat de veiligheid van 
het verkeer daardoor noodeloos wordt in ge
vaar gebracht", met aanhaling van de artt. 
6 en 73 van het Motor- en Rijwielreglement, 
2 en 28 der Motor- en Rijwielwet en 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijftien gulden en vijf dagen vervangende 
hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

,,S., althans v. t. van de artt. 2 der Motor
en Rijwielwet, 6 van het Motor- en Rijwiel
reglement, 350, 351, 352, 358, 359, 415 en 
425 Sv. en voor dit middel de volgende gron
den aangevoerd : 

1 °. Het doen staan van een motorrijtuig 
op een weg, zoodanig, dat de vrijheid of de 
v eilighe id van het verkeer wordt belemn1.erd 
en in gevaar gebracht, is geen strafbaar feit . 
Element van het strafbaar feit is, dat zulks 

noodeloos geschiedt. Dat uit het bewezen 
verklaarde na het woord "immers" zou kun
nen worden afgeleid, dat dit het geval is, 
doet niet ter zake. Het woord "immers" geeft 
een nadere bepaling van hetgeen daaraan 
voorafgaat; het daarna volgende is slechts 
verklaring. Als zoodanig mag het derhalve 
ook slechts in aanmerking worden genomen. 
Voor de beoordeeling of een strafbaar feit 
gepleegd is, is beslissend, datgene wat aan 
"immers" voorafgaat. De gequalificeerde 
aanduiding van het feit beheerscht in de 
dagvaarding en bewezenverklaring de daarop 
volgende omschrijving. In een dergelijk geval 

moet het gequalificeerde feit strafbaar zijn. 
2 °. Uit het enkele feit, dat requirant de 

auto heeft laten staan op den openbaren 
weg, terwijl links langs den weg parkeer
plaatsen zijn aangelegd, leidt de Rechtbank 
af, dat requirant noodeloos de veiligheid van 
het verkeer in gevaar heeft gebracht. Requi
rant is van oordeel, dat deze conclusie niet 
gerechtvaardigd is. Slechts dan zou de om
standigheid, dat zich links van den weg par
keerplaatsen bevonden, ter zake dienende 
zijn, indien ware telaste gelegd en bewezen 
verklaard dat requirant redelijkerwijze van 
deze parkeerplaatsen gebruik had moeten 
maken. Uit het feit van de aanwezigheid van 
deze parkeerplaatsen vloeit dit niet voort. 
Integendeel, het is in het geheel niet logisch, 
dat men zijn auto plaatst op ter linkerzijde 
van den weg gelegen parkeerplaatsen. 

3 °. Tegen het verweer van requirant, dat 
hij slaap had hetgeen het noodeloos gevaar
lijk karakter aan zijn daad zou ontnemen, 
heeft de Rechtbank aangevoerd, dat hij zich 
maar tegen den slaap had moeten verzetten. 
Requirant is van oordeel, dat het vonnis op 
dit punt niet voldoende met redenen om
kleed is. Verzet tegen slaap is immers niet 
altijd en gewoonlijk niet mogelijk. Het rijderr 
terwijl men overmand wordt door slaap, is 
voor een autobestuurder altijd uiterst ge
vaarlijk;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld, 
dat hij op 30 Aug. 1939, des voormiddags 
omstreeks 3¼ uur, te Jutphaas als bestuur
der van een vierwielig motorrijtuig dit heeft 
laten staan op den openbaren rijweg:Vianen
Ouden R ijn, zoodanig, dat de veiligheid van 
het verkeer werd in gevaar gebracht. Immers 
heeft hij alstoen aldaar dat motorrijtuig la
ten staan gerekend in de richting Ouden Rijn 
op het voor hem rechter-gedeelte van den 
rijweg, rechts, terwijl voor hem links langs 
dien weg langs den rijweg parkeerplaatsen 
waren aangelegd, terwijl op dat tijdstip mist 
het uitzicht belemmerde; 

0. omtrent het middel: 
dat de eerste grief bevat een herhaling 

van het voor de Rechtbank gevoerd verweer. 
in het bestreden vonnis aldus weergegeven: 
,,dat in de in het eerste gedeelte der telaste
legging opgenomen qualificeerende aandui
ding van het feit niet is vermeld, dat de vei
ligheid van het verkeer noodeloos werd in 
gevaar gebracht"; 

dat de Rechtbank dit verweer heeft ver
worpen op grond: ,,dat, indien in eene telas
telegging, naast een behoorlijke vermelding 
der verschillende bestanddeelen van het te
laste gelegde feit, gelijk in casu het geval is, 
bovendien een qualificeerende aanduiding 
van het feit is opgenomen, het onverschillig 
is of bij dit laatste nogmaals alle bestand
deelen van het feit worden vermeld en in 
casu uit het telaste gelegde en bewezen ver
klaarde voortvloeit dat verdachte op een 
andere plaats als op den rijweg zijn motor
rijtuig had kunnen doen staan"; 

dat die overweging der Rechtbank juist is , 
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het telaste gelegde en bewezen verklaarde in 
zijn geheel moet worden genomen, en bij de 
eerste grief ten onrechte wordt aangevoerd, 
dat in deze alleen zou mogen worden gelet 
op hetgeen aan "immers" voorafgaat, omdat 
juist ná dat woord eerst volgt een nadere 
omschrijving van de feiten, die in den aan
hef slechts onvolledig werden samengevat; 

dat dus die eerste grief niet juist is; 
dat ook de tweede grief niet opgaat, om

dat de Rechtbank terecht heeft aangenomen 
dat hier, door het op den weg laten staan 
van de auto, de veiligheid van het verkeer 
noodeloos werd in gevaar gebracht nu langs 
den weg parkeerplaatsen aanwezig waren. 
al bevonden die zich dan ook ten opzichte 
van requirant aan de linkerzijde van den 
weg, daar uit niets volgt, en ook niet wordt 
beweerd, dat die parkeerplaatsen voor re
quirant niet bereikbaar zouden zijn geweest; 

dat de derde grief het door de Rechtbank, 
naar aanleiding van requirants in die grief 
bedoeld verweer, overwogene onvolledig en 
daardoor niet juist weergeeft; 

dat het bestreden vonnis daaromtrent in
houdt: ,,dat verdachte zich althans zoo lang 
tegen zijn slaap had behooren te verzetten 
tot hij een plaats bereikt had, waar hij zijn 
motorrijtuig veilig en zonder kans op aan
rijding tijdelijk had kunnen laten staan" ; 

dat requirant nu wel daartegen aanvoert 
dat het rijden, terwijl men overmand wordt 
door slaap, voor een autobestuurder altijd 
uiterst gevaarlijk is, doch het gevoerde ver
weer volgens het bestreden vonnis luidde, 
dat requirant, daar hij slaap kreeg, uit 
vrees voor ongelukken niet durfde door te 
rijden"; 

dat dit verweer, waarbij van "door slaap 
overmand" worden geen sprake was, door 
vorenaangehaalde overweging der Rechtbank 
behoorlijk is weerlegd, en ook de derde grief 
niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach, die t. a. v . het 
eerste en tweede middel opmerkt: 

"Het gebruik van den weg brengt mee dat 
men zijn voertuig daarop moet kunnen laten 
stilstaan, maar tevens dat er in dit opzicht 
beperkingen noodig zijn. Deze beperkingen 
zijn voor alle wegen vastgesteld bij art. 6 van 
het Motor- en Rijwielreglement en kunnen 
krachtens art. 11bis van dat reglement voor 
bepaalde wegen nog worden aangevuld. De 
bij het Motor- en Rijwielreglement vastge
stelde algemeene beperkingen zijn tweeërlei . 

In de eerste plaats worden een aantal 
plaatsen op den weg opgesomd waar men het 
voertuig niet mag laten stilstaan (art. 6 1e 
lid sub ben 2e, 3e en 4e lid). Het voornaam
ste is dat men het voertuig niet anders mag 
laten staan dan zoo dicht nabij den kant van 
den weg als redelijkerwijze mogelijk is. In 
de tweede plaats is er het verbod om het 
voertuig zoodanig te laten staan dat de vrij 
heid of veiligheid van het verkeer daardoor 
noodeloos wordt belemmerd of in gevaar 
wordt gebracht (art. 6, 1e lid sub a). Men 

kan dus niet volstaan met. het voertuig te la
ten stilstaan op een geoorloofde plaats, maar 
moet tevens, indien het stilstaan belemme
ring of gevaar voor het verkeer oplevert, de 
meest gunstige plaats voor het verkeer op
zoeken. Hier treedt de groote beteekenis van 
de op moderne wegen met veel zorg en kos
ten aangelegde parkeerplaatsen aan het licht. 
Als het laten staan op den weg gevaren voor 
het verkeer oplevert, moet van die parkeer
plaatsen gebruik worden gemaakt en wordt 
met plaatsing zoo dicht mogelijk nabij den 
kant van den weg geen genoegen meer geno
m en. Aan dezen plicht heeft requirant niet 
voldaan, want niemand zal er aan twijfelen 
dat er in een mistige nacht gevaar voor de 
veiligheid van het verkeer aanwezig is, zelfs 
bij plaatsing op den weg zoo dicht mogelijk 
nabij den kant. 

Requirants tweede grief is tegen die ver
plichting om van parkeerplaatsen gebruik te 
maken gericht. Hij wil onderscheid maken. 
Indien de parkeerplaatsen zich voor den be
stuurder links van den weg bevinden zou de 
verplichting volgens hem niet bestaan. Voor 
dit onderscheid zie ik geen enkele reden en 
ik meen dan ook dat de tweede grief onge
grond is. 

Eveneens de eerste grief. Beter ware zeker 
geweest in het inleidende deel van de te
lastelegging het woordje "noodeloos" op te 
nemen, maar dit neemt niet weg, dat, als mijn 
bovenstaande redeneering dat men verplicht 
is bij verkeersgevaar van de parkeerplaatsen 
gebruik te maken juist is, voldoende feiten 
voor een strafbaar verklaring zijn telastege
legd en bewezen verklaard."] 

(N. J.) 

z9 Juni z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 275.) 

Noch naar de woorden noch naar de 
strekking van art. 275 Gem.wet is uit
gesloten, dat een gemeente op den voet 
van dat artikel voor het gebruik van den 
openbaren dienst bestemde gemeente
werken, hetwelk iemand feitelijk heeft 
gehad, ook dan gelden vordert, wanneer 
de daartoe naar een verordening der ge
meente vereischte vergunning niet was 
verleend. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Chef der afd. financiën ter Gemeente
secretarie van Nieuwer Amstel tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Amsterdam van 29 
Febr. 1940 betreffende een aan de N.V. X te 
Amsterdam opgelegden aanslag in de pre
cario-belasting der gem. Nieuwer Amstel; 

Gezien de stukken; 
0. dat van de Heffingsverordening preca

riorechten der gem. Nieuwer Amstel luiden : 
Art. 1. 1. In de gem. Nieuwer-Amstel 

wordt een recht geheven: 
a. voor het gebruik of genot van open

baren gemeentegrond; 
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b. voor het hebben van voorwerpen op, 
onder Óf boven openbaren gemeentegrond; 

c. voor door of vanwege het gemeente
bestuur verstrekte diensten; 

2. Voor zoover dit in andere verordenin
gen niet reeds is voorgeschreven, behoort 
voor het hebben van het hiervoren bedoeld 
gebruik of genot, of voor het hebben van 
voorwerpen op, onder of boven openbaren 
gemeentegrond, waarvoor recht verschuldigd 
is, vergunning te zijn verleend door B . en W. 

3. Onder "gebruik of genot van openba
ren gemeentegrond" wordt verstaan dat ge
bruik of genot, waarvoor krachtens de vol
gende bepalingen dezer verordening een recht 
verschuldigd is . 

Art. 3. 1. Het recht wordt geheven van 
hem, die de vereischte vergunning heeft ver-. 
kregen of van zijne rechtverkrijgenden. 

2. Indien het gebruik of genot zonder 
vergunning plaats heeft of de werken, inrich
tingen of voorwerpen zonder vergunning zijn 
aangebracht, wordt het recht geheven: 

a. van hem, die het gebruik of genot 
heeft van den gemeentegrond of door wien 
of op wiens last die grond in gebruik is ge
nomen; 

b. van hem, die werken, inrichtingen of 
voorwerpen heeft op, onder of boven den ge
meentegrond of door wien of op wiens last 
werken, inrichtingen of voorwerpen op, onder 
of boven dien grond zijn aangebracht; 

dat aan belanghebbende wegens het heb
ben van bouwmaterialen op den openbaren 
gemeentegrond met name op het voor het 
voetgangersverkeer bestemde gedeelte van 
den Keizer Karelweg en de van der Ghiessen
straat van 27 Nov. 1938 tot 29 April 1939 
een aanslag in de precariobelasting der gem. 
Nieuwer-Amstel is opgelegd ten bedrage van 
f 578.60; dat de chef der afd. financiën ter 
secretarie van genoemde gemeente dezen 

aanslag, nadat belanghebbende daartegen had 
gereclameerd, heeft gehandhaafd, waarna be
langhebbende van de desbetreffende beslis
sing is gekomen in beroep; 

dat de R. v. B., na de door belanghebbende 
aangevoerde bezwaren tegen den aanslag te 
hebben verworpen, desniettemin de beslis
sing en den daarbij gehandhaafden aanslag 
heeft vernietigd, zulks op de navolgende 
overwegingen: 

,,dat toch uit het verhandelde ter verga
dering is komen vast te staan, dat belangheb
bende noch eenig ander persoon, aan welke 
zij eenig recht daartoe zou kunnen ontleenen 
tot het plaatsen van meergenoemde bouw
materialen op den openbaren gemeentegrond 
vergunning had gekregen van B . en W. zulks 
terwijl volgens art. 1 lid 2 van de heffings
verordening precariorechten voor het hebben 
van het in die verordening bedoeld gebruik 
of genot, of van het hebben van voorwerpen 
op, onder of boven den openbaren gemeente
grond - waarvoor recht verschuldigd is -
vergunning behoort te zijn verleend door B . 
en W. en het bovendien volgens art. 8 der 
algemeene politieverordening verboden is om 
zonder vergunning van B. en W . iets op gron
den tot openbaar gebruik bestemd te plaat-

sen, te hebben of neer te leggen; 
,,dat hieruit volgt, dat het gebruik dat be

langhebbende van den openbaren gemeel').te
grond heeft gehad door daarop bouwmate
rialen te plaatsen onrechtmatig en zelfs straf
baar was; 

"dat nu de in art. 275 der Gemeentewet 
geregelde belasting bedoeld is als vergoeding 
aan de gemeente voor door de Gemeente be
wezen diensten en voor het rechtmatig ge
bruik of genot van voor den openbaren dienst 
bestemde gemeentewerken, bezittingen en 
inrichtingen en het rechtmatig hebben van 
voorwerpen onder, op en boven voor den 
openbaren dienst bestemden gemeentegrond 
of voor den openbaren dienst bestemd ge
meentewater, terwijl ten aanzien van hem, 
die onrechtmatig van haar werken, bezittin
gen en inrichtingen gebruik maken en on
rechtmatig voorwerpen onder, op of boven 
gemeentegrond of gemeentewater hebben wel 
het bedreigen met straffen, het nemen van 
politioneele maatregelen en eventueel de vor
dering van schadevergoeding, doch geen be
lastingheffing te pas komt; 

,,dat hieruit volgt, dat voorzoover de hef
fingsverordening precariorechten de strek
king heeft om ook de heffing van precario
rechten van hen, die zonder vergunning van 
B. en W. d.i. dus in het systeem dier veror
dening zelf onrechtmatig den openbaren ge
meentegrond gebruiken of voorwerpen op, 
onder of boven dien grond hebben, mogelijk 
te maken, zooals het geval is met art. 3 lid 2, 

deze in strijd met art. 275 der Gemeentewet 
en mitsdien onverbindend is; 

"dat van belanghebbende, die in strijd met 
art. 1 lid 2 van de heffingsverordening pre
cariorechten en van art. 8 der algemeene po
litieverordening zonder vergunning van B. 
en W. bouwmaterialen op den openbaren ge
meentegrond heeft geplaatst derhalve geen 
precariobelasting geheven had mogen wor
den;" 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S., althans v. t. van art. 275 der Gemeente
wet in. v. m. art. 3, lid 2, van de Heffings

verordening precariorechten van de gemeente 
Nieuwer-Amstel; 

0. dienaangaande : 
dat het middel is gegrond; 
dat toch noch naar de woorden noch naar 

de strekking van art. 275 van de Gemeente
wet is uitgesloten, dat een gemeente op den 
voet van dat artikel voor het gebruik van 
voor den openbaren dienst bestemde ge
meentewerken, hetwelk iemand feitelijk heeft 
gehad, ook dan gelden vordert, wanneer de 
daartoe naar een verordening der gemeente 
vereischte vergunning niet was verleend; 

dat de uitspraak dus niet in stand kan blij
ven, en de H. R . ten principale kan recht 
doen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
En rechtdoende ten principale: 
Bevestigt de beslissing waarvan beroep. 

(N. J.) 
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20 Juni 1940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet I929 Artt. 66 en 58 Ie lid.) 

De zending van een klaagschrift naar 
,,het bevoegd gerecht" ingevolge de be
paling van art. 66, lid 2, der Ambtena
renwet I929 beteekent nog niet, dat dat 
gerecht in elk geval bevoegd is het be
roep ten gronde te behandelen, maar al
leen, dat dat gerecht in eerste instantie 
bevoegd is het beroep te beoordeelen, 
ook voor wat betreft de ontvankelijk
heid daarvan. 

Een beroep tegen een besluit van een 
administratief orgaan (als een college 
van B. en W.) moet worden beschouwd 
als een beroep krachtens de Ambtena
renwet I929, al poogt de klager de op
vatting ingang te doen vinden, dat hij 
bedoelde een beroep ex Beroepswet en 
Ziektewet aanhangig te maken. 

Uitspraak in zake: 
J. C. de Boer, wonende te Westzaan, kla

ger, voor wien ter openbare terechtzitting als 
gemachtigde is opgetreden K. Sjollema, wo
nende te Zaandam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van Zaandam, verweerder, vertegen
woordigd door den Burgemeester, voor wien 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden G. Blom, referendaris ter se
cretarie der gemeente Zaandam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken; 
Gehoord de bovengenoemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Zaandam dd. 25 November I939 aan den 
Voorzitter der Advies-Commissie van het 
P.A.S. ,,Zaanstreek", te Zaandam, hebben 
geschreven: 

"Naar aanleiding van Uw brief van I6 
November I939 delen wij U mede, dat thans 
voor het lid van Uw organisatie J. C. de 
Boer, die als arbeidscontractant werkzaam is 
geweest bij de reinigingsdienst, geen beroep 
meer mogelijk is. 

Volgens art. sa van de verordening, rege
lende het geneeskundig toezicht op en onder
zoek van ambtenaren, had De Boer binnen 
tweemaal 24 uur in beroep kunnen komen 
tegen de beslissing van den controleerenden 
geneesheer, in dit geval dus vóór II October 
I939."; 

0. dat K. Sjollema, zijnde de vorenbe
doelde Voorzitter, zich als gemachtigde van 
J. C. de Boer bij schriftuur dd. 6 D ecember 
1939 tot dezen Raad heeft gewend met het 
verzoek: 

1. De bestreden uitspraak te willen vernie
tigen en hem toe te laten tot beroep op dezen 
Raad. 

2. Zijn oordeel te willen uitspreken over 
het al of niet in strijd zijn van de verorde
ning met de Ziektewet. 

3. T e willen beoordeelen, of een hulpar
b eider in dienst der gemeente Zaandam in-

gevolge de Ziektewet of wel ingevolge de 
bijzondere, voor die gemeente geldende, re
geling, is verzekerd tegen ziekte. 

4. Te willen bepalen, dat aan klager J. C. 
de Boer ziekengeld dient te worden toege
kend tot en met 16 October 1939; 

0. dat de toenmalige .fungeerend Voor
zitter van dezen Raad, ingevolge het bepaal
de bij art. 66, lid 2, der Ambtenarenwet 1929, 
het voormelde klaagschrift (met bijlagen) 
heeft doen toekomen aan het Ambtenaren
gerecht te Amsterdam; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 9 April 1940 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezenl -
zich onbevoegd heeft verklaard tot de ken
nisneming van het beroep en de gedingstuk
ken heeft gesteld in handen van den Voor-

1 De rechtsoverwegingen van deze uit
spraak luiden: 

0. dat het Gerecht uit hetgeen klagers ge
machtigde ter zitting heeft betoogd afleidt, 
dat het hierboven weergegeven klaagschrift 
niet is bedoeld geweest als een geschrift ter 
inleiding van een proces volgens de bepalin
gen der Ambtenarenwet 1929, doch als een 
klaagschrift ter inleiding van een geding vol
gens de bepalingen der Beroepswet en dit 
wel ter beslechting van een geschil over kla
gers aanspraken volgens de Ziektewet; 

0. dat het geen betoog behoeft, dat, indien 
het klaagschrift niet behoort te worden aan
gemerkt als een klaagschrift ter inleiding 
van een geding volgens de bepalingen der 
Ambtenarenwet 1929, het Gerecht niet be
voegd is, het hem toegezonden klaagschrift 
te behandelen; 

0. dat echter, ook indien het klaagschrift 
wèl moet worden aangemerkt als een klaag
schrift ter inleiding van een geding volgens 
de bepalingen der Ambtenarenwet, het Ge
recht niet de instelling is ten overstaan waar
van dat geding moet worden gevoerd; 

dat het besluit waartegen de klager op
komt immers of niet, of wel valt aan te mer
ken als een besluit van den verweerder, ten 
aanzien van den klager genomen in zijn hoe
danigheid van ambtenaar in dienst der ge
meente Zaandam; 

dat het in h:!t eerste geval vanzelf spreekt, 
dat het Gerecht tot behandeling van klagers 
beroep niet bevoegd is; doch ook in het 
tweede geval het Gerecht klagers beroep 
niet mag behandelen, daar dàn het scheids
gerecht voor ambtenarenzaken te Zaandam 
dit zou moeten doen; 

0. dat uit dit alles volgt, dat het Gerecht 
niet is "het bevoegd gerecht", bedoeld b ij 
het tweede lid van art. 66 der Ambtenaren
wet I929; 

dat het Gerecht klagers zaak mitsdien be
hoort terug te wijzen naar den Centralen 
Raad van Beroep, bij welk college de zaak 
immers - t erecht of t en onrechte - is aan
gebracht en welk college bij gebreke van een 
tot behandeling bevoegd ambtenarengerecht 
bij uitsluiting bevoegd is, de zaak ten einde 
te brengen. 
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zitter van dat gerecht ten einde ze te doen 
toekomen aan dezen Raad; 

0. dat de Burgemeester van Zaandam, als 
vertegenwoordiger van gedaagde, bij contra
memorie heeft geconcludeerd, dat deze Raad 
onbevoegd is, van het klaagschrift kennis te 
nemen; 

In rechte: 
0. dat het beroep van J . C. de Boer, blij

kens de desbetreffende uitdrukkelijke, in het 
klaagschrift opgenomen, verklaring en blij
kens het, namens hem, door zijn gemachtig
de in antwoord op een hem door den toen
maligen fungeerend Voorzitter van dezen 
Raad schriftelijk gestelde vraag aan dien 
Voorzitter geschrevene, gericht is tegen het 
voormelde besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Zaandam ; 

0 . dat een college van Burgemeester en 
Wethouders niet is een orgaan, hetwelk in
gevolge de Ziektewet bevoegd is beslissingen 
te geven met betrekking tot de aanspraken 
van een arbeider op uitkeering van zieken
geld krachtens die wet en het Ambtenaren
gerecht te Amsterdam derhalve ten onrechte 
de vraag aan de orde heeft gesteld, of het 
klaagschrift was (bedoeld als) een geschrift 
ter inleiding van een geding volgens de be
palingen der Beroepswet en dit wel ter be
slechting van een geschil over de aanspraken 
van J.C. de Boer volgens de Ziektewet; 

0. dat het klaagschrift, gelijk volgt uit 
hetgeen in de eerste rechtsoverweging is 
overwogen, was gericht tegen een besluit van 
een administratief orgaan, nl. het College 
van Burgemeester en ~ 1ethouders van Zaan
dam · 

o.' dat het besluit evenwel niet valt onder 
die, welke zijn bedoeld in lid 2 en lid 3 van 
art. 3 der Ambtenarenwet 1929, zoodat in 
casu niet deze Raad bevoegd was tot oor
deelen in eersten en eenigen aanleg, 

0. dat derhalve de toenmalige fungeerend 
Voorzitter van dezen Raad terecht het 
klaagschrift ingevolge het bepaalde bij art. 
66, lid 2, der Ambtenarenwet 1929 heeft doen 
toekomen aan het Ambtenarengerecht te 
Amsterdam, als zijnde het ten deze "be
voegde gerecht", met name bevoegd om te 
beoordeelen, of J . C. de Boer was ambtenaar 
in den zin der Ambtenarenwet 1929 en of het 
Scheidsgerecht voor ambtenarenzaken te 
Zaandam, of het Ambtenarengerecht te Am
sterdam, eventueel bevoegd was tot behan
deling van het beroep; 

0 . dat op grond van den inhoud der ge
dingstukken moet worden aangenomen, dat 
J . C. de Boer door den directeur van den ge
meentelijken reinigingsdienst mondeling is 
aangenomen om van 28 Augustus 1939 tot en 
met 9 September 1939 bij dien dienst als ar
beider werkzaam te zijn (en dat dit dienst
verband is verlengd tot en met 16 September 
1939) en dat met hem mondeling een ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht is 
gesloten; 

0. dat J. C. de Boer dus niet was ambte
naar in den zin der Ambtenarenwet 1929 en 
derhalve het Ambtenarengerecht te Amster
dam zich terecht onbevoegd heeft verklaard 

tot kennisneming van het beroep, waaruit 
volgt, dat de uitspraak van dat gerecht in 
zoover moet worden bevestigd; 

0. dat het genoemde gerecht, naar uit het 
boven overwogene volgt, ten onrechte de ge
dingstukken in handen van zijn voorzitter 
heeft gesteld ten einde ze te doen toekomen 
aan dezen Raad, zoodat de voormelde uit
spraak in zoover moet worden vernietigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak van het Ambtena

rengerecht te Amsterdam in zoover dat ge
recht zich onbevoegd heeft verklaard tot 
kennisneming van het beroep van J. C . de 
Boer; 

Vernietigt die uitspraak voor het overige. 
(A.B.) 

21 juni 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt. 1690- 1702, H.O.wet 
artt. 85, 225.) 

Rechtb.: De KK. BB. van 26 Dec. 
1818, 2 Dec. 1823 en 12 febr. 1829 be
treffende studiebeurzen zijn door art. 
126 H.O.wet (thans 225) komen te ver
vallen. 

Hol: Bedoelde Besluiten zijn niet ver
vallen, doch zij zijn niet van toepassing 
op de onderhavige stichting. 

Hooge Raad: De in cassatie wederom 
opgeworpen vragen, of bedoelde KK. 
BB. door den koning wel bevoegdelijk 
zijn gegeven en of zij in 1877 zouden 
zijn vervallen, kunnen worden terzij_de 
gelaten, nu het Hof terecht heeft beslist, 
dat die Besluiten op het Almelosche 
Studiefonds niet van toepassing zifn. 
Onder "studiën" in die Besluiten zijn, 
zoowel naar het in dien tijd gangbare 
spraakgebruik als naar de wetstaal van 
die dagen te verstaan academische stu
diën, met inbegrip van de studie ter 
voorbereiding daartoe, zoomede de stu
die aan seminaria voor priesteropleidipg. 
E ene stichting als het onderhavige fonds 
valt daar niet onder, ook al worden uit 
dit fonds ook wel beurzen voor de stu
diën verleend. 

Zie uitvoerig historisch overzicht in 
Concl. Proc.-Gen. Berger. 

Mr. Alexander Eppo Baron van Voorst 
tot Voorst, Commissaris der Koningin in de 
provincie Overijssel, wonende te Zwolle, in 
zijn hoedanigheid van provisor van de stich
ting "Het Almelosche Studiefonds", geves
tigd te Almelo, eischer tot cassatie van een 
op 27 Juni 1939 door het Gerechtshof te 
Arnhem tusschen partijen gewezen arrest, 
advocaat Jhr. Mr. G. W . van der Does; 

tegen : 
K . de Jong, c.s., allen wonende te Almelo, in 
hun hoedanigheid van regenten van en te
zamen vormende het college van regenten en 
als zoodanig vormende het bestuur van de 
stichting "Het Almelosche Studiefonds", ge
vestigd te Almelo, verweerders in cassatie, 
advocaat Jhr. Mr. W. M . de Brauw. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden arrest van h~t 

Hof blijkt: 
dat de eischer tot cassatie - verder de 

provisor te noemen - de verweerders -
verder de regenten te noemen - heeft ge
dagvaard voor de Arr.-Rechtbank te Almelo 
en heeft gevorderd het afleggen aan hem van 
rekening en verantwoording, met nevenvor
deringen, daartoe stellende: 

"dat op "Het Almelosche Studiefonds" als 
zijnde een stichting van beurzen vcor de stu
diën, van toepassing is het Koninklijk Be
sluit van 26 December 1818 S . 48, aangevuld 
bij Koninklijke Besluiten van 2 December 
1823 S. 49, 12 Februari 1829 S. 3, 21 Decem
ber 1837 S. 70, 20 April 1873 S. 44 en 10 
November 1909 S. 359; dat art. 3 van het 
Koninklijk Besluit van 2 December 1823 be
paalt dat bij iedere stichting provisoren zul
len zijn; dat, wanneer dezelve niet zijn aan
gewezen, de Minister op advies van Ged. 
Staten een in de nabijheid van den zetel der 
Stichting tehuis behoorende publieke auto
riteit zal aanduiden, welke het meest ge
schikt zal schijnen om deze functiën waar te 
nemen; 

dat art. 6 van dat Koninklijk Besluit be
paalt dat de bestuurders jaarlijks aan de pro
visoren een verantwoording doen van hun 
beheer; dat in casu geen provisoren zijn aan
gewezen en dientengevolge hij bij besluit van 
8 April 1930 door den Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen als provisor 
van de genoemde stichting is aangewezen; 
dat regenten ondanks minnelijke aanmanin
gen weigeren althans nalatig zijn in het na
komen van hun genoemde verplichting tot 
rekening en verantwoording;" 

dat regenten bij antwoord hebben betwist, 
dat "Het Almelosche Studiefonds" een stich
ting zou zijn van beurzen voor de studiën, 
waarop de genoemde Koninklijke Besluiten 
van toepassing zouden zijn, en voorts hebben 
in twijfel getrokken de rechtsgeldigheid dier 
Besluiten en aangevoerd, dat deze in ieder 
geval krachtens art. 126, tweede lid, der Hoo
ger Onderwijswet van 28 April 1876, S. 102, 
vervallen waren; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 14 April 
1937 den provisor niet-ontvankelijk heeft 
verklaard in zijn vordering, na te hebben ge
oordeeld, dat meergemelde Besluiten welis
waar bevoegdelijk door den Koning zijn ge
geven, doch dat zij met ingang van 1 October 
1877 krachtens voormelde wet van 1876 zijn 
vervallen; 

0. dat het Hof bij het bestreden arrest op 
het beroep van den provisor dat vonnis heeft 
bekrachtigd zij het op andere gronden; 

dat het Hof weliswaar in tegenstelling met 
de Rechtbank tot de slotsom kwam, dat de 
meergemelde besluiten niet zijn vervallen en 
nog van kracht zijn, doch zich vereenigde 
met het verweer van regenten, dat die be
sluiten niet van toepassing zijn op de onder
havige stichting; 

dat het Hof dienaangaande overwoog: 
,,dat regenten hebben betoogd, dat die be-

sluiten, sprekende van Beurzen voor de stu
diën, daarmede uitsluitend het oog hebben op 
studiën van Hooger en daartoe voorbereidend 
onderwijs, waartegenover de provisor heeft 
betoogd, dat reeds het besluit van 1823 niet 
uitsluitend betrof de door regenten bedoelde 
studiën doch, al ware het anders, in ieder 
geval het besluit van 1829 dat van 1823 
heeft uitgebreid tot alle andere studiën; 

dat uit het besluit van 1829 niet anders 
blijkt dan dat de bepalingen welke reeds 
krachtens het besluit van 1823 waren gege
ven voor de toen bestaande "stichtingen van 
beurzen voor de studiën" werden toepasse
lijk verklaard op "alle stichtingen van beur
zen of andere standgelden ten behoeve van 
de studiën, welke sedert het besluit van 1823 
waren gemaakt of mochten worden gemaakt, 
terwijl dat besluit verder nog toepasselijk 
werd verklaard op de oude stichtingen welke 
in de provincie Friesland ten behoeve van 
de studiën bestonden en bekend waren onder 
den naam van leenen; 

dat dus het besluit van 1829 kenlijkhandelt 
over soortgelijke stichtingen als reeds waren 
behandeld in het besluit van 1823 en van 
eenige uitbreiding tot stichtingen van een 
anderen aard uit dat besluit niet blijkt; 

dat het Hof van oordeel is dat voor en ten 
tijde van het tot stand komen van de bedoelde 
besluiten onder studia of studiën slechts wer
den verstaan academische studiën met inbe
grip van de vooropleiding daartoe, zoodat, 
nu die besluiten spreken van studiën zij ge
acht moeten worden slechts betrekking te 
hebben op stichtingen welke ten doel hebben 
het verleenen van beurzen ten behoeve van 
de zoo juist genoemde studiën; 

dat het standpunt dat de bedoelde Ko
ninklijke Besluiten geen verband hielden met 
het onderwijs in het algemeen, doch bepaal
delijk met het hooger onderwijs blijkbaar ook 
wordt ingenomen in het arrest van den Hoo
gen Raad van 29 Dec. 1865 W. 2757, waarin 
wordt verklaard dat die besluiten in het 
nauwste verband staan tot het Openbaar 
Hooger Onderwijs en zij als zoodanig zijn te 
beschouwen als aanhangsels van het Orga
niek Besluit van 2 Aug. 1815, waarbij is vast
gesteld de inrichting van het Hooger Onder
wijs; 

dat art. 2 van de stichtingsacte van Het 
Almelosche Studiefonds bepaalt: ,,Deze 
stichting heeft ten doel om hare inkomsten, 
waaruit ook bestaande of zullende bestaan, 
voor zoover toereikend, te besteden ten be
hoeve van een of meer jongens en meisjes, 
wiens of wier ouders of verzorgers niet of 
niet voldoende bemiddeld zijn om hunne 
kinderen of pupillen verder geestelijk te ont
wikkelen", terwijl art. 3 bepaalt: ,,In de 
keuze der studie, waarvoor feitelijk de sub
sidie wordt verleend, is de gesubsidieerde 
volkomen vrij"; 

dat uit een en ander volgt dat ten dezen 
van een stichting van een beperkte strekking 
als bedoeld in de meergenoemde Koninklijke 
Besluiten geen sprake is, waartoe niet kan 
afdoen dat de stichtingsacte de mogelijkheid 
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dat door de stichting gelden ten behoeve van 
studiën van Hooger of daartoe voorbereidend 
onderwijs worde verstrekt niet uitsluit, noch 
ook de omstandigheid dat de stichting wel 
gelden voor zoodanig onderwijs ter beschik
king stelt;" 

0. dat de provisor als middel van cassatie 
tegen dit arrest heeft voorgedragen: 

S. of v. t. van art. 48 Rv. en van de Ko
ninklijke Besluiten van 26 Dec. I8I8 S . 48, 
2 Dec. I823 S. 49, I2 Febr. I829 S. 3, en 20 
April I873 S. 44, in het bijzonder van de 
artt. I, III, V, VII, VIII, IX, X en XI van 
het K. B. van 26 Dec. I8I8, de aanhef en de 
artt. I, 3, 6, I3 (zooals gewijzigd in I873) en 
IS van het K . B . van 2 Dec. I823, art. I van 
het K. B. van I2 Febr. I829 en het eenig 
artikel van het K. B. van 20 April I873, om
dat het Hof heeft beslist dat bovenbedoelde 
Koninklijke Besluiten op het Almelosche 
Studiefonds niet van toepassing zijn, 

zulks ten onrechte, 
Primair: Omdat bedoelde Koninklijke Be

sluiten toepasselijk zijn op alle stichtingen, 
welke subsidiën geven voor de studie aan in
richtingen van onderwijs, welke dan ook, en 
dus het Hof zijn onderzoek naar de vraag of 
het Almelosche Studiefonds onder de Ko
ninklijke Besluiten valt, neeft gedaan op een 
onjuiste en met de Koninklijke Besluiten 
strijdende basis, 

Subsidiair: Omdat de Koninklijke Beslui
ten ook van toepassing zijn op stichtingen, 
welke geven zoowel beurzen of subsidiën als 
in de Koninklijke Besluiten (hoe men deze 
ook interpreteert) bedoeld, als ook andere 
beurzen of subsidiën. 

0. dienaangaande: 
dat in cassatie namens regenten wederom 

is gepleit, dat de meergemelde Koninklijke 
Besluiten onbevoegdelijk door den Koning 
zouden gegeven zijn, en dat, ware het an
ders, zij in I877 zouden zijn vervallen, doch 
de Hooge Raad deze vragen ter zijde kan 

. laten, wijl hij van oordeel is, dat het Hof te
recht heeft beslist, dat die Besluiten op het 
Almelosche Studiefonds niet van toepassing 
zijn; 

dat toch de Hooge Raad op de gronden 
daarvoor door het Hof gegeven onderschrijft 
diens oordeel, dat het Besluit van I829 han
delt over soortgelijke stichtingen als het Be
sluit van :x823, terwijl onder "studiën" in die 
Besluiten, zoowel naar het in dien tijd gang
bare spraakgebruik als naar de wetstaal van 
die dagen, zijn te verstaan academische stu
diën, met inbegrip van de studie ter voorbe
reiding daartoe, zoomede de studie aan se
minaria voor priesteropleiding ; 

dat de primaire grief dus ongegrond is; 
dat dit insgelijks het geval is met de sub

sidiaire grief, omdat onder stichtingen van 
beurzen voor de studiën, waarvoor alleen de 
diep ingrijpende regelen dier Besluiten ge
geven werden, niet valt een stichting als het 
onderhavige fonds, waarvoor een veel wijder 
doel is gesteld, en in dit opzicht van geen 
beteekenis is de omstandigheid, dat dit fonds 
ook wel beurzen voor de studiën verleent; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 500, Red.) . 

Conclusie van den Proc.-Gen. ];3erger. 

Post alia: 
De geëerde raadsman van verweerders 

heeft bij pleidooi op, naar het mij voorkomt, 
overtui gende, wijze aangetoond, dat de Ko
ninklijke Besluiten van 26 December I8I8 
S. 48 en van 2 December I823 S. 49 hun 
ontstaan danken aan het verlangen van Ko
ning Willem I om, zooveel mogelijk, te her
stellen de stichtingen van beurzen en van 
kollegiën, welke in de toenmalige Zuidelijke 
provinciën des lands gedurende de Fransche 
overheernching aan hare bestemming waren 
onttrokken. Voorzoover de aan deze stich
tingen toebehoorende goederen niet waren 
verkocht, waren zij tot Staatseigendom ver
klaard of in handen gesteld van de bureaux 
van weldadigheid (,,bureaux de bienfaisan
ce") en de commissiën der gasthuizen ( ,,com
missions des hospices"). (v.g. F. A. J. van 
Lanschot, Stichtingen als Rechtspersonen be
schouwd, Ac.pr. Leiden I856 blz. 93). Het 
voornemen van Koning Willem I om deze 
beurzen, zooveel mogelijk, aan hare vroegere 
bestemming terug te geven, blijkt uit het 
K. B. van 25 September I8r6 No. 65 (Regle
ment op de inrichting van het Hooger On
derwijs in de Zuidelijke Provinciën van het 
Koninkrijk der Nederlanden) . Art. II van 
dit besluit luidt: ,,In afwachting der oprig
ting van eene godgeleerde Roomsch-Katho
lieke faculteit, zal aan de behoeften van het 
hooger onderwijs in dien godsdienst alleen 
door het subsidiëren van Bisschoppelijke se
minaria voorzien worden. Aan elk dezer Se
minaria zullen professoren in de godgeleerd
heid, op eene behoorlijke jaarwedde, funge
ren. De studenten, aan dezelve, zullen het 
genot hebben, zoowel van 's lands beurzen, 
als ook provisioneel van die, welke voorheen, 
aan de Universiteit van Leuven, voor de 
godgeleerdheid gesticht waren, en die men 
zal kunnen terug bekomen." Art. I58 van 
datzelfde besluit bepaalt: ,,De beurzen, uit 
eenig contract of testamentaire beschikking 
van bijzondere pernonen voortkomende, zul
len, in zooverre zulks met de nieuwe inrig
tingen bestaanbaar is, overeenkomstig de 
contracten en beschikkingen der instellers 
bewaard worden, en de gene, welke men zoude 
kunnen terugbekomen, zullen onder dezelfde 
bepaling aan hunne bestemming worden te
ruggegeven. Tengevolge dezer bepaling zullen 
alle deze beurzen over de drie hooge scholen 
(t.w. - zie art. 8: Leuven, Gent en Luik), 
verdeeld worden. Het zal voorts aan de ste
den vrijstaan, om beurzen toe te leggen aan 
bekwame, doch min gegoede studenten uit 
hun midden." 

In aansluiting blijkbaar aan voormelde be
palingen van het K. B. van 25 September 
I8r6 No. 65 werd door den Koning bevolen 
een nauwkeurig en volledig verslag van het 
getal en den staat der beurzen in de Zuide
lijke Provinciën van het Rijk gevestigd op 
goederen, die nog onvervreemd waren, en 
bepaald, dat, voor zooverre eenige derzelve 
blijken zouden ten behoeve van familiën te 
zijn gesticht geweest, deze aan de rechtheb-
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benden zouden worden teruggegeven op den 
voet der oorspronkelijke instelling. 

Daarop volgde het K. B. van 26 December 
1818 S. 48, waarvan het eerste artikel luidt: 
"De administratie der domeinen, de bureaux 
van weldadigheid en de commissiën der gast
huizen zullen, te rekenen van den 1sten Ja
nuari 1819, ophouden regt te hebben op het 
genot der inkomsten van de goederen, bos
schen en renten, toebehoorende aan de stich
tingen der beurzen of van kollegiën", terwijl 
verder eenige sobere voorschriften worden 
gegeven omtrent het beheer van de herstelde 
stichtingen. 

Uit een en ander mag m. i. worden afge
leid, dat het K. B. van 26 December 1818 
S. 48, sprekende van de stichtingen der beur
zen en van kollegiën, het oog heeft op be
paalde soorten van reeds bestaande stichtin
gen, welke oudtijds aan eenige hoogeschool 
of aan eenige inrichting van hooger onder
wijs in de Zuidelijke provinciën waren ver
bonden en wel voornamelijk aan de Univer
siteit van Leuven ten behoeve van de studie 
der godgeleerdheid. 

Ook in de Noordelijke provinciën waren 
dergelijke beurzen bekend. Dit blijkt uit het 
Organiek Besluit van 2 Aug. 1815 (van Ha
melsveld, Ned. Pandekten IV bi. 2, v.), welke 
art. 223 luidt : ,,De beurzen, aan eene der 
hoogescholen van Leyden, Utrecht en Gro
ningen thans bestaande, welke, of uit eenig 
kontrakt, of uit eenige testamentaire be
schikking van bijzondere personen voortko
men, blijven bewaard, overeenkomstig de 
kontrakten en beschikkingen der instellers; 
zoo er aan de gewezene hoogescholen van 
Franeker en Harderwijk dergelijke onder
standfondsen bestaan hebben, blijven dezelve 
aan de athenaea van Vriesland en Gelder
land geaffecteerd." 

Wat onder "kollegiën" moet worden ver
staan en dat ook daarmede kenneliik uit
sluitend gedoeld wordt op inrichtingen van 
voorbereidend hooger of akademisch onder
wijs leert, het Koninklijk Besluit van 14 Juni 
1825 betreffende de erkenning en regeling 
der, reeds in het Organiek Besluit van 2 Aug. 
1815 (Eerste en Tweede Hoofdstuk) vermel
de, Latijnsche scholen, kollegiën of kollegiën 
onder de benaming van athenaea (v. Ha
mersveld a. w. bi. 8r), welk besluit immers 
in art. 1 de volgende begripsbepaling be-
helst: ,,Latijnsche scholen, kollegiën, of kol
legiën onder de benaming van athenaea, zijn 
al die inrigtingen, onder welken naam zij ook 
mogen voorkomen, waar de Latijnsche en 
Grieksche taal voornamelijk geleerd wordt, 
en waar ook leerlingen verder worden voor
bereid voor het onderwijs op de hoogescho
len en op de bisschoppelijke seminariën." 

Voor de Zuidelijke provinciën bepaalt art. 
r van het voormelde K. B. van 25 Sept. 1816, 
dat het hooger onderwijs in de Zuidelijke 
provinciën zal worden gegeven op de stede
lijke kollegiën en de hoogescholen, terwijl 
(art. 2) de stedelijke kollegiën moeten be
schouwd worden als eerste trap van het hoo
ger onderwijs, en "inzonderheid bestemd 
voor diegenen, welke na aanvankelijk door 

het lager of middelbaar onderwijs te zijn be
schaafd geworden, nu verder tot eenen of an
deren geleerden stand in de maatschappij 
zullen worden opgeleid", zijnde voorts bij
zondere kollegiën onder de benaming van 
,,Athenaea" gevestigd te Brussel, Maastricht, 
Brugge, Doornik, Namen, Antwerpen en Lu
xemburg (artt. 3 en 4). Het lijdt dan ook 
nauwelijks twijfel, dat het K. B. van 26 Dec. 
1818 S. 48 onder "de stichtingen der beur
zen of van kollegiën" geene andere stichtin
gen begrijpt, dan die, welke de strekking 
hadden tegemoet te komen aan de behoeften 
van studenten aan de hoogescholen of van 
leerlingen van scholen, welke voorbereidden 
tot het volgen van academisch onderwijs, 
daaronder begrepen het onderwijs aan de se
minariën voor toekomstige Roomsch-Katho
lieke priesters. 

Het K . B. van 2 Dec. 1823 S . 49, blijkens 
zijnen titel strekkende "tot aanvulling der 
bepalingen van het besluit van den 26sten 
Dec. 1818, omtrent het beheer der goederen, 
behoorende aan de stichtingen der beurzen 
of van kollegiën", waarin meer uitgebreide 
voorzieningen nopens het beheer worden aan
getroffen, doelt uitteraard op dezelfde stich
tingen, als laatstgemeld besluit. Wanneer 
dan ook, blijkens zijnen considerans, dit be
sluit van 1823 wil "verzekeren het goede be
heer der goederen, behoorende aan stichtin
gen van beurzen voor de studiën", dan mag 
hieruit, dunkt mij, veilig worden afgeleid, dat 
hier met de "studiën" ook geene andere wor
den bedoeld, dan de academische studiën met 
inbegrip van de vooropleiding daartoe, ge
lijk in het bestreden arrest dus m. i. terecht 
is aangenomen, onder verwijzing mede naar 
's Hoogen Raads arrest van 29 Dec. 1865 W. 
2757, waarbij eveneens verband gelegd wordt 
tusschen voormelde besluiten en het hooger 
onderwijs. 

Is het nu aannemelijk, dat het K. B. van 
12 Febr. 1829 S. 3 de voormelde besluiten 
zoude hebben uitgebreid tot alle andere stu
diën, zooals door den eischer q.q. wordt be
weerd? Met het Hof antwoord ik ontkennend, 
reeds omdat dit besluit van 1829, blijkens 
zijnen inhoud, geene andere strekking heeft, 
dan om de bepalingen, welke bij de beslui
ten van 1818 en 1823 waren gemaakt voor de 
toen reeds bestaande stichtingen van beurzen 
"voor de studiën", toepasselijk te verklaren 
op alle stichtingen van beurzen of andere 
standgelden ten behoeve van de studiën, wel
ke sedert het nemen van laatstgemeld besluit 
ergens in het Rijk reeds waren gemaakt of 
verder gemaakt zouden worden, en voorts 
ook op de oude stichtingen, welke in de pro
vincie Friesland ten behoeve der studiën be
stonden en bekend waren onder den naam 
van leenen. Terecht, naar het mij wil voor
komen, leidde het Hof dan ook hieruit af, 
dat het besluit van 1829 kennelijk handelt 
over soortgelijke stichtingen, als bedoeld in 
de vorige besluiten, en dat daarbij van eeni
ge uitbreiding tot stichtingen van eenen an
deren aard geen sprake is. 
De juistheid van deze gevolgtrekking wordt, 

zoo noodig, nog scherper belicht door het-
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geen de geëerde pleiter voor verweerders 
mededeelde omtrent de geschiedenis der tot
standkoming van het besluit van 1829, en 
meer bepaaldelijk omtrent den inhoud van 
de, daaraan op 30 Aug. 1828 voorafgegane, 
voordracht aan den Koning van den Minis
ter van Binnenlandsche Zaken, van Gobbel
schroy, en omtrent het desbetreffend advies 
van den Raad van State van 9 Febr. ,829. 

In genoemde Ministeriëele voordracht toch 
leest men, dat de besluiten van 26 Dec. 1818 
S. 48 en van 2 Dec. 1823 S . 49 - gelijk hier
boven reeds terloops vermeld, - ,,bevatten 
voorschriften op het beheer der stichtingen 
van Onderwijs, welke in vroegere tijden in 
de Zuidelijke Provinciën gemaakt, gedurende 
den Franschen tijd aan de Amortisatie Kassa 
waren, overgegaan, en welke na de ommekeer 
van Zaken tengevolge van Uwer Majesteits 
eerstgemeld besluit 2ijn hersteld, zoodat het 
genot daarvan aan de belanghebbenden is 
teruggegeven". De Minister geeft voorts 
uiting aan zijne ingenomenheid met die voor
schriften, waarvan de ondervinding reeds het 
nuttige heeft doen kennen en vervolgt dan: 
"Ofschoon die besluiten bij Uwe Majesteit 
zijn geprovoceerd meer b epaaldelijk om te 
dienen voor de Stichtingen der Zuidelijke 
Provinciën, zoo zijn dezelve evenwel zooda
nig gesteld, dat niets schijnt te beletten, dat 
dezelve door geheel het Rijk, en dus ook in 
de Noordelijke Provinciën in werking wor
den gebragt, althans in werking kunnen wor
den gebragt". Na beschouwingen over de in 
de Noordelijke provinciën bestaande stich
tingen onder den naam van Vicarijen, Bene
ficiën, Praebenden, Kanonisijen, Capellarij
en, Leenen, welke alle - ofschoon bij de in
stelling waarschijnlijk een ander oogmerk ge
had hebbende, zooals het doen lezen van 
missen voor de zielen der afgestorvenen en 
het doen opvoeden en aankweeken van 
Roomsch-Katholieke priesters, - sedert de 
Reformatie zeer veel overeenkomst hebben 
gekregen met de stichtingen van beurzen 
voor het onderwijs in de Zuidelijke provin
ciën, als wordende op dit oogenblik grooten
deels aangewend tot bevordering der studiën 
van min vermogende jongelieden, komt d e 
Minister dan tot de conclusie, dat voor on
middellijke toepassing van de besluiten van 
1818 en 1823 in de Noordelijke provinciën 
slechts in aanmerking komen de oude Frie
sche leenen, waaromtrent Ged. Staten van 
Friesland zich vóór toepassing van bedoelde 
maatregelen hadden uitgesproken, alsmede 
op sedert 1823 nieuw gemaakte of nog te 
maken stichtingen. 

Het advies van den Raad van State, ge
dagteekend: Brussel, den 9 Februari 1829, 
verklaart de instemming van dat Staatsli
chaam met voormelde voordracht "strekken
de om Uwe Majesteit voor te stellen het ne
men van een besluit, waarbij Uwer Maje
steits Besluiten van 26 Dec. 1818 en 2 D ec. 
1823 (Staatsblad Nos. 48 en 49) zouden wor
den toepasselijk verklaard op alle stichtingen 
van .beurzen of onderstandsgelden, ad studia, 
sedert het laatstvermeld besluit daargesteld, 
gelijk mede op die welke in de provintie 

Vriesland onder den titel van Leenen bekend 
zijn, terwijl het derde of slotartikel van het
zelve den Minister van Binnenlandsche Za
ken zoude strekken tot eene magtiging om 
aan Uwe Majesteit nadere voorstellen te mo
gen doen, omtrent de toepasselijk-verklaring 
van die besluiten op alle andere oude stich
tingen, welke daarvoor vatbaar zijn." 

Uit een en ander mag, naar het mij voor
komt, worden afgeleid, dat het hierop ge
volgde K. B. van 12 Febr. 1829 S . 3 ook al
leen het oog heeft op soortgelijke stichtingen 
van beurzen of onderstandsgelden, als waar
voor in de voorafgaande besluiten ten aan
zien van de Zuidelijke provinciën regelingen 
werden getroffen. Wanneer art. 1 van ge
noemd besluit dan ook de toepasselijk-ver
klaring van de voorafgaande besluiten uit
spreekt op alle stichtingen van beurzen of 
andere standgelden, (voor welke laatste uit
drukking vermoedelijk - zie voormeld ad
vies van den Raad van State - zal moeten 
worden gelezen: onderstand(s)gelden), ten 
behoeve van de studiën, welke sedert het ne
men van laatstgemeld besluit (2 Dec. 1823) 
ergens in het Rijk reeds zijn gemaakt of ver
der zullen gemaakt worden, en in art. 2 de 
gemelde besluiten van 1818 en 1823 ook toe
passelijk verklaard worden op "de oude stich
tingen, welke in de provincie Vriesland ten 
behoeve der studiën bestaan, en bekend zijn 
onder den naam van leenen", dan zullen m.i. 
ook hier onder "studiën" alleen mogen wor
den verstaan academische studiën met inbe
grip van de studie aan inrichtingen tot pries
teropleiding en tot voorbereidend hooger on
derwijs. Door Ged. Staten van Friesland is 
dan ook - blijkens het aan Uwen Raad over
gelegd stuk betreffende de in die provincie 
bestaande "Leenen" - herhaaldelijk beslist, 
dat de inkomsten dier oude leenen slechts 
mogen worden gebruikt voor eene opleiding 
ad studia, d. w. z. ten behoeve van het hoo
ger- of voorbereidend hooger onderwijs. De 
primaire stelling van het voorgedragen mid
del komt mij derhalve niet gegrond voor. 

Met betrekking tot het onderhavige "Al
melosche Studiefonds" is blijkens het bestre
den arrest, komen vast te staan, dat daarbij 
van eene Stichting van eene beperkte strek
king, als bedoeld in de voormelde Koninklij
ke Besluiten geen sprake is, en terecht m. i . 
heeft het Hof geoordeeld, dat daaraan niet 
kan afdoen, dat de stichtingsacte de moge
lijkheid tot het verstrekken van gelden ten 
behoeve van studiën van hooger- of daartoe 
voorbereidend onderwijs niet uitsluit noch 
ook, dat de stichting wel gelden voor zoo
danig onderwijs ter beschikking stelt. Is toch 
hetgeen ik ten aanzien van de primaire stel
ling van het middel betoogde juist, dan mo
gen de meerbedoelde Koninklijke besluiten 
immers alleen toepasselijk worden geoor
deeld op stichtingen, die geheel beantwoor
den aan het karakter van die stichtingen, 
welke genoemde besluiten op het oog hebben, 
en dat zijn uitsluitend stichtingen van beur
zen of onderstandsgelden ten behoeve van 
de academische of daartoe voorbereidende 
studiën als hoedanig het onderwerpelijke stu-
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diefonds blijkens hetgeen daaromtrent feite
lijk is komen vast te staan, niet kan worden 
aangemerkt. Ook de subsidiaire stelling van 
het middel schijnt mij hiermede veroordeeld. 

Mocht Uw Hooge Raad omtrent het voor
gestelde middel anders oordeelen, dan zoude 
dit, hoewel gegrond, toch niet tot cassatie 
kunnen leiden, indien 's Hofs arrest niette
min op anderen grond juist ware te oordee-
1en, hetgeen het geval zoude zijn, wanneer de 
meergemelde Koninklijke besluiten, gelijk de 
Rechtb. aannam, geene bindende kracht be
zitten, hetzij dat zij die nimmer hadden, het
zij dat zij zijn komen te vervallen tengevolge 
van het inwerking treden op 1 Oct. 1877 van 
de Wet op het Hooger onderwijs, in haar art. 
225 (voorheen art. 126), bepalende, dat als
dan vervallen het Organiek Besluit van 2 

Aug. 1815 en alle verdere algemeene veror
deningen betreffende het hooger onderwijs. 
Het eerste werd verworpen bij het boven 
reeds genoemde arrest van den Hoogen Raad 
van 29 Dec. 1865 W . 2757, op grond "dat, 
terwijl eerst bij art. 194 der Grondwet van 
1848 is bepaald, dat de inrichting van het 
openbaar onderwijs door de wet wordt gere
geld, bij de vorige grondwetten (onder wier 
vigeur zijn genomen al de Koninklijke beslui
ten, en die alzoo hier alleen in aanmèrking 
kunnen komen) alleen is verordend, dat het 
onderwijs is een aanhoudend voorwerp van 
de zorg der Regeering, en dat daaruit volgt, 
dat, evenals het hooger onderwijs, zoo ook 
de daarmede in verband staande beurzen bij 
Koninklijke besluiten mochten worden gere
geld." 

Het tweede werd aangenomen door de 
Rechtbank, die de vordering van eischer q.q. 
niet-ontvankelijk verklaarde op grond van 
voormelde bepaling van art. 225 (art. 126 
oud) der Hooger Onderwijswet, zulks met 
verwerping van eischer's betoog, dat onder 
"algemeene verordeningen betreffende het 
hooger onderwijs" alleen die verordeningen 
moeten worden verstaan, welke het hooger 
onderwijs in engeren zin regelen, welken uit
leg de Rechtbank in strijd achtte niet alleen 
met de taalkundige beteekenis van het woord 
"betreffende", maar ook met de kennelijke 
bedoeling van art. 225 der Hooger Onder
wijswet om alle Koninklijke Besluiten te doen 
vervallen, welke door den Koning met be
trekking tot het Hooger onderwijs waren uit
gevaardigd krachtens de hem daartoe in de 
aan de Grondwet van 1848 voorafgaa'nde 
grondwetten gegeven bevoegdheid en eene 
materie betreffen, waarvan de regeling vol
gens de Grondwet van 1848 door de Wet 
moest worden gegeven. 

Met betrekking tot 's Hoogen Raads ar
rest van 29 Dec. 1865 W. 2757 is herhaal
delijk - en ook thans weer door den ge
eerden pleiter voor verweerders - de vraag 
geopperd, of niet de latere arresten van 13 
Jan. 1879 W. 4330, 20 Oct. 1879 W. 4436 en 
12 April 1880 W. 4498 de verwachting wet
tigen, dat Uw Raad ook omtrent de binden
de kracht der hierbedoelde besluiten in het 
vervolg tot eene aan het arrest van 1865 
tegengestelde beslissing zal komen. Ik waag 

het, zulks vooralsnog minder aannemeliik te 
achten, gezien de arresten van 30 Juni ,879 
W. 4404 en van 30 Juni 1879 W. 4406, ver
mits immers ook de onderhavige Koninklijke 
besluiten m.i. geacht kunnen worden vol
doenden steun te ontleenen aan de destijds 
uitsluitend geldende grondwettelijke bepa
ling, dat het openbaar onderwijs is een aan
houdend voorwerp van de zorg der Regee
ring. Intusschen ben ik mij er alleszins van 
bewust mij hier te bewegen op een terrein, 
waarop ruimte voor twijfel naar allerlei zij
den openstaat (v.g. Buys I bi. 339 v.) . 

Moeilijker nog te ontzeilen schijnt mij de 
klip, waarop de Rechtbank de bindende 
kracht der hierbedoelde Koninklijke Beslui
ten deed stranden, vooral in verband met de 
omstandigheid, dat de Hooge Raad in zijn 
arrest van 1865 die besluiten bindend oor
deelde juist op grond van hun verband met 
het hooger onderwijs. Het Hof meende het 
betoog der Rechtbank te moeten verwerpen 
op grond, dat art. 225 der Hooger Onderwijs
wet spreekt van "verordeningen betreffende 
het hooger onderwijs" en overweegt dan ver
der als volgt: 

,.dat "betreffen" beteekent "aangaan", 
"raken", .,belangen", ,.betrekking hebben 
op"; 

,.dat dus de door art. 225 vervallen ver
klaarde verordeningen moesten aangaan, ra
ken, belangen, betrekking hebben op het 
hooger onderwijs, hetgeen echter bezwaarlijk 
gezegd kan worden het geval te zijn met de 
Koninklijke Besluiten in quaestie, welke over 
het Hooger Onderwijs zelf geen enkel voor
schrift bevatten, doch slechts regelden het 
beheer van beurzen voor de studiën en de 
beveiliging van belanghebbenden tegen wil
lekeur in het genot van hun rechten en welke 
dus, al stonden ze in het nauwste verband 
tot het Hooger Onderwijs, niet aangingen, 
raakten, belangden of betrekking hadden op 
dat onderwijs zelf, doch een en ander slechts 
deden ten aanzien van de belangen der genen 
die eventueel van de bedoelde beurzen zou
den kunnen profiteeren; 

"dat derhalve uit een taalkundig oogpunt 
geen aanleiding is om de Koninklijke Be
sluiten in quaestie, ook al stonden ze in het 
nauwste verband tot het Hooger Onderwijs, 
door de bepaling van art. 225 vervallen t e 
achten." 

Wat betreft de door de Rechtbank ge
noemde kenlijke bedoeling van den wetgever, 
overweegt het Hof nog, dat de geschieden is 
omtrent dit punt geen licht verschaft, terwij l 
die bedoeling uit de wet zelf evenmin blijkt, 
terwijl het voorts, naar 's Hofs oordeel, wei
nig aannemelijk is, dat de wetgever de Ko
ninklijke Besluiten in quaestie, welke een 
onderwerp regelden, dat in de Hooger On
derwijswet zelve ten eenenmale niet werd ge
regeld en ten aanzien waarvan niet blijkt en 
het op zichzelf ook niet aannemelijk is, dat 
men een verdere regeling niet meer ge
wenscht achtte, zonder meer zou hebben wil
len doen vervallen, waartoe ook niet de min
ste noodzaak bestond, omdat, al behoorden 
onderwerpen, als de in de Koninklijke Be-
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sluiten in quaestie vervatte, voortaan ook bij 
de wet te worden geregeld, zulks geenszins 
behoefde mede te brengen, dat volkomen 
rechtsgeldig tot stand gekomen Koninklijke 
Besluiten als de onderhavige nu ook moes
ten vervallen. 

Inderdaad valt het m. i. bezwaarlijk te 
ontkennen, dat dit betoog niet in alle op
zichten overtuigend aandoet en dat het met 
name moeilijk valt te aanvaarden, dat rege
lingen, welke door den Hoogen Raad in zijn 
meergemeld arrest van 1865 als in verband 
staande met het hooger onderwijs werden 
aangemerkt, niet zouden zijn te beschouwen 
als verordeningen betreffende het hooger on
derwijs, vooral, wanneer men ziet, dat de 
Hooger Onderwijswet zelve in art. 85 (art. 
50 oud) handelt over de toekenning van 
beurzen van Rijkswege en in art. 156 (art. 
107 oud) eene bepaling bevat omtrent be
staande stichtingen van beurzen of leenen 
ten voordeele van studeerenden in de theo
logie. 

Heb ik eenerzijds gemeend, mij niet te 
mogen ontslaan van de verplichting, deze 
beschouwingen nopens de rechtskracht van 
de hier in aanmerking komende Koninklijke 
Besluiten aan Uwen Raad voor te leggen, 
anderzijds moge het mij vergund zijn, mij 
van eenig advies op dit punt te onthouden, 
aangezien het mij op de hooger aangegeven 
gronden wilde voorkomen, dat . het voorge
dragen middel niet tot cassatie zal kunnen 
leiden. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van den 
eischer q.q. in de kosten, op de behandeling 
van dit geding in cassatie gevallen. 

(N. J.) 

24 Juni x940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal, waarnemend Hoofd van 
het Departement van Binnenlandsche 
Zaken, No. 45960 afd. A Z, betreffende 
wijziging van de beschikking van den 
Voorzitter van den Raad van Ministers 
van 13 September 1938, No. 385, kabt. 
M .R. betreffende uitvoering artikel 97b, 
2e lid van het algemeen Rijksambtena
renreglement. (Verboden vereenigingen). 

De Secretaris-Generaal, Waarnemend 
Hoofd van het Departement van Binnen
landsche Zaken, 

Gelet op artikel 97b, tweede lid, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, art. 
68b, tweede lid, van het Algemeen Regle
ment Rijks-hoogere Burgerscholen. art. 69b, 
tweede lid, van het Algemeen Reglement 
Rijkskweekscholen, art. 67b, tweede lid, van 
het Ambtenarenreglement Rijksleerscholen 
en Rijks lagere scholen en art. 90, tweede lid, 
van het Algemeen Ambtenarenreglement 
Staten-Generaal; 

Besluit als volgt: 
§ 1. 1. In de beschikking van den Voor

zitter van den Raad van Ministers dd. 13 
September 1938, No. 385, Kabinet M.R. 
vervalt: 

I. Punt B, luidende: 
,,B. de Nationaal Socialistische Bewe

ging (N.S.B.); 
de Nationaal Socialistische Nederlandsche 

Arbeiders Partij (groep Kruyt); 
de Nationaal Socialistische Nederlandsche 

Arbeiders Partij (groep van Rappard); 
het Nederlandsche Volksfascisme "Zwart 

Front"; 
de Nederlandsche Volkspartij (N.V.P.)". 
II. Van punt C het slotgedeelte, luiden

de: 
,,en als Nationaal-Socialistische mantelor

ganisaties, onder andere: de Nationale Jeugd 
Storm, de Nederlandsche Werknemers Ver
eeniging met aangesloten vak- en ontspan
ningsgroepen, de Nationale Reisvereeniging, 
enz ·'' 

2: • De evengenoemde vereenigingen wor
den derhalve niet meer gerekend te behooren 
tot de vereenigingen, die om de doeleinden, 
welke zij nastreven, of de middelen, welke 
zij aanwenden, de behoorlijke vervulling door 
den ambtenaar in 's Rijks dienst van zijn 
plicht als ambtenaar in gevaar kunnen bren
gen of kunnen schaden. 

§ 2. Deze beschikking treedt in werking 
op den dag van afkondiging. 

(B. S.) 

24 juni x940. ARREST van den Hoogen 
Raa d. (Winkelsluitingswet 1930 S. 460 
artt. 3 en 7.) 

Een winkelier, die ter uitvoering van 
een door een klant gedane bestelling een 
broodje met pekelvleesch toebereidt en 
het vervolgens nederlegt op een zoodani
ge plaats, dat de klant het overeenkom
stig des verkoopers bedoeling tegen be
taling tot zich kan nemen, waarna de 
klant zulks ook doet, bedient zonder 
twijfel dien klant in den zin van art. 7 
sub 1 der Winkelsluitingswet 1930, S. 
460. 

Kantonr. en Rechtb. konden zeer ze
ker aannemen, dat het vermelde gebruik 
daarbij van de automaat, een schijnhan
deling was, omdat in werkelijkheid van 
een normaal gebruik overeenkomstig de 
bestemming van het apparaat geen spra
ke kon zijn, daar de koopovereenkomst 
door persoonlijk contact tusschen ver
kooper en koopster was tot stand geko
men, de verkooper ingevolge die over
eenkomst een bepaalde waar ter beschik
king van die bepaalde koopster had ge; 
steld, en het geheele gebruik van de 
automaat geen redelijk doel had gehad , 
omdat de uitvoering der overeenkomst 
even goed, en zelfs met minder omslag 
door eenvoudige terhandstelling, zonder 
plaatsing in het vakje en zonder de be
doelde manipulaties, had kunnen ge
schieden. 

Een redelijke en ook door de geschie
denis der wet gerechtvaardigde uitleg
ging van art. 3, 1e lid, brengt mede, dat 
het niet op eiken verkoop van waren, 
waarbij van het mechaniek van een ver-
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koopautomaat wordt gebruik gemaakt, 
betrekking heeft, doch alleen op een ge
bruik van zoodanig instrument, waarbij 
dit wordt benut overeenkomstig zijn be
stemming om den verkooper geheel te 
vervangen, d. w. z. op een gebruik, waar
bij een persoonlijke aanraking tusschen 
verkooper en kooper achterwege blijft, 
de verkooper zich met de levering en be
taling van het bepaalde door den kooper 
gewenschte artikel niet bemoeit, kortom 
zijn directe medewerking aan de sluiting 
en de uitvoering der koopovereenkomst 
door den automaat geheel wordt overbo
dig gemaakt. 

Op het beroep van P. J. L. L ., winkelier, 
wonende te Leiden, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. te 
's-Gravenhage van 25 Jan. 1940, in hooger 
beroep bevestigende een schriftelijk vonnis 
van het Kantongerecht te Leiden van 2 Jan. 
1939, waarbij requirant ter zake van het "als 
hoofd en bestuurder van een winkel, gedu
rende den tijd, dat een winkel voor het pu
bliek gesloten moet zijn, in den winkel ie
mand bedienen", met aanhaling der artt. 1, 

2, 4, 7 lid 1 en ro der Winkelsluitingswet 
1930 (S. 460) en 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van tien gulden en vervan
gende hechtenis van vier dagen (gepleit door 
Mr. J. M. Hempenius, adv. te Warmond); 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

S., althans v. t. van de artt. 338, 339, 340, 
341, 342, 351, 352, 359, 415, 423 en 425 Sv., 
van de artt. 1, 2, 3, 4, 7, 10 der Winkelslui
tingswet 1930 (S. 460), doordat de Rechtb., 
met overneming van de gronden van het von
nis van den Kantonrechter, de bewezen han
delingen omschreef als te vallen onder het 
begrip iemand "bedienen" zoowel in den zin, 
waarin dit begrip in het spraakgebruik wordt 
gebezigd, als waarin het in art. 7, lid 1, der 
Winkelsluitingswet voorkomt, waaraan de 
enkele omstandigheid, dat de automaat _bij 
de aflevering daarvan hulp heeft verleend 
niet afdoet, en waarbij de Rechtb. de gevolg
de wijze van aflevering als een schijnhande
ling beschouwde, daar het bestelde eenvoudi
ger rechtstreeks in handen van den klant ge
geven had kunnen worden; 

zulks ten onrechte, aangezien art. 3, lid 1 

der Winkelsluitingswet zeer algemeen be
paalt, dat de bepalingen dier wet niet van 
toepassing zijn op verkoopautomaten, zoo
dat, zoodra een werkelijke verkoopautomaat 
gebruikt wordt, die wet ook niet van toepas
sing mag worden verklaard; 

0. dat bij het bevestigde vonnis overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat requirant te L eiden, op 5 Nov. 
1938, des namiddags omstreeks ro.45 uur, in 
den aan de Steenstraat gelegen winkel, zijn-

de een besloten ruimte, waar vleeschwaren 
en conserven aan het publiek in het klein 
plachten te worden verkocht, van welken 
winkel hij, verdachte, hoofd en bestuurder 
was, iemand heeft bediend; 

dat deze bewezenverklaring steunt op de 
verklaringen van requirant en van een getui
ge, waaruit onder meer blijkt, dat op het 
voormelde tijdstip in den bedoelden winkel 
een vrouw is binnen gekomen, die aan re
quirant een broodje met pekelvleesch heeft 
besteld; dat requirant daarop een broodje 
van de toonbank heeft genomen, dit over
langs in twee helften heeft gesneden, de helf
ten met boter heeft besmeerd en deze met 
pekelvleesch heeft belegd, waarna hij het al
dus toebereide broodje heeft geplaatst in een 
ledig vakje van den in den winkel staandeu 
verkoopautomaat; dat vervolgens bedoelde 
vrouw een kwartje in de gleuf van den auto
maat heeft geworpen, het deurtje van het 
vakje, waarin zich het broodje bevond, heeft 
geopend en het broodje tot zich heeft geno
men · 

dat de Kantonrechter nog heeft overwo
gen, dat het aldus op mondelinge bestelling 
van een in den geopenden winkel aanwezige 
klant toebereiden en afleveren van een niet 
in den automaat aanwezig consumptieartikel 
ongetwijfeld valt onder het begrip "iemand 
bedienen", zoowel in den zin, waarin dit be
grip in het spraakgebruik wordt gebezigd, 
als waarin het in art. 7, lid 1, der Winkelslui
tingswet, S. 1930 No. 460, voorkomt; dat 
hieraan de enkele omstandigheid dat de auto
maat bij de aflevering hulp heeft verleend, 
niet afdoet, en dat trouwens de gevolgde 
wijze van aflevering als een schijnhandeling 
te beschouwen is, daar het bestelde eenvou
diger rechtstreeks in handen van de klant ge
geven had kunnen worden; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat Kantonrechter en Rechtb. uit voormel

den inhoud der bewijsmiddelen wel degelijk 
hebben kunnen afleiden, dat requirant de 
bedoelde vrouw heeft bediend in den zin, 
waarin dit woord in art. 7 lid 1 der Winkel
sluitingswet 1930 (S. 460) en dus ook in de 
telastelegging is gebezigd, daar de winkelier, 
.Jie ter uitvoering van een door een klant ge
dane bestelling een broodje met pekelvleesch 
toebereidt en het vervolgens nederlegt op 
een zoodanige plaats, dat de klant het over
eenkomstig des verkoopers bedoeling tegen 
betaling tot zich kan nemen, waarna de klant 
zulks ook doet, zonder twijfel dien klant be
dient in den bovenbedoelden zin; 

dat nu wel bij de onderhavige bediening 
de in requirant's winkel aanwezige verkoop
automaat een rol heeft gespeeld, doordat de 
plaats, waar requirant het bestelde heeft ne
dergelegd, was een ledig vakje in dien auto
maat en de vrouw om den koopprijs te be
talen en de waar tot zich te nemen de mani
pulaties heeft verricht, welke bij het nor
maal gebruik van een verkoopautomaat door 
het publiek verricht moeten worden, doch 
Kantonrechter en Rechtb. zeer zeker hebben 
kunnen aannemen, hetgeen zij in het bijzon
der blijkens het bezigen van den term 
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"schijnhandeling" ook hebben gedaan, dat in 
dit geval alleen ter wille van den schijn, d. 
w. z. om het te doen voorkomen, alsof hier 
een normale verkoop door middel van een 
automaat plaats vond, het instrument in het 
betalings- en leveringsproces is ingeschakeld. 
terwijl in werkelijkheid van een normaal ge
bruik overeenkomstig de bestemming var> 
het apparaat geen sprake kon zijn, daar dt" 
koopovereenkomst door persoonlijk contact 
tusschen verkooper en koopster was tot stand 
gekomen, de verkooper ingevolge die over
eenkomst een bepaalde waar ter beschikking 
van die bepaalde koopster had gesteld, en 
het geheele gebruik van den automaat geen 
redelijk doel had gehad, omdat de uitvoering 
der overeenkomst even goed, en zelfs met 
minder omslag door eenvoudige terhandstel
ling, zonder plaatsing in het vakje en zonder 
de bedoelde manipulaties, had kunnen ge
schieden; 

dat deze laatste omstandigheden aan het 
in het middel op het eerste lid van art. 3 van 
genoemde wet, inhoudende dat de bepalin
gen daarvan niet van toepassing zijn op ver
koopautomaten, gedaan beroep alle kracht 
ontnemen, omdat een redelijke en ook door 
de geschiedenis der wet gerechtvaardigde 
uitlegging van dit voorschrift medebrengt, 
dat het niet op eiken verkoop van waren, 
waarbij van het mechaniek van een verkoop
automaat wordt gebruik gemaakt, betrek
king heeft, doch alleen op een gebruik van 
zoodanig instrument, waarbij dit wordt be
nut overeenkomstig zijn bestemming om den 
verkooper geheel te vervangen, d. w. z. op 
een gebruik, waarbij een persoonlijke aan~ 
raking tusschen verkooper en kooper achter
wege blijft, de verkooper zich met de leve
ring en betaling van het bepaalde door den 
kooper gewenschte artikel niet bemoeit, 
kortom zijn directe medewerking aan de slui
ting en de uitvoering der koopovereenkomst 
door den automaat geheel wordt overbodig 
gemaakt; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die er op wijst. 
dat, blijkens het arr. H.R. 2 Nov. 1936 N. ] . 
1937 No. 199, de in het eerste lid van art. 3 
der Winkelsluitingswet S . 1930 No. 460 ge
-maakte uitzondering juist hierop berust, dat 
bij verkoop door middel van een automaat 
deze den verkooper ,:ieheel vervangt. Red.]. 

(N. J.) 

24 Juni 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Visscherijwet artt. 16 lid 7 sub c 
en 17 lid 3 sub b.) 

De Rechtb.: De omstandigheid, dat 
het ondereinde van de snoer voorzien is 
van een groot aantal haken ontneemt 
aan het vischtuig niet het karakter van 
hengel. 

Bevestigd door den H. R. 

Op het beroep van C . M., machinaal-hout
bewerker, wonend,e te Scheveningen, requi-

rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Dordrecht van 15 Maart 
1940, waarbij in hooger beroep, met vernie
tiging van een op 13 Dec. 1939 door het Kan
tongerecht te Dordrecht gewezen schriftelijk 
vonnis, requirant ter zake van het hem bij 
inleidende dagvaarding telaste gelegde en 
door de Rechtbank bewezen verklaarde van 
alle rechtsvervolging werd ontslagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

In eersten aanleg heeft de verdachte voor 
het Kantongerecht te Dordrecht terecht ge
staan ter zake: 

dat hij op 7 Nov. jongstleden, te ongeveer 
3 uur, des namiddags te Dordrecht in de 
Binnen Kalkhaven, zijnde een open haven 
aan de rivier de Oude Maas, waarin binnen
visscherij wordt uitgeoefend en waarvan de 
gemeente Dordrecht althans een ander dan 
hij, verdachte, rechthebbende op het visch
recht was, heeft gevischt, door aldaar een 
vischtuig, bestaande uit een tweedeelige 
bamboestok, waaraan een ongeveer zes me
ter lange lijn voorzien van een dobber en aan 
het ondereinde verzwaard met lood, aan welk 
ondereinde vanaf het op den bodem van het 
water rustende lood, met een onderlinge af
stand van ± 15 centimeter 18 korte zijlijn
tjes ieder aan het einde voorzien van een met 
een steurkrab geaasd haakje waren beves
tigd, te water te hebben, zonder voorzien te 
zijn van een voor die visscherij geldige visch
acte en van een schriftelijke vergunning van 
den rechthebbende op het vischrecht van dat 
vischwater. 

De Kantonrechter te Dordrecht heeft bij 
schriftelijk vonnis van 13 Dec. 1939 het te
lastegelegde bewezen verklaard met dien 
verstande, dat het vischrecht toebehoort aan 
de gemeente Dordrecht, en, van oordeel dat 
het bewezenverklaarde, daar het onderwer
pelijke vischtuig te beschouwen is als een 
hengel, niet strafbaar is, den verdachte van 
alle rechtsvervolging ontslagen, met bevel tot 
teruggave van den in beslag genomen hengel. 

In hooger beroep heeft de Arr.-Rechtbank 
te Dordrecht bij vonnis van 15 Maart 1940: 

het vonnis van den Kantonrechter vernie
tigd, omdat de Rechtbank is gekomen tot. 
gedeeltelijk andere overwegingen en beslis
singen dan die, welke staan vermeld in 
's Kantonrechters vonnis ; 

bewezen verklaard, dat de verdachte heeft 
begaan het hem telastegelegde met dien ver
stande, dat de gemeente Dordrecht rechtheb
bende op het vischrecht was, hierbij nog 
overwegende, dat de verdachte wel heeft ont
kend dat de 18 aan de lijn aanwezige aftak
kingen "lijntjes" waren en heeft verklaard 
dat deze varkensborstels waren, hetgeen der 
Rechtbank op grond van hare eigen waarne
ming aannemelijk voorkomt, doch dit onder
scheid, naar het oordeel der R echtbank, in 
het verband van de telastlegging van geen 
beteekenis is ; voorts 

het bewezene niet strafbaar verklaard en 
den verdachte van alle rechtsvervolging te 
dier zake ontslagen, met last tot teruggave 
van het in beslag genomen vischtuig. 
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De niet-strafbaarverklaring en het ont
slag van rechtsvervolging heeft de Recht
bank gemotiveerd met deze overwegingen : 

0. t en aanzien van de vraag of het bewe
zenverklaarde strafbaar is, dat de steller der 
dagvaarding, blijkens hare bewoordingen, 
overtreding van art. 16 lid I en van art. 17 lid 
1 der "Visscherijwet S . 1931 no. 410" heeft 
ten laste gelegd; 

0. dat de in die artikelen genoemde ver
bodsbepalingen evenwel uitzondering lijden, 
onder meer, voor hen die visschen met één 
hengel; 

0. dat, nu verdachte een beroep op deze 
uitzonderingsbepalingen heeft gedaan, slechts 
de vraag moet worden beantwoord of het ter 
dagvaarding omschreven vischtuig een hen
gel is; 

0. dat, waar noch genoemde wet noch het 
ten dezen toepasselijk reglement eene om
schrijving geeft van het begrip "hengel" in 
den zin dier wet of van dat reglement, moet 
worden nagegaan wat onder het feitelijk be
grip "hengel" is te verstaan; 

0. dat de Rechtbank overeenkomstig het
geen daaromtrent is overwogen in haar von
nis d.d. 26 Oct. 1917 (N. J. 1918 blz. 470), 
van oordeel is dat het karakteristieke van 
een hengel is dat deze, bestaande uit een stok 
en een snoer, aan het uiteinde van welk snoer 
zich het aas bevindt, door den visscher wordt 
in de hand gehouden, terwijl deze, hetzij door 
het gadeslaan van een dobber, hetzij door op 
het gevoel te visschen, zich vergewist of aan 
dat aas gebeten wordt en, zoodra dit het ge
val is, het vischtuig opslaat t en einde de 
visch met den haak, waaraan het aas beves
tigd is, uit het water op te halen en aldus te 
bemachtigen; 

0. dat het onderwerpelijk vischtuig aan al 
deze eigenschappen voldoet en dat, naar het 
oordeel der Rechtbank, de omstandigheid dat 
het ondereinde van het snoer voorzien was 
van een groot aantal haken, daaraan het ka
rakter van hengel niet ontneemt, terwijl 
evenmin dit soort hengel, gelijk geschied is 
met den overigens onder het feitelijk begrip 
"hengel" vallenden sleephengel, den hengel 
geaasd met visch, en de peur, door de wet 
van het begrip hengel is uitgezonderd; 

0. dat derhalve verdachte's beroep op ge
melde uitzonderingsbepalingen opgaat, zoo
dat het bewezene niet strafbaar is en ver
dachte van alle rechtsvervolging behoort te 
worden ontslagen, terwijl de teruggave van 
het in beslag genomen vischtuig aan ver
dachte behoort te worden bevolen. 

Tegen het vonnis der Rechtbank heeft de 
verdachte beroep in cassatie ingesteld. Re
quirant heeft eene schriftuur bij den Hoogen 
Raad ingediend; blijkens deze schriftuur 
gaat requirant volkomen akkoord met het 
vonnis en heeft hij het vonnis aan Uw oor
deel onderworpen opdat moge blijken of Uw 
Raad zich met het vonnis kan vereenigen en 
onderschrijft dat meerdere haken aan één 
en dezelfde lijn en stok aan het vischtuig het 
karakter van hengel niet ontnemen. Een 
middel van cassatie is niet aangevoerd. 

Evenals requirant vereenig ik mij geheel 

met het vonnis; naar mijne meening vindt 
het vonnis steun in eenige arresten, door den 
Hoogen Raad omtrent het begrip "hengel" 
gewezen, zij het lang geleden, namelijk: 15 
April 1879 (W. 4380) , 24 Febr. 1896 (W. 
6774) en 15 Nov. 1897 (W. 7042). Ik merk 
nog op, dat mijns inziens uit art. 12 lid 6 
aanhef en onder a der Visscherijwet S . 1931 
no. 410 niet mag worden afgeleid dat het 
onderwerpelijke vischtuig niet als hengel zou 
zijn te beschouwen, immers is het in die be
paling uitdrukkelijk opnemen van het daarin 
samen met den hengel genoemde vischtuig 
volstrekt niet geschied omdat dit niet als 
hengel is aan te merken, nog in het midden 
gelaten of het onderwerpelijke vischtuig met 
dat vischtuig is gelijk te stellen. 

Van oordeel dat geen grond tot cassatie 
aanwezig is, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gezien de door requirant ingediende 

schriftuur; 
0 . dat bij voormelde schriftuur het vonnis 

waarvan beroep niet wordt bestreden, en ook 
ambtshalve geene gronden zijn gevonden 
welke tot vernietiging van dat vonnis zouden 
moeten leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

24 Juni I940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verkeerswet tegen lintbebouwing 
art. 8.) 

Bij het middel wordt voorbijgezien, 
dat het in casu niet gaat om uitwegen, 
welke eerst na de indiening van het 
wetsontwerp werden toegekend, maar 
om reeds sedert r Jan. 1925 bestaan 
hebbende uitwegen, waaromtrent slechts 
in verband met de verbreeding van den 
weg een nadere voorziening werd ge
troffen; terecht is dus art. 8 lid 4 der 
Verkeerswet tegen lintbebouwing toe
passelijk geoordeeld. 

Nu vaststaat, dat vóór de indiening 
van het wetsontwerp nog niet ten be
hoeve van de bij dagvaarding bedoelde 
consumptietent op den Rijksstraatweg 
werd uitgeweegd, en dat door het daarna 
wel uitwegen t en behoeve van die tent 
het gebruik van den bestaanden uitweg 
werd verzwaard. heeft de Rb., door aan 
te nemen, dat zoodanig verzwaard ge
bruik door de ontheffing niet werd ge
dekt, de wet juist toegepast. 

Op het beroep van P.A. Z., exploitant van 
een consumptietent, wonende te Hazers
woude, requirant van cassatie tegen een von
nis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
van 25 Jan. 1940, in hooger beroep bevesti
gende een op 16 Dec. 1938 door het Kanton
gerecht te Alphen gewezen schriftelijk von
nis, waarbij requirant ter zake van: ,,op een 
weg uitwegen", met aanhaling van de artt. 
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8 sub 1 I (lees: 8 aanhef en sub I) en 14 
sub 1 der Verkeerswet tegen lintbebouwing, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van zes gulden en drie dagen vervangende 
hechtenis; (gepleit door Mr. E. 0. Gold
stein). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Rombach. 

Ter zitting van Uwen Raad van 27 Mei 
1940 heeft de raadsman van requirant twee 
middelen van cassatie voorgesteld en toege
licht: 

I. S. en/of v. t. van art. 8 der Verkeers
wet tegen lintbebouwing door, terwijl vast
staat dat verdachte bij overeenkomst van 24 
Juni 1937 tegenover het Rijk uitwegen heeft 
bedongen, te beslissen, dat het recht van 
uitweg geacht wordt slechts te zijn verleend 
voor een gebruik als plaats had ten tij de van 
de indiening van het ontwerp der voormelde 
wet bij de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal, te weten op 2 Febr. 1937, ten onrechte, 
omdat de beperking van het 4e Jid van voor
meld artikel niet van toepassing kan zijn op 
overeenkomsten aangegaan met het Rijk na 
2 Febr. 1937. 

II. S. en/of v. t. van art. 8 der Verkeers
wet tegen lintbebouwing, door te beslissen, 
dat door het uitwegen ten behoeve van de 
consumptietent het gebruik van den bestaan
den uitweg in den zin van voormeld artikel 
werd verzwaard, ten . onrechte, aangezien 
voormelde wetsbepaling slechts tegen sterk 
verzwaard gebruik, waarvan ten deze niet 
is gebleken, waakt. 

De gemachtigde van requirant had ter zit
ting van den Kantonrechter het verweer ge
voerd, dat het 3e lid van art. 8 der op 8 Juli 
193 7 in werking getreden bovengenoemde 
wet voor hem bevrijdende feiten inhoudt, 
daar reeds op 1 Jan. 1925 een uitweg vanaf 
verdachte's grond naar den Rijksstraatweg 
te Hazerswoude bestond en recht op uitweg 
van verdachte tegenover het Rijk reeds werd 
geboren toen mondelinge overeenstemming 
tusschen Rijkswaterstaat als kooper en ver
dachte als medeverkooper werd bereikt, om
trent de strook grond, die het Rijk noodig 
had voor de verbreeding van den Rijksstraat
weg en waarbij verdachte uitwegen heeft be
dongen en in ieder geval bij de overgelegde 
acte van overdracht tusschen den Rijkswa
terstaat eenerzijds en verdachte en zijn broe
der anderzijds d.d. 24 Juni 1937. 

Dienaangaande had de Kantonrechter 
overwogen dat het 3e lid van art. 8 van ge
noemde wet onder meer bepaalt: dat uitwe
gen, op 1 Jan. 1925 en sedert dien onafge
broken bestaande, voor de toepassing van 
die wet beschouwd worden als te zijn ver
leend bij een door den Minister van Water
staat verleende ontheffing van het in het 1e 
lid sub 1 van art. 8 vermelde verbod, om op 
een weg uit te wegen, terwijl degene die aan
toont, dat hij reeds voor het in werking tre
den dier wet een burgerlijk recht op uitweg 
tegenover het Rijk had, geacht wordt zulk 
een ontheffing te hebben; dat echter, al kan 
worden aangenomen, dat verdachte op de 

hierboven door hem aangevoerde gronden 
geacht wordt een ontheffing van het verbod 
op bedoelden Rijksstraatweg uit te wegen te 
hebben, deze ontheffing blijkens het 4e lid 
van genoemd artikel geacht wordt slechts te 
zijn verleend voor een gebruik als plaats 
had ten tijde van de indiening van het ont
werp der onderhavige wet bij de Tweede 
Kamer der Stater,-Generaal tenzij bij het 
vestigen van het recht hieromtrent andere 
bepalingen zijn gemaakt; dat waar de ge
machtigde van verdachte dit laatste niet 
heeft beweerd en daarvan ook niet is geble
ken en tijdens de indiening van gemeld wets
ontwerp bij de Tweede Kamer der Staten
Generaal, nog niet ten behoeve van bedoelde 
consumptietent op den Rijksstraatweg werd 
uitgeweegd, terwijl daarna door het uitwegen 
ten behoeve van die t ent het gebruik van 
den bestaanden uitweg werd verzwaard, het
geen zijdens verdachte is toegegeven, ge
melde ontheffing voor dat andere verzwaar
de gebruik niet gold. 

Requirant had zich dus beroepen op den 
rechtvaardigingsgrond eener krachtens art. 8, 
2e lid, der wet door den Minister van Water
staat verleende ontheffing. Wel is waar, zeide 
hij, was mij niet zoodanige ontheffing ver
leend, maar ik had reeds sedert 1 Jan. 1925 
den uitweg in gebruik en bovendien krach
tens overeenkomst met het Rijk, van 24 Juni 
1937, derhalve vóór het in werking treden 
der wet, een burgerlijk recht op uitweg te
genover het Rijk verkregen. Krachtens art. 
8, .,e lid, der wet werd ik dus geacht een 
ontheffing te hebben. Neen, antwoordde de 
Kantonrechter , want die ontheffingen, waar
op gij u beroept, worden, blijkens art. 8, 4e 
lid, der wet, slechts geacht te zijn verleend 
voor een gebruik van den uitweg als plaats 
had op 2 Febr. 19_,7, den dag van de indie
ning van het ontwerp der wet bij de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. Aangezien de 
Kantonrechter feitelijk vaststelde, dat des
tijds het gebruik van den uitweg ten be
hoeve van een consumptietent niet plaats 
had, overwoog hij, dat requirant zich op dien 
rechtvaardigingsgrond niet kon beroepen, 
zijnde ook niet gebleken, dat bij voornoemde 
vestiging van het recht van uitweg omtrent 
den omvang van het gebruik daarvan een 
bijzondere bepaling wa~ gemaakt. 

Tegen deze redeneering van den Kanton
rechter is de grief van het eerste cassatie
middel gericht. Dat een ontheffing slechts 
geacht wordt te zijn verleend voor het ge
bruik als plaats had op 2 Febr. 1937 geldt, 
volgens den raadsman van requirant, niet 
voor de ontheffing, die requirant geacht 
wordt te hebben op grond van zijn overeen
komst met het Rijk van 24 Juni 1937. De be
perking van art. 8 , lid 4, der wet der werking 
van de ontheffing kan, volgens hem, slechts 
gelden voor ontheffingen, die geacht worden 
te zijn verkregen op grond van burgerlijke 
rechten op uitwegen vóór 2 Febr. 1937 ge
vestigd. 

De grief is m. i. ongegrond. 
De wet is duidelijk en kent aan ontheffin

gen, die krachtens art. 8, 3e lid der wet ge-
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acht worden te bestaan, geen kracht toe voor 
zooveel betreft een gebruik daarvan, dat op 
2 Febr. 1937 nog niet bestond. Het burger
lijk recht op uitweg, vóór 2 Febr. 1937 ge
vestigd, maar nog niet of nog niet in vollen 
omvang in gebruik op dien dag en ook het 
burgerlijk recht op uitweg na 2 Febr. 1937 
gevestigd maar op dien datum nog niet of 
nog niet in vollen omvang in gebruik, kan 
dus, voorzoover het recht op 2 Febr. 1937 
nog niet werd gebruikt, niet worden uitge
oefend. Is dit aannemelijk? M.i. wel en moet 
men zeggen, dat de Wetgever zich onvoor
waardelijk op het standpunt heeft geplaatst, 
dat het verkeersbelang op Rijkswegen niet 
mag worden gehinderd door uitwegen of ver
zwaring van uitwegen, die tijdens het in
dienen van de wet nog niet of nog niet in 
vollen omvang als zoodanig gebruikt werden. 
Dientengevolge is de bezitter van het .recht 
nog niet rechteloos, want als hem de onthef
fing geweigerd wordt of als door intrekking 
ervan, de uitoefening van zijn tegenover het 
Rijk geldend burgerlijk recht op uitweg ge
heel of gedeeltelijk onmogelijk wordt ge
maakt, heeft hij krachtens art. ro, re lid, der 
wet aanspraak op volledige schadeloosstel
ling. 

Het tweede middel acht ik eveneens on
deugdelijk. Het schijnt te berusten op de 
volgende passage van de Memorie van Toe
lichting: ,,N u het aantal door de wet be
schermde uitwegen aanzienlijk wordt ver
meerderd, dient er echter tegen te worden 
gewaakt, dat deze uitwegen door gewijzigde 
bestemming of sterk verzwaard gebruik het 
doorgaand verkeer op den weg te zeer zullen 
benadeelen. Beschermd wordt daarom 
slechts dat gebruik, hetwelk a. uitdrukkelijk 
is toegestaan of b. indien omtrent het ge
bruik niets bepaald is, ten tijde van de in
diening van dit ontwerp feitelijk plaats vond. 
Deze beperking is alleszins redelijk en in 
het verkeersbelang noodzakelijk. Zij sluit na
tuurlijk geenszins uit, dat verzwaard gebruik 
kan worden toegestaan indien het verkeers
belang zich hiertegen niet verzet". Deze toe
lichting van art. 8, 3e lid, der wet brengt 
m. i. niet mee, dat de opvatting van den 
Kantonrechter, dat het gaan gebruiken van 
een bestaanden uitweg, als uitweg ten be
hoeve van een consumptietent niet een an
der en dus ongeoorloofd gebruik van dien 
uitweg in den zin van art. 8, 4e lid der wet 
zou zijn, al spreekt de Kantonrechter niet 
van een sterk verzwaard gebruik, maar 
slechts van een verzwaring van het ge
bruik. 

Ik concludeer tot verwerping van het cas
satieberoep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi, 
en luidende: (zie Conclusie); 

0. dat bij het door de Rechtb. bevestigde 
vonnis ten laste van requirant is bewezen 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 

L. 1940. 

als voormeld, dat hij in de maand Sept. 1938 
heeft uitgeweegd op den Rijksstraatweg te 
Hazerswoude ten behoeve van een langs dien 
weg staande consumptietent; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat blijkens het bevestigde vonnis van de 

zijde van requirant tot verweer was aange
voerd, - welk verweer blijkens· het proces
verbaal der terechtzitting voor de Rechtb. 
is herhaald - , dat enz. (zie conclusie); 

dat dit verweer in het bevestigde vonnis 
werd verworpen op de volgende gronden: 
(zie Conclusie); 

dat bij het middel wordt voorbijgezien, 
dat het hier, blijkens het bovenstaande, niet 
gaat om uitwegen, welke eerst na de indie
ning van voormeld wetsontwerp werden toe
gekend, maar om reeds sedert r Jan. 1925 
bestaan hebbende uitwegen, waaromtrent 
slechts in verband met de verbreeding van 
den weg een nadere voorziening werd getrof
fen; 

dat dus in deze terecht het vierde lid van 
voormeld art. 8 toepasselijk is geoordeeld, en 
het middel niet tot cassatie kan leiden; 

0. dat bij het bevestigde vonnis is vast
gesteld, dat vóór de indiening van voormeld 
wetsontwerp nog niet ten ·behoeve van de bij 
dagvaarding bedoelde tent op den R ijks
straatweg werd uitgeweegd, en dat door het 
daarna wel uitwegen ten behoeve van die 
tent het gebruik van den bestaanden uitweg 
werd verzwaard; 

dat de R echtb., door met den Kantonrech
ter aan te nemen, dat zoodanig verzwaard 
gebruik door de ontheffing niet werd gedekt, 
de wet juist heeft toegepast en ook het twee
de middel niet kan slagen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 Juni z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Broodbesluit S . 19a5 No. 478 
art. 14). 

Terecht overwoog de Kantonr., dat, 
nu het Broodbesluit S. 1925 No. 478, den 
eisch stellend, dat roggebrood vrij moet 
zijn van conserveermiddelen, niet in
houdt welke stoffen conserveermiddelen 
zijn en in welke mate ze niet aanwezig 
mogen zijn, eene dagvaarding niet an
ders behoeft te vermelden dan de stof, 
die de waren bevatten, waarbij dan uit 
het onderzoek ter terechtzitting moet 
blijken en door het 0 . M. moet worden 
bewezen, dat die stof een conserveer
middel is, terwijl de aanwezigheid van 
die stof in hoe geringe mate ook, wan
neer is bewezen, dat het een conserveer
middel is, tengevolge heeft, dat de wa
ren niet voldoen aan den bij genoemd 
K . B. gestelden eisch. 

Nu een nadere aanwijzing van de stof
fen, die als conserveermiddelen in den 
zin van art. 14 lid r sub h van voormeld 
Broodbesluit moeten worden aange
merkt, ontbreekt, heeft de Kantonr. te
recht zelfstandig onderzocht en beslist, 
of tot die stoffen benzoëzuur behoort. 

18 
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Omtrent het geoorloofd gehalte van 
keukenzout is in art. 9 lid 2 van ge
noemd Broodbesluit een "speciaal voor
schrift" gegeven. Op dit voorschrift stuit 
af het vierde middel van req., stellend, 
dat, naar de opvatting, die de Kantonr. 
van conserveermiddelen heeft, elk ge
bruik van keukenzout strafbaar zou zijn. 

Op het beroep van S.G., roggebroodbakker, 
te Zaandam, requirant van cassatie tegen een 
schriftelijk vonnis van het Kantongerecht 
te Zaandam van 18 Maart 1940, waarbij re
quirant ter zake van : ,,in de gemeente Zaan
dam waren ten verkoop in voorraad heb
ben, die niet voldoen aan de eischen gesteld 
krachtens de Warenwet, S. 1935 No. 793, met 
uitzondering van art. 16 dier wet", met aan
haling van de artt. 1, 2, 6, 14, 15, 18, 29 en 
34 van genoemde wet, 1, 14 lid 1 sub h, 16 
van het Broodbesluit 1925 S . 478, 1, 4, 6, 7 
en 8 der Keuringsverordening voor de ge
meente Zaandam en 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van vijf gulden en 
drie dagen vervangende hechtenis . 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: 

,.1. S., althans v. t . van de artt. 258, 261, 
338, 339, 343, 348, 350, 352, 359, 398 Sv., in 
verband met art. 1 Sr., 6, 14, 15, 18, 29 der 
Warenwet, S. 1935 No. 793, 14 lid I sub h 
van het Broodbesluit 1925, S. No. 478, zooals 
dit gewijzigd is bij besluit d.d. 3 Febr. 1932, 
S. No. 27, en de artt. 4, 6 , 7, 8 der Keurings
verordening voor de gemeente Zaandam, 
door requirant strafbaar te verklaren en te 
bestraffen ter zake en gelijk voormeld, zulks 
terwijl in de dagvaarding weliswaar ten laste 
wordt gelegd, dat het daarin bedoelde brood 
een hoeveelheid van ongeveer I gram per 
K.G. benzoëzuur bevatte, maar niet ten las
te is gelegd, gelijk voor de strafbaarheid 
noodzakelijk ware, dat het brood een con
serveermiddel (art. 14 sub h van het Brood
besluit) bevatte en evenmin, dat met name 
het benzoëzuur zulk een conserveermiddel 
is; 

"2. S ., althans v . t. van bovengenoemde 
artikelen, door requirant strafbaar te verkla
ren en te bestraffen ter zake en gelijk voor
meld, zulks terwijl noch uit de Warenwet S. 
1935 No. 793, noch uit het voormelde Brood
besluit of de Keuringsverordening voor de 
gemeente Zaandam valt af te leiden, dat ten 
aanzien van bedoeld brood benzoëzuur als 
een conserveermiddel wordt beschouwd en 
de benaming conserveermiddel door den 
Kantonrechter aan het benzoëzuur ten deze 
verleend niet op wettelijke normen of een 
wettelijke opsomming dienaangaande doch 
slechts op het oordeel van den deskundige is 
gebaseerd; 

"3 . S., althans v. t. van de bovengenoemde 
artikelen, door requirant strafbaar te ver
klaren en te straffen ter zake en gelijk voor-

meld, zulks terwijl uit de gebezigde bewijs
middelen weliswaar blijkt, dat benzoëzuur 
een conserveerende kracht heeft, maar niet 
dat het in de mate als waarin het blijkens de 
deskundigeverklaring, opgenomen in het pro
ces-verbaal der terechtzitting van het Kan
tongerecht te Zaandam d.d. 12 Maart 1940, 
in de bij de onderhavige dagvaarding be
doelde hoeveelheid van meergenoemd brood 
aanwezig werd bevonden, als conserveermid
del met betrekking tot dit brood kon gelden, 
kunnende de uitdrukking conserveermiddel 
in art. 14 sub h van het voormelde Broodbe
sluit alleen worden opgevat als een conser
veermiddel ten aanzien van en met betrek
king tot het daarin bedoelde roggebrood; 

,,4. S. , althans v . t. van de bovengenoem
de artikelen, door requirant strafbaar te ver
klaren en te straffen ter zake en gelijk voor
meld, zulks terwijl de bewezenverklaring 
steunt op de deskundigeverklaring van Dr. 
Mol, opgenomen in het bovengenoemde pro
ces-verbaal d.d. 12 Maart 1940, dat een stof 
conserveermiddel is, wanneer zij, on geacht 
de daarvoor benoodigde hoeveelheid en on
verschillig bij toevoeging van welke andere 
stof, conserveerende kracht heeft en dus een 
conserveermiddel is, zulks in strijd met de 
strekking van het Broodbesluit, zijnde im
mers volgens de verklaring van gemelden 
deskundige (zie het voormelde procesverbaal 
der terechtzitting d.d. 12 Maart 1940) ook 
het keukenzout, dat notoir in roggebrood 
steeds voorkomt, een conserveermiddel, 
welks voorkomen, in welke hoeveelheden 
ook, in roggebrood in het door den Kanton
rechter overgenomen stelsel van den des
kundige strafbaar zou zijn;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld : 
dat hij op 20 Oct. 1939 des voormiddags te 
omstreeks 9.30 ure in de gemeente Zaandam 
op den openbaren weg, de Oostzijde, ten ver
koop in voorraad heeft gehad eene hoeveel
heid voor menschelijk voedsel en voor den 
handel bestemd brood, waarin zemelen met 
het bloote oog waarneembaar waren, waarin 
rogge was verwerkt en dat den algemeen ge
bruikelijken vorm van roggebrood bezat, 
welk brood eene hoeveelheid van ongeveer 
1 gram per K.G. benzoëzuur bevatte; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat een voor het Kantongerecht gevoerd 

verweer van dezelfde strekking bij het be
streden vonnis is verworpen, waarbij de 
Kantonrechter onder meer heeft overwogen: 

,,dat het krachtens art. 15 van de Waren
wet, S . 1935, no. 793, vastgestelde K . B. van 
21 Dec. 1925, S. no. 478 (het Broodbesluit) 
den eisch stelt, dat roggebrood - dat be
hoort tot het in art. 1 dier wet omschreven 
begrip "waren", welk begrip in art. 1 van de 
Keuringsverordening voor de gemeente 
Zaandam is overgenomen geen conserveer
middelen bevat; 

,,dat juist omdat genoemd K. B . niet in
houdt welke stoffen conserveermiddelen zijn 
en in welke mate ze niet aanwezig mogen 
zijn, eene dagvaarding niet anders behoeft 



275 24 JUNI 1940 

te vermelden dan de stof, die de waren be
vatten, waarbij dan uit het onderzoek ter 
terechtzitting moet blijken en door het 0. M. 
moet worden bewezen, dat die stof een con
serveermiddel is, terwijl de aanwezigheid 
van die stof in hoe geringe mate ook, wan
neer is bewezen, dat het een conserveermid
del is, t engevolge heeft, dat de waren niet 
voldoen aan den bij genoemd K. B. gestel
den eisch·" 

dat die ~verwegingen juist zijn en het mid
del tevergeefs tegen de verwerping van het 
verweer opkomt ; 

0. dat, nu een nadere aanwijzing van de 
stoffen, die als conserveermiddelen in den 
zin van art. 14 lid 1 sub h van voormeld 
Broodbesluit moeten worden aangemerkt, 
ontbreekt, de Kantonrechter terecht zelf
standig heeft onderzocht en beslist, of tot 
die stoffen benzoëzuur behoort, zoodat het 
tweede middel niet kan slagen; 

0. dat de Kantonrechter voorts terecht 
ervan is uitgegaan, dat, nu voormeld wets
voorschrift bepaalt, dat het brood moet zijn 
,,vrij" van conserveermiddelen, de aanwe
zigheid in het brood van benzoëzuur, in hoe 
geringe mate ook, medebrengt, dat het brood 
aan den gestelden eisch nie.t voldoet; 

dat dus het derde middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. dat ook het vierde middel niet opgaat, 
reeds omdat de stelling, waarop het berust, 
afstuit op het voorschrift van art. 9 lid 2 

van genoemd Broodbesluit, waarbij omtrent 
het geoorloofd gehalte van keukenzout een 
speciaal voorschrift wordt gegeven; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
v an den Adv.-Gen. Holsteyn.] (N. J.) 

.z4 juni 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 40; Alg. Pol. Verord. 
's-Gravenhage art. 22; Verord. Uitvoe
ring Gem. Reinigingsdienst art. 2.) 

De Rechtb., het beroep op overmacht 
- gegrond op het feit, dat de extra vuil
nisemmers, die moesten gebruikt wor
den , slechts te krijgen waren voor f 11.50 
per stuk - verwerpende, met de over
weging, dat de genoemde feiten niet op
leverden een zóódanigen drang tot het 
begaan der overtreding, dat verdachte 
daaraan geen weerstand behoefde te bie
den, heeft blijk gegeven aan het begrip 
overmacht in den zin der wet een on
juiste beteekenis te hebben gehecht. 

Met de bepaling in art. 2 der Ver
ordening betreffende de uitvoering van 
den G emeentelijken Reinigingsdienst, 
dat het ophalen van huisvuil kosteloos 
geschiedt is niet in strijd, dat men voor 
de b enoodig<le vuilnisemmers, behalve 
voor d ie welke de Gemeente ter beschik
king stelt, moet betalen, daar aan boven
genoemde bepaling is toegevoegd "be
houdens het -hierna b epaalde en onder 
door B . en W. nader vast te stellen voor
waarden". 

Op het beroep van L . H. v. d . S., bouw
ondernemer, te Amsterdam, requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de A1r.-Rb. te 
's-Gravenhage van 23 Maart 1940, waarbij 
in hooger beroep, met vernietiging van een 
op 2 Dec. 1939 door het Kantongerecht te 
's-Gravenhage gewezen mondeling vonnis, 
requirant ter zake van: ,,te 's-Gravenhage 
door misbruik van gezag opzettelijk uitlok
ken van het te 's-Gravenhage vuilnis en der
gelijke stoffen op de openbare straat gereed 
zetten anders dan in voldoende gesloten bak
ken, ketels of dergelijke", met aanhaling van 
de artt. 22 en 45 der Alg. Pol. Verord. voo1 
's-Gravenhage, 23, 47 en 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van vijf en twintig 
gulden en vijf en twintig dagen vervangende 
hechtenis; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: 

,,S. van art. 2 van de Verordening betref
fende de uitvoering van den Gem. Reini
gingsdienst te 's-Gravenhage, artt. 181 der 
Grondwet, 269 e.v. der Gem.wet en 40 Sr.;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant is bewezen verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
op 5 Sept. 1939 J. J. D., huismeester van het 
Nirwanaflatgebouw, te 's-Gravenhage een 
hoeveelheid vuilnis of dergelijke stof op de 
openbare straat het Willem Witsenplein ge
reed heeft gezet, zulks niet in voldoende ge
sloten bakken, ketels of dergelijke, welk 
strafbaar feit verdachte door misbruik van 
zijn gezag als directeur van de maatschappij 
die genoemd flatgebouw exploiteerde tegen
over den huismeester van dat gebouw op of 
omstreeks 30 Aug. 1939 te 's-Gravenhage op
zettelijk heeft uitgelokt, door aan D. op
dracht te geven om uit dat flatgebouw af
komstige afvalstoffen op de openbare straat 
aldus gereed te zetten, ingevolge welke op
dracht D. handelde; 

dat volgens de gebezigde bewijsmiddelen 
bij dat "gereed zetten" in het geheel geen 
bakken of ketels zijn gebruikt; 

dat art. 22 der Alg. P ol. Verord. voor 
's-Gravenhage voorzooveel hier van befa.ng 
luidt: 

,,Het is verboden asch of vuilnis en derge
lijke stoffen op of aan de openbare straat ge
reed te zetten, anders dan in voldoende ge
sloten bakken, ketels of dergelijke" , op over
treding van welk verbod bij art. 45 der ver
ordening straf is gesteld, terwijl bij art. 2 der 
v erordening betreffende de uitvoering van 
den Gemeentelijken Reinigingsdienst te 
's-Gravenhage is bepaald, dat het ophalen 
van huisvuil en andere nader aangeduide af
valstoffen, behoudens het in die verordening 
nader bepaalde en onder door B. en W. na
der vast te stellen voorwaarden, kosteloos 
geschiedt, welk artikel voorts onder meer nog 
inhoudt: 

,,De afvalstoffen moeten worden aangebo-
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den in voor het doel geëigende, behoorlijk 
gesloten ketels of bakken, aan de openbare 
straat, aan de gemeente in eigendom toebe
hoorende. B. en W. kunnen in bijzondere ge
vallen het gebruik van door de gemeente te 
verstrekken standaardemmers voorschrijven. 
Waar in de daartoe door B . en W . aangewe
zen straten van gemeentewege vuilnisem
mers zijn verschaft, moeten de afvalstoffen, 
met uitsluiting van ander vaatwerk, daarin 
worden aangeboden. Ten aanzien van de ver
schaffing en het gebruik dier emmers worden 
door B. en W. regelen gesteld"; 

0. dat na bovenvermelde bewezenverkla
ring de Rechtb. nog heeft overwogen: 

,,dat verdachte's gemachtigde ter terecht
zitting in hooger beroep heeft betoogd, dat 
verdachte tot het begaan van het feit door 
overmacht zou zijn gedrongen, omdat de 12 
door de Gemeente Reinigingsdienst aan het 
flatgebouw Nirwana verstrekte gemeente
emmers, van 80 à 85 Liter inhoud ieder, on
voldoende waren tot de berging van het vuil
nis van dat flatgebouw, die dienst slechts 
vuilnis, in gemeente-emmers gereed gezet, 
wilde weghalen en meer van die gemeente
emmers slechts verkrijgbaar waren tegen be
taling van f n.50 per stuk;" 

,,dat echter de Rechtb. dat betoog ver
werpt, omdat de voormelde feiten niet ople
verden een zóódanigen drang tot het begaan 
der overtreding, dat verdachte daaraan geen 
weerstand behoefde te bieden;" 

"dat verdachte's gemachtigde voorts heeft 
betoogd, dat D. door overmacht, bestaande 
in dezelfde feiten als voor verdachte's be
roep op overmacht aangevoerd, tot zijn han
deling gedrongen zou zijn geweest, doch de 
Rechtbank ook dit betoog verwerpt, omdat 
D . eveneens aan den drang dier feiten weer
stand had behooren te bieden." 

0. dat, blijkens de bij de schriftuur gege
ven toelichting, tegen die verwerping van 
het beroep op overmacht het middel is ge
richt, doch de Rechtb. door op voormelde 
gronden te oordeelen, dat de omstandighe
den, waarop van de zijde van requirant een 
beroep is gedaan, niet opleveren overmacht 
in den zin der wet, niet heeft blijk gegeven 
aan dat begrip een onjuiste beteekenis te 
hebben gehecht; 

dat requirant zich er nog op beroept, dat 
voormeld art. 2 der Verordening betreffende 
de uitvoering van den Gemeentelijken R ei
nigingsdienst te 's-Gravenhage voorschrijft, 
dat het ophalen van huisvuil kosteloos ge
schiedt, doch hierbij wordt voorbijgezien, dat 
daaraan is toegevoegd "behoudens het hier
na bepaalde en onder door B. en W. nader 
vast te stellen voorwaarden"; 

dat dus het middel niet kan slagen ; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteyn, die opmerkt: 
"Mijn$inziens brengt het van de gemeente 
tegen betaling moeten aanschaffen van meer 
standaardvuilnisemmers dan door de ge
meente kosteloos worden verstrekt, niet me
de, dat dan het ophalen der afvalstoffen is 

aan te merken als tegen een retributie of als 
niet-kosteloos te geschieden."] 

(N. J.) 

24 Juni 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Ongevallenwet 1921 art. 102; Sv. 
art. 350.) · 

Al zou uit de bewijsmiddelen blijken 
- quod non - , dat een verklaring werd 
afgelegd aan d en leider van een onder
zoek, als bedoeld in art. 68 der Onge
vallenwet 1921, terwijl volgens de te
lastlegging de verklaring zou zijn afge
legd aan een krachtens art. 88 dier wet 
aangewezen ambtenaar, dan zou dit toch 
zonder belang zijn, daar de in het mid
del aangenomen tegenstelling tusschen 
een zoodanig onderzoek en het toezicht 
op de naleving der wet niet bestaat en 
het van wege het bestuur der R ijksver
zekeringsbank houden van zoodanig on
derzoek mede behoort tot het op de na
leving der wet van wege dat bestuur te 
houden toezicht; bij het K. B. van 9 Jan. 
1923 S . 3 is wel bepaald, dat de daarbij 
voor het houden van genoemd toezicht 
aangewezen ambtenaren handelen on
der de bevelen van het bestuur van den 
Raad van Arbeid, terwijl dat bestuur be
voegd is verklaard om aan die ambte
naren op te dragen het onderzoek, be
doeld in art. 68 der wet, maar uit een en 
ander, gezien de bewoordingen van art. 
102, volgt geenszins, dat de omstandig
heid, dat de ambtenaar handelde op be
vel of in opdracht van genoemd bestuur, 
een element vormt van het bij dat art. 
102 strafbaar gestelde, in de qualifica
t ie en het arrest nader omschreven feit . 

Blijkens de toelichting heeft het Hof 
de telastelegging opgevat als inhouden
de, dat req. als verzekerde een één ge
heel vormende verklaring heeft afgelegd 
en dat de aflegging van deze, één ge
heel vormende verklaring door req. op
zettelijk in strijd met de waarheid is ge
schied; deze opvatting der telastelegging 
moet, als van feitelijken aard en met de 
bewoordingen ervan niet onvereenig
baar, in cassatie worden geëerbiedigd; 
bij deze opvatting kon het Hof het te 
laste gelegde in zijn geheel bewezen ver
klaren, al volgde uit de bewijsmiddelen 
niet, dat het in het middel aangegeven 
gedeelte van req.'s verklaring op zich 
zelf strijdig met de waarheid was. 

Op het beroep van A.C. de J. , van beroep 
metselaar, wonende te Amsterdam, requi
rant van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam van 19 M aart 
1940, waarbij in hooger beroep, met vernie
tiging van een vonnis van de Arr.-Recht
bank te H aarlem v an 2 Maart 1939, requi
rant ter zake van "mondeling persoonlijk 
opzettelijk omtrent de gevolgen van een on
geval, dat is overkomen aan een verzekerde, 
een valsche verklaring afleggen aan een 
ambtenaar, aangewezen krachtens art. 88 der 
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Ongevallenwet 1921, met aanhaling van de 
artt. 88, 102 der Ongevallenwet 1921, 14a, 
14b, 23, 24 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
gevangenisstraf van veertien dagen, met be
vel, dat deze straf niet zal worden t en uit
voer gelegd, tenzij het Hof later anders 
mocht gelasten op grond, dat de veroordeelde 
zich vóór het einde van een proeftijd van 
drie jaren aan een strafbaar feit mocht heb
ben schuldig gemaakt, en bovendien tot een 
geldboete van vijf en twintig gulden en tien 
dagen vervangende hechtenis. (Gepleit door 
Mr. P. S . Noyon). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

,,1 ° S. en v . t . der artt. 351,352,415 Sv., 
68, 88, 102 en 1n der Ongevallenwet 1921, 
2, 4 ° en 10° van het K . B . dd. 15 Juli 1922 
S. 451 en 1 en 4 van het K . B. van 9 Jan. 
1923 S . 3 , door den verdachte te veroordee
len, ofschoon het telastegelegde en bewezen
verklaarde niet strafbaar is, zijnde toch niet 
telastegelegd, dat aan den ambtenaar Ch. 
Jon kers volgens art. 4 van het K. B. dd. 9 
Jan. 1923 S . 3 door het Bestuur van den 
Raad van Arbeid was opgedragen , het on
derzoek, bedoeld b ij a rt. 68 der Ongevallen
wet 1921 , nu het in casu blijkens de in de 
telastelegging opgenomen verklaring en de 
bewijsmiddelen , een onderzoek overeenkom
stig laatstgenoemd artikel en niet het hou
den van toezicht k rachtens art. 88 der zelfde 
wet betrof." 

,,2 °. S . en v. t. der artt. 20 der Wet R . 0. , 
168 der Grondwet, 338, 339, 350, 359, 415 
Sv., door bewezen t e verklaren, dat requi
rant de verkla ring, in de telastelegging op
genomen, valschelijk heeft afgelegd, zulks 
ofschoon van een d eel van deze verkla ring, 
met name da t bet reffende de dienstbetrek
king en het loon , van geenerlei valschheid 
blij kt, hebbende het Hof t en onrechte be
slis t , dat de geheele verklaring als een ge
heel is a an t e merken, nu deze kennelijk 
twee afzonderlij ke fei t encomplexen betreft, 
waartusschen geenerlei verband bestaat.'' 

0. dat bij het bestreden arrest, met quali
ficatie en st rafoplegging als voormeld, is be
wezen ve rklaard het den requirant te laste 
gelegde, dat h ij op 25 Nov. 1938 in de ge
meente Haarlemmermeer mondeling, per
soonlijk , opzettelijk o m tre nt d e gevolge n 
van een ongeval aan hem, verdachte, als 
verzekerde overeenkomstig de bepalingen 
van de Ongevallenwet 1921, overkomen op 
15 Nov. 1938, aan den krachtens art. 88 van 
de Ongevallenwet -1921 tot het toezicht op 
de naleving dier wet aangewezen ambtenaar, 
C hrist iaan Jonkers, valschelijk heeft ver
klaard : ,,dat hij den arbeid onmiddellijk na 
het ongeval, zijnde op Dinsdag 15 Nov. 1938, 
des voormiddags acht uur, heeft gestaakt en 
niet heeft kunnen werken tot en met Maan
dag 21 Nov. 1938, zulks tengevolge van het 
aan hem op 15 Nov. 1938 overkomen onge-

val, terwijl hij als metselaar tegen een loon 
van 35 gulden per week in dienstbetrekking 
was bij W. N. Bakker, wonende te Haarlem
mermeer; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat art. 102 der Ongevallenwet 1921 straf 

bedreigt onder meer tegen het mondeling, 
persoonlijk, opzettelijk omtrent de gevolgen 
van een ongeval, dat is overkomen aan een 
verzekerde, een valsche verklaring afleggen 
aan een ambtenaar, aangewezen krachtens 
art. 88 dier wet, terwijl in dit art. 88 amb
tenaren worden aangewezen, aan wie het toe
zicht op de naleving van genoemde wet 
wordt opgedragen en wordt bepaald, dat bij 
algemeenen maatregel van bestuur daartoe 
ook andere ambtenaren kunnen worden aan
gewezen; dat dit laatste is geschied bij het 
K . B . van 9 Jan. 1923 S. 3 ; 

dat uit de in het bewezenverklaarde opge
nomen verklaring en uit de bewijsmiddelen 
geenszins blijkt, dat hier een verklaring aan 
den leider van een onderzoek als bedoeld in 
art. 68 der wet werd afgelegd ; 

dat echter al ware dit anders, het zonder 
belang zoude zijn ; 

dat toch de in het middel aangenomen te
genstelling tusschen een zoodanig onderzoek 
en het toezicht op de naleving der wet niet 
b ~staat en het van wege het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank houden van zoodanig 
onderzoek mede behoort tot het op de na
leving der wet van wege da t bestuur te hou
den toezicht; 

dat voorts bij genoemd K. B. wel is be
paald, dat de daarbij voor het houden van 
genoemd toezicht aangewezen ambtenaren 
handelen onder de bevelen van het best uur 
van den R. v . A., terwijl dat bestuur be
voegd is verklaard om aan die ambtenaren 
op te dragen het onderzoek, bedoeld in art . 
68 der wet , m aar uit een en ander, gezien 
de bewoordingen van art. n 2 (lees 102 , 
R ed.), geenszins volgt, dat de omstandig
heid, dat de a m btenaar handelde op bevel 

_of in opdracht van genoemd bestuur, een 
element vormt van het bij dat art. n 2 (lees 
102, Red.) strafbaar gestelde, in de qualifi
cat ie in het arrest, n ader omschreven feit ; 

dat het middel dus ongegrond is; 
0. omtrent het tweede middel : 
dat de in het arrest gebezigde bewij smid

delen niets bevatten, waaruit zou kunnen 
worden afgeleid, dat de inhoud van de in de 
bewezenverklaring voorkomende verklaring 
van requirant, voor wat betreft de dienst
b etrekking e n het loon, in s trij d m e t de 
waarheid was, maar het Hof op de bewezen
verklaring als toelichting heeft doen vol<>;en: 
,,dat verdachte met name valschelijk ver
klaarde : dat hij niet heeft kunnen werken 
tot en met Maandag 21 Nov. 1938 zulks ten
gevolge van het hem op 15 Nov. 1938 over
komen ongeval, - zijnde de als bewezen 
aangenomen verklaring van verdachte naar 
's Hofs oordeel als één geheel aan te mer
ken·" 

d;t blijkens deze toelichting het Hof d e 
telastelegging heeft opgevat als inhoudende, 
dat requirant als verzekerde een één geheel 
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vormende verklaring van den inhoud als 
vermeld heeft afgelegd en dat de aflegging 
van deze, één geheel vormende verklaring 
door requirant opzettelijk in strijd met de 
waarheid is geschied; 

dat deze opvatting der telastelegging als 
van feitelijken aard en met de bewoordingen 
ervan niet onvereenigbaar, in cassatie moet 
worden geëerbiedigd; 

dat bij deze opvatting het Hof het te laste 
gelegde in zijn geheel bewezen kon verkla
ren, al volgde uit de bewijsmiddelen niet, 
dat het in het middel aangegeven gedeelte 
van requirants verklaring op zich zelf strij
dig met de waarheid was; 

dat dus ook dit middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Rombach.] 

(N. J.) 

10 Juli 1940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ar
menwet Art. 40.) 

Aangenomen moet worden, dat de bur
gemeester van B., door toe te zeggen zijn 
best te zullen doen, dat de betrokkene 
te S., waarheen hij voornemens was te 
vertrekken omdat hij zijne woning te B. 
moest verlaten en te S . een huis kon hu
ren, ingeval van werkloosheid in de 
steunregeling zou worden opgenomen, 
invloed op de wilsvorming van den be
trokkene heeft uitgeoefend om zich in 
de gemeente S. te vestigen. Terecht heb
ben derhalve Ged. Staten aan art. 40 
2e lid toepassing gegeven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Gezien het beroep, ingesteld door B. en 
W. van Bergambacht, tegen de beslissing van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 27 Febr. 
1940, B. No. 487 (4e afdeeling) G. S. No. 
288, waarbij met toepassing van art. 40 der 
Armenwet is bepaald, dat de kosten van on
dersteuning van het gezin A. Bouter, te 
Schoonhoven, voor den tijd van een jaar, te 
rekenen van 20 Nov. I939 af, komen ten las
te van het armenzorgorgaan der gemeente 
Bergambacht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 J u li 1940, No. 490; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 27 Febr. 1940, B. No. 487 
(4e afdeeling) G. S . No. 288, hebben be
paald, dat de kosten van ondersteuning van 
het gezin A. Bouter, te Schoonhoven, voor 
den tijd van een jaar, te rekenen van 20 Nov. 
1939 af, komen ten laste van het armenzorg
orgaan der gemeente Bergambacht; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat A . Bouter zich op 3 Nov. 1939 met zijne 
echtgenoote te Schoonhoven heeft gevestigd, 
komende van Bergambacht; dat hij, die 
schildersgezel van beroep was en als zooda-

nig werk had toen hij te Bergambacht woon
de, op II Nov. 1939 werkloos is geworden en 
dat het burgerlijk armbestuur te Schoonho
ven op 20 Nov. d. a. v. begonnen is hem te 
ondersteunen; dat Bouter op 28 Oct. 1939, 
derhalve toen hij nog te Bergambacht met
terwoon was, zich bij den burgemeester dier 
gemeente vervoegde met de mededeeling, dat 
hij binnen enkele dagen zijne woning moest 
verlaten en dat hij een huis in de gemeente 
Schoonhoven kon huren ; dat hij in verband 
met de omstandigheid, dat hij verwachtte 
binnenkort werkloos te zullen worden, aan 
die mededeeling het verzoek aan den burge
meester verbond om te bevorderen, dat hij 
te Schoonhoven in geval van werkloosheid in 
de steunregeling zou worden opgenomen; dat 
de burgemeester van Bergambacht hem daar
op heeft toegezegd zijn best te zullen doen, 
dat Bouter te Schoonhoven eventueel in de 
steunregeling zou worden opgenomen en dat 
de laatstgenoemde enkele dagen later te 
Schoonhoven is komen wonen; dat aangeno
men moet worden, dat de burgemeester van 
Bergambacht, de gevraagde tusschenkomst 
in de gegeven omstandigheden toezeggende, 
invloed in den zin van art. 40 der Armenwet 
heeft uitgeoefend op de komst van A. Bou
ter in de gemeente Schoonhoven; 

dat van deze beslissing B. en W. van Berg
ambacht in beroep zijn gekomen, aanvoeren
de, dat de burgemeester herhaaldelijk Bou
ter heeft gemaand om toch vooral in zijne 
gemeente woonplaats te houden, aangezien 
bij verblijf in een nieuwe gemeente bij even
tueele werkloosheid zijn steunuitkeering in 
groot gevaar zou komen; dat Bouter zich er 
aan vasthield, dat in de gemeente Bergam
bacht voor hem geen geschikte woning was 
te krijgen; dat zulks in strijd met de werke
lijkheid was, aangezien op de. gemeente-se
cretarie aan Bouter een zestal leegstaande 
woningen was gewezen waarvan de meerder
heid in zeer goeden bewoonbaren toestand 
verkeerde, maar die aan de eischen van Bou
ter niet voldeden, aangezien zij minder wa
ren dan de nieuw gebouwde woning, waar
in hij huisde; dat ook de verhuurder van de 
woning, welke hij verlaten moest, uit goed
heid in hunne gemeente een tweetal wonin
gen voor hem had gehuurd, welke Bouter 
echter met groot gebaar, als zijnde voor hem 
niet geschikt, van de hand heeft gewezen, 
alhoewel naar hunne meening deze woningen 
zeer goed bewoonbaar waren; dat Bouter der
halve moedwillig zichzelf in de omstandig
heid heeft gebracht niet tijdig, bij uitzetting 
uit zijne woning, een ander huis te kunnen 
betrekken; dat, toen eindelijk tot Bouter 
doordrong, dat hij werkelijk uit zijne woning 
zou worden gezet, hij, diep onder den indruk 
der omstandigheden, bij den burgemeester 
hunner gemeente is gekomen, onder mede
deeling, dat hij een huis in Schoonhoven kon 
huren en met het verzoek, of de burgemees
ter er voor zou kunnen zorgen, dat hij in die 
gemeente, in geval van werkloosheid, in de 
steunregeling zou worden opgenomen; da t 
de burgemeester, gedreven door medelijden, 
aan Bouter toen gezegd heeft, zijn best te 
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zullen doen om hem, bij het kiezen van zijne 
woonplaats in die gemeente, ook in de steun
regeling voor werkloozen aldaar opgenomen 
te doen krijgen, aangezien voor de gemeente 
Schoonhoven daaraan slechts geringe kosten 
verbonden zouden zijn; dat hij hem ook toen 
nog gewez,en heeft op het groote financieele 
gevaar, hetwelk hij zou loopen, indien hij 
niet in de steunregeling zou worden opge
nomen, iets wat bij voortbestaan van zijn 
verblijf in Bergambacht toch wel het geval 
zou zijn geweest; dat de burgemeester in het 
minst niet heeft vermoed, dat deze hande
ling van hem zou worden aangemerkt als het 
uitoefenen van invloed in den zin van art. 40 
der Armenwet; dat ook zij van meening zijn, 
dat de burgemeester geen invloed in den zin 
van genoemd art. 40 op het vertrek van het 
gezin Bouter naar Schoonhoven heeft uitge
oefend; 

0 . dat moet worden aangenomen, dat de 
burgemeester van Bergambacht door de in 
het bestreden besluit van Ged. Staten ver
melde toezegging invloed op de wilsvorming 
van A. Bouter heeft uitgeoefend om zich in 
de gemeente Schoonhoven te vestigen; 

dat een geval, als bedoeld bij art. 40 der 
Armenwet, zich hier voordoet en Ged. Staten 
mitsdien terecht aan het bepaalde in het 
tweede lid van dit wetsartikel toepassing 
hebben gegeven; 

Gezien de Armenwet; 
heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris van het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, besloten 
als volgt: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A. B.) 

10 Juli 1940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ge
meentewet art. 228d). 

Terecht heeft de Raad besloten tot 
verkoop van grond voor bouw eenerkerk 
tegen aanmerkelijk gereduceerden prijs, 
nu het in het bezit der kerkelijke ge
meente zijnde terrein ingevolge een van 
kracht geworden uitbreidingsplan nog 
slechts een waarde heeft als cultuur
grond, terwijl de waarde van het door 
deze gemeente aan te koopen terrein be
paald wordt door zijne bestemming tot 
bouwgrond. Bovendien zal de kerkbouw 
den verkoop van den overigen, in de on
middellijke omgeving gelegen gemeen
telijken bouwgrond bevorderen, en zou 
het ook uit stedebouwkundig oogpunt te 
betreuren zijn, indien de kerkbouw niet 
zou doorgaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het door den raad der gemeente 
Naaldwijk ingestelde beroep, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 

20 Nov. 1939, B. No. 14912/52 (3e afdeeling), 
G. S. No. 51, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van den genoemden raad 
van 24 Juli 1939, tot verkoop van grond; 

den Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, (advies van 1 

Mei 1940, No. 345); 
0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 

hun besluit van 20 Nov. 1939, B. No. 14912/ 
52 (3e afd.), G . S. No. 51, goedkeuring heb
ben onthouden aan het besluit van den raad 
der gemeente Naaldwijk van 24 Juli 1939, 
strekkende tot verkoop van een perceel 
bouwgrond, gelegen te Maasdijk, kadastraal 
bekend gemeente Naaldwijk, sectie D. No. 
1788 (gedeeltelijk), groot ± 1924 M2 voor 
den prijs van f 1.50 per M2 aan de Neder
duitsch Hervormde gemeente te Maasdijk, 
gemeente Naaldwijk, ten behoeve van den 
bouw van een kerk met aanhoorigheden; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat de prijs van den te verkoopen grond 
volgens mededeeling van Burg. en Weth. 
van Naaldwijk bij verkoop als norma
len bouwgrond op f 3 per M2 gesteld zou 
moeten worden; dat de gemeente derhalve, 
door den prijs op f 1.50 per M 2 te bepalen, 
practisch een reductie op den grondprijs ver
leent van 50 % ; dat het gemeentebestuur 
die reductie heeft verleend, omdat naar zijne 
meening door den bouw van de kerk op dezen 
grond de verkoop van den overigen in de on
middellijke omgeving gelegen gemeentelijken 
bouwgrond zal worden bevorderd; dat, wat 
er ook zij van deze verwachting, een reduc
tie van 50 % belangrijk verder gaat, dan in 
verband met het karakter van stimulans voor 
den aankoop van gemeentelijken bouwgrond, 
hetwelk deze reductie toch behoort te dragen, 
verantwoord kan worden geacht; dat niet ge
bleken is, dat er uit anderen hoofde in dit 
geval bijzondere motieven zouden bestaan, 
welke verkoop tegen een zoo lagen prijs zou
den kunnen wettigen; dat bovendien de be
dongen prijs van f 1.50 per M 2 aanmerkelijk 
lager is dan de gemiddelde kostprijs van de 

bouwterreinen, waartoe de onderhavige grond 
behoort; dat op grond van het vorenstaande 
het besluit van den raad geacht moet wor
den in strijd te zijn met het financieele be
lang der gemeente en mitsdien niet voor 
goedkeuring vatbaar is; 

dat van dit besluit de gemeenteraad van 
Naaldwijk in beroep is gekomen; 

0. dat blijkens de stukken de onderwerpe
lijke verkoop van grond door de gemeente 
Naaldwijk aan de Nederlandsch Hervormde 
gemeente te Maasdijk, gemeente Naaldwijk, 
verband houdt met het feit, dat deze kerke
lijke gemeente, wier bestaand kerkgebouw te 
klein geworden is, door een inmiddels ' van 
kracht geworden uitbreidingsplan op de 
plaats van dit kerkgebouw geen nieuw kerk
gebouw meer kan stichten, doch naar een an
der geschikt terrein in Naaldwijk voor kerk
gebouw heeft moeten omzien; 

dat, terwijl het in het bezit der Neder-
duitsch Hervormde gemeente zijnde terrein 
ingevolge het evenbedoelde uitbreidingsplan 
nog slechts een waarde heeft als cultuur-
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grond, de waarde van het door deze gemeente 
aan te koopen terrein bepaald wordt door 
zijne bestemming tot bouwgrond; 

dat met den ter zake geraadpleegden 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid 
(Volkshuisvesting) moet worden geoordeeld, 
dat er onder deze, voor de Nederduitsch Her
vormde gemeente nadeelige omstandigheden 
alleszins termen aanwezig zijn om, zooals de 
gemeente Naaldwijk gedaan heeft, het be
doelde terrein aan de Nederduitsch Hervorm
de gemeente tegen den gereduceerden prijs 
van f 1.50 per M 2 te verkoopen ; 

dat daarbij komt, dat de bouw van een 
kerk, welke verrijzen zal in een, zich lang
zamerhand vormende, secundaire bebou
wingskern der gemeente Naaldwijk, naar het 
gemeentebestuur terecht verwacht, niet on
gunstig zal zijn voor de financiën der ge
meente Naaldwijk, doordat de hierbedoelde 
kerkbouw den verkoop van den overigen, in 
de onmiddellijke omgeving gelegen gemeen
telijken bouwgrond zal bevorderen; 

dat ten slotte met den eerder genoemden 
Hoofdinspecteur moet worden geoordeeld, 
dat het ook uit stedebouwkundig oogpunt te 
betreuren zou zijn, indien de onderwerpelijke 
kerkbouw niet zou doorgaan, hetgeen blijkens 
de stukken het onvermijdelijke gevolg zou 
zijn van het niet goedkeuren van het voren
vermelde raadsbesluit; 

Gezien de gemeentewet; 
heeft op grond van par. 1 der verordening 

no. 23/1 940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de N ederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur; 

Besloten als volgt : met vernietiging van 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Zuid-Holland, wordt het besluit van 
den raad der gemeente Naaldwijk van 24 Juli 
1939 alsnog goedgekeurd . 

(A.B.) 

10 Juli 1940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ge
meentewet art. 143). 

Er bestaat geen voldoende aanleiding, 
aan twee gemeenten op verzoek van een 
harer op te leggen een gemeenschappe
lijke regeling inzake de aanstelling van 
een vroedvrouw, nu het weigerachtig ge
meentebestuur sinds 1929 de verloskun
dige armenpraktijk heeft opgedragen 
aan den gemeentegeneesheer daar ter 
plaatse, en het hier een aangelegenheid 
betreft, welke in de eerste plaats ter be
oordeeling staat van het bestuur van 
elke gemeente. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Gezien het verzoek van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Lochem, te be
vorderen, dat een gemeenschappelijke rege
ling met de gemeente Laren (Gld.) tot stand 

kome inzake de aanstelling van een vroed
v rouw; 

D en Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van bestuur, gehoord (advies van 
16 Augustus 1939, No. 457); 

0. dat burgemeester en wethouders der 
gemeente Lochem, daarbij handelende ter 
uitvoering van het besluit van den raad dier 
gemeente van 23 September 1938, krachtens 
art. 138 der gemeentewet, tot de Kroon het 
verzoek hebben gericht om een regeling, 
waarvan een ontwerp bij het verzoek was 
gevoegd, tusschen de gemeenten Lochem en 
Laren (Gld.) omtrent de aanstelling van 
eene gemeente-vroedvrouw voor de gemeen
ten Lochem en Laren (Gld.), aan deze ge
meenten op te leggen, daarbij aanvoerende, 
dat aan de vroegere gemeente-vroedvrouw 
Mevrouw C. Campagne-Busces door de ge
meente Laren (Gld.) een jaarlijksche toelage 
werd toegekend; dat deze vroedvrouw na 
haar pensionneering op 1 Mei 1934 praktijk 
is blijven uitoefenen, zoodat in de vacature 
van vroedvrouw voorloopig niet werd voor
zien; dat thans de tijd gekomen is, dat de 
genoemde vroedvrouw haar praktijk heeft 
moeten neerleggen en daardoor in de ont
stane vacature zal moeten worden voorzien, 
wil men bij voortduring van vrouwelijke ver
loskundige hulp verzekerd zijn; dat het hier
voor noodig is aan een te vestigen verlos
kundige een inkomen te verzekeren, waar
door haar een bestaansmogelijkheid wordt 
gegeven; dat vooral met het oog op de voor
en nazorg voor kraamvrouwen de aanstelling 
van een vroedvrouw hoogst gewenscht is, 
doch voornamelijk op het platteland de hulp 
van een vroedvrouw de aangewezen hulp is, 
daar het voor doktoren dikwijls moeilijk is 
de patiënten per auto te bereiken, terwij l de 
dokterspraktijk zich niet leent voor de voor
en nazorg van kraamvrouwen ten plattelan
de; dat de ervaring heeft geleerd, dat een in 
Lochem gevestigde vroedvrouw een deel van 
haar praktijk uitoefent in de gemeente Laren 
(Gld.), welke gemeente d e gemeente L ochem 
bijna geheel omsluit; dat het feit, dat de ge
meente Laren (Gld.) steeds een jaarlijksche 
toelage gaf aan de vroegere gemeente-vroed
vrouw van Lochem, strekt tot bewijs, dat de 
gemeente Laren (Gld.) steeds de belangen
gemeenschap heeft erkend, dat op het ver
zoek van den raad der gemeente Lochem tot 
het treffen eener gemeenschappelijke rege
ling de gemeente Laren (Gld.) heeft mede-
gedeeld de noodzakelijkheid van het aan-• 
gaan van een gemeenschappelijke regeling 
niet in te zien en ook niet bereid is een toe
lage aan een vroedvrouw te verleenen; 

dat het gemeentebestuur van Laren (Gld.), 
door Ged. Staten van Gelderland geraad
pleegd, geen redenen aanwezig blijkt te ach
ten, die het opleggen van de door het ge
meentebestuur van Lochem gewenschte ge
meenschappelijke regeling zouden . kunnen 
wettigen, zich o. m. er op beroepende, dat 
blijkens de ervaring van de diensten van een 
vroedvrouw in de gemeente Laren (Gld .) 
zeer sporadisch gebruik wordt gemaakt én 
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dat overigens in de verloskundige hulp in die 
gemeente voldoende is voorzien; 

dat de Minister van Binnenlandsche Za
ken daarop door tusschenkomst van Ged. 
Staten aan de beide gemeentebesturen heeft 
opgedragen nader over een gemeenschappe
lijke regeling in overleg te treden, doch Ged. 
Staten daarop hebben bericht, dat dit nader 
overleg geen resultaat heeft opgeleverd; 

0. dat van de bij art. 143 der gemeentewet 
aangegeven bevoegdheid een omzichtig ge
bruik behoort te worden gemaakt; 

dat blijkens de stukken het gemeentebe
stuur van Laren (Gld.) sinds 1929 de ver
loskundige armenpraktijk heeft opgedragen 
aan den gemeente-geneesheer daar ter 
plaatse ; 

dat nu weliswaar het gemeentebestuur van 
Lochem van meening is, dat vooral met het 
oog op de voor- en nazorg voor de kraam
vrouwen de aanstelling van een vroedvrouw 
hoogst gewenscht is, doch dat, waar het hier 
een aangelegenheid betreft, welke in de eer
ste plaats ter beoordeeling staat van het be
stuur van elke gemeente, er geen voldoende 
aanleiding kan bestaan om een gemeenschap
pelijke regeling betreffende de aanstelling 
van eene vroedvrouw voor de beide gemeen
ten, zooals door het gemeentebestuur van 
Lochem wordt verlangd, op te leggen; 

Gezien de gemeentewet ; 
heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur; 

Besloten als volgt: 
Het·verzoek van burgemeester en wethou

ders van Lochem wordt afgewezen. 
(A. B.) 

10 juli 1940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ar
menwet art. 40). 

Van "afschuiving" is geen sprake, nu 
de toezegging van steun aan den arm
lastige door het bestuur der gemeente, 
waar hij te voren woonachtig was, is 
gegeven nadat hij zich reeds in de an
dere gemeente had gevestigd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van W. van der 
Meulen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
26 Juni 1940, No. 485; 

0. dat W. van der Meulen, destijds met 
zijne echtgenoote wonende te Oldebroek, al
waar hij in de Rijkssteunregeling was opge
nomen, in Febr. 1939 uit de gevangenis, waar 
hij een langdurige vrijheidsstraf wegens vee
diefstal had ondergaan, werd ontslagen en 
zich daarop ten huize van zijn schoonzoon te 
Zwollerkerspel, bij wien de echtgenoote van 

Van der Meulen alreeds vroeger was inge
trokken, vestigde; dat, nadat hij zich tot B . 
en W. van Oldebroek om ondersteuning had 
gewend, daarbij te kennen gevende, dat hij 
zich te Zwollerkerspel had gevestigd en de 
gevraagde onderstand van zeer tijdelijken 
aard zou zijn, daar hij bij een landbouwer 
werk kon krijgen, deze hem een wekelijksche 
ondersteuning hebben toegekend van f 7, 
welke hem maandelijks ter secretarie zou 
worden uitbetaald; dat deze onderstand met 
ingang van 1 Jan. 1940 door B . en W. van 
Oldebroek is ingetrokken, waarna het arm
lastige gezin door B. en W. van Zwoller
kerspel ondersteund is moeten worden; 

dat B . en W. van Zwollerkerspel van oor
deel zijn, dat B . en \V. van Oldebroek zich 
aan afschuiving van het armlastige gezin Van 
der Meulen hebben schuldig gemaakt, omdat 
het aan Van der Meulen door financieelen 
steun van B. en W. van Oldebroek mogelijk 
is geworden, zich te Zwollerkerspel te vesti
gen, weshalve huns inziens voor toepassing 
van art. 40, tweede lid, der Armenwet in dit 
geval aanleiding bestaat ; 

dat B. en W. van Oldebroek daarentegen 
van oordeel zijn, dat geenerlei aanleiding be
staat, de kosten van ondersteuning van het 
gezin Van der Meulen te Zwollerkerspel ten 
laste van de gemeente Oldebroek te brengen, 
waartoe zij aanvoeren, dat aan Van der Meu
len tijdelijk ondersteuning is toegezegd, om
dat hij in hun gemeente vele jaren had ge
woond en teneinde hem den overgang naar 
de maatschappij te vergemakkelijken; dat 
zij, nu Van der Meulen blijkt geen werk te 
kunnen vinden, gemeend hebben, de geheel 
onverplicht gegeven hulp te moeten beëindi
gen; dat de vestiging van Van der Meulen 
ten huize van zijn schoonzoon in Zwoller
kerspel reeds had plaats gehad, vóór de on
derstand werd verleend; dat van hunnentwe
ge geen invloed op de komst van Van der 
Meulen in Zwollerkerspel is uitgeoefend; 

0. dat door de toezegging van steun door 
B. en W . van Oldebroek aan Van der Meulen 
geen invloed op diens komst te Zwollerker
spel is uitgeoefend; 

dat toch Van der Meulen zich reeds te 
Zwollerkerspel had gevestigd vóór hij zich 
om steun tot het gemeentebestuur van Olde
broek wendde ; 

dat mitsdien geen aanleiding bestaat om 
tot toepassing van art. 40, 2e lid, der Armen
wet over te gaan; 

Gezien deze wet; 
heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/I 940 van den R ijkscommis
saris van het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, beslo
ten als volgt: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld bij 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot di t geschil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 
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ro juli z940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ar
menwet art. 40). 

Wel is de armlastige als gevolg van 
het feit, dat het burgerlijk armbestuur 
te 's-H. hem f 25 heeft verstrekt, in de 
gelegenheid geweest, met zijn gezin naar 
D. te verhuizen, doch nu niet voldoende 
is komen vast te staan, dat het armbe
stuur bij het verstrekken van dat bedrag, 
dat aan den armlastige, zooals reeds 
meermalen was geschied, als handels
geld werd ter hand gesteld, redelijker
wijze had moeten begrijpen, dat het voor 
bekostiging van de verhuizing zou wor
den gebezigd, kon art. 40 geen toepas
sing vinden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van het gezin A. 
J. Vogel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Mei 1940, No. 125; 

0. dat A. J. Vogel, van beroep venter, die 
te 's-Hertogenbosch van de Stichting "de 
Godshuizen", zijnde het burgerlijk armbe
stuur aldaar, ondersteuning genoot, zich, 
toen hij de door hem gehuurde woning moest 
verlaten en geen andere huisvesting kon vin
den, op 24 Juni 1939 met zijn gezin te Dreu
mel vestigde, waar hij alreeds spoedig on
dersteuning van het burgerlijk armbestuur 
aldaar behoefde; 

dat het burgerlijk armbestuur te Dreumel, 
met welks gevoelen B . en W . dier gemeente 
instemmen, van oordeel is, dat zich hier een 
geval voordoet, als bedoeld in art. 40 der 
Armenwet, aangezien het zijns inziens aan
nemelijk is, dat op de komst van het gezin 
Vogel te Dreumel eenige invloed is uitge
oefend door de Stichting "de Godshuizen" 
te 's-Hertogenbosch, welke stichting niet 
heeft voldaan aan het verzoek van Vogel, 
hem een woning te bezorgen, toen hij niet 
meer kon blijven in de hem aanvankelijk ver
huurde woning, en hem voorts weliswaar het 
verstrekken van geld voor de verhuizing naar 
elders heeft geweigerd, doch hem wel f 25 
als handelsgeld heeft ter hand gesteld, het
geen zijns inziens een duidelijke aanwijzing 
vormt, dat hier afschuiving van een armlas
tig gezin heeft plaats gevonden; 

dat B. en W. van 's-Hertogenbosch in dit 
geval geen afschuiving aanwezig achten, 
waartoe zij opmerken, dat het bedrag ad f 2 5 
aan handelsgeld aan Vogel is verstrekt op 
diens uitdrukkelijk verzoek, zonder dat hem 
echter op eenigerlei wijze de raad werd ge
geven naar een andere gemeente te verhui
zen, terwijl voorts huns inziens de omstandig
heid, dat het bestuur der Godshuizen aan Vo
gel heeft medegedeeld geen huis voor hem 
ter beschikking te hebben, niet beschouwd 
kan worden als het uitoefenen van eenigen 
invloed op de komst van het gezin Vogel 
in de gemeente Dreumel ; 

0. dat weliswaar Vogel als gevolg van het 

feit, dat het bestuur der Stichting "de Gods
huizen" te 's-Hertogenbosch, hem toentertijd 
f 25 heeft verstrekt, in de gelegenheid is ge
weest, met zijn gezin naar Dreumel te ver
huizen, doch dat noch uit de overgelegde 
stukken, noch uit de nader, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, ingewonnen in
lichtingen voldoende is komen vast te staan, 
dat het bedoelde bestuur bij het verstrekken 
van dat bedrag, dat aan Vogel, zooals reeds 
meermalen was geschied - als handelsgeld 
werd ter hand gesteld, redelijkerwijze had 
moeten begrijpen, dat het voor bekostiging 
van de verhuizing zou worden gebezigd; 

dat onder die omstandigheden niet gezegd 
kan worden, dat van de zijde van het bestuur 
der Stichting " de Godshuizen" tot de komst 
van het gezin Vogel te Dreumel invloed heeft 
medegewerkt, welke tot toepassing van art. 
40, tweede lid, der Armenwet behoort te lei
den; 

Gezien de Armenwet; 
heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris van het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, besloten 
als volgt : 

dat een geval, als bedoeld bij art. 40 der 
Armenwet, zich hier niet voordoet, en dit 
artikel mitsdien met betrekking tot dit ge
schil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

II juli z940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Sociale Zaken. (Hinderwet 
art. 21 j 0

• art. 13) . 
Ten onrechte hebben B. en W . met 

toepassing van art. 2 1 het voortzetten 
van de werkzaamheden in een inrichting 
verboden, nu de inrichting, zooals zij 
vóór den afloop van den bij art. 13 ge
stelden termijn in werking is gebracht, 
niet in zoodanige mate van de bij de 
aanvrage der vergunning overgelegde 
plattegrondteekening afwijkt, dat zij zou 
moeten worden beschouwd als eene an
dere, dan waarvoor de vergunning is 
verleend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken heeft ten aanzien 
van het beroep, ingesteld door J . Jacobs, te 
Leiden, directeur van de N.V. Fabriek voor 
Metaal-Preserven, te Rotterdam, tegen het 
besluit van B . en W . van Overschie van 12 
Sept. 1939, H . No. 1 / 112, waarbij hem op 
grond van art. 2 1 der Hinderwet is verbo
den de werkzaamheden in de fabriek ter be
reiding van huidverven met een distilleer
toestel op het perceel aan den Schiedamschen 
weg, kadastraal bekend gemeente Overschie, 
sectie D . No. 824, van den genoemden datum 
af voort te zetten; 

den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
3 Juli 1940, No. 499); 
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0 . dat B. en W. van Overschie op 12 Sept. 
1939 hebben besloten, met toepassing van 
art. 21 der Hinderwet, aan J. Jacobs, te Lei
den, directeur van de N .V. Fabriek voor Me
taal-Preserven, te Rotterdam, te v.erbieden 
de werkzaamheden in de fabriek ter berei
ding van huidverven met een distilleertoestel 
op het perceel aan den Schiedamschenweg, 
kadastraal bekend gemeente Overschie, sec
tie D . No. 824, van den genoemden datum af 
voort te zetten, zulks uit overweging, dat 
aan den belanghebbende bij hun besluit van 
28 Dec. 1938 vergunning werd verleend tot 
het oprichten van een steenen fabriek ter 
bereiding van huidverven met een distilleer
toestel op het perceel aan den Schiedamschen 
weg, kadastraal bekend gemeente Overschie, 
sectie D . No. 824; dat deze fabriek op 28 
Juni 1939 niet was voltooid, noch in werking 
gesteld, zoodat deze vergunning ingevolge 
art. 13 der Hinderwet is vervallen; 

dat van deze beschikking J. Jacobs, voor-
noemd, in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het gemeentebestuur van Overschie zijn 
besluit heeft gemeend te kunnen nemen op 
grond van art. 2 1 der Hinderwet, omdat de 
inrichting, voor de oprichting waarvan ver
gunning is verleend bij besluit van het ge
noemde gemeentebestuur van 28 Dec. 1938 
niet zou zijn voltooid, noch in werking ge
steld, binnen den ingevolge a rt. 13 der Hin
derwet gestelden termijn; dat hij dit ten 
stelligste ontkent ; dat naar zijne meening de 
inrichting niet zonder de vereischte vergun
ning in werking is en dat dus art. 2 1 hier 
geen toepassing kan vinden; 

0. dat de inrichting, zooals zij in werking 
is gebracht, slechts in zooverre afwijkt van 
de bij de aanvrage der vergunning overge
legde plattegrondteekening, dat een op het 
terrein der inrichting zich bevindend ge
bouwtje niet is opgetrokken met wanden van 
o.II m dikte; 

dat, al moge met eene zoodanige, in de 
plattegrondteekening aangegeven aanduiding 
in den regel zoogenaamde halfsteensmuren 
zijn bedoeld, zulks noch in de aanvrage, noch 
in de verleende vergunning is vermeld; 

dat moet worden geoordeeld, dat de in
richting, zooals zij vóór den afloop van den 
bij art. 13 der Hinderwet gestelden termijn 
in werking is gebracht, niet in zoodanige ma
te van de plattegrondteekening afwijkt, dat 
zij zou moeten worden beschouwd als eene 
andere, dan waarvoor de vergunning is ver
leend; 

dat art. 2 I der Hinderwet dus te n onrechte 
door B. en W. is toegepast; 

Gezien de Hinderwet; 
op grond van paragraaf 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen

G eneraal van de Nederlandsche Departemen
ten van Algemeen Bestuur; 

Besloten: het besluit van B . en W. van 
Overschie van 12 Sept. 1939, H. No. 1/n2, 
te vernietigen. 

(A.B.) 

I6 Juli I940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. ( Ge
meentewet art. 252). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan de begroe
ting van een waterleidingbedrijf, waarin 
was rekening gehouden met een verla
ging der meterhuurtarieven, nu ook na 
de voorgenomen verlaging dezer tarie
ven een winst op de meterhuur van niet 
minder dan 100 % wordt verwacht, zoo
dat in aanmerking genomen,dat de winst 
van een overheidsbedrijf, waarvan de 
uitoefening in het algemeen belang plaats 
vindt, binnen redelijke grenzen beperkt 
behoort te blijven, tegen deze tariefs
verlaging niet met grond bezwaar kan 
worden gemaakt, terwijl voorts de finan
cieele toestand der gemeente, al maant 
deze tot groote voorzichtigheid, niet van 
zoo zorgvollen aard is, dat de verlaging 
uit dien hoofde ontoelaatbaar zou moe
ten worden geacht. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Ridderkerk, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 1/5 
Augustus 1939, B. No. 10484/21-29 G.S. No. 
533/1, 3e afdeeling, bij welk besluit de goed
keuring aan de begrooting van het water
leidingbedrijf voor het jaar 1939 is onthou
den; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van . 
29 November 1939, No. 642 en 20 Maart 
1940, No. 42); 

0. dat het genoemd besluit van Ged. Sta
ten steunt op de overwegingen, dat in de on
derhavige begroeting is rekening gehouden 
met een verlaging ad 20 % van de meter
huur-tarieven, waardoor een inkomst ten be
drage van f 2200 wordt prijs gegeven; dat 
deze tarieven, zonder die verlaging, zijn als 
volgt: 
f 0.75 pér kwartaal bij ½" capaciteit (aan

tal meters ultimo 1937 3154) 
f 1 per kwartaal bij ¾" capaciteit (aantal 

meters ultimo 1937 252) 
f 1.50 per kwartaal bij 1" capaciteit (aantal 

meters u ltimo 1937 27) 
f 2 per kwartaal bij 1¼" capaciteit (aantal 

meters ultimo 1937 5) 
f 3 per kwartaal bij 1½" capaciteit (aantal 

meters ultimo 1937 2) 
f 6.50 per kwartaal bij 3" capaciteit (aantal 

meters ultimo 1937 1); 
dat de financieele positie der gemeente 

Ridderkerk zoodanig is , dat ex.tra steun uit 
het werkloosheidssubsidiefonds moet worden 
genoten en dat niet voorzien kan worden in 
de dekking van de tekorten van den gewonen 
dienst van vorige dienstjaren ten bedrage 
van ruim f 165,000; dat hieruit volgt, dat de 
gemeente zich niet kan veroorloven om, zon
der besliste noodzaak, inkomsten prijs te ge
ven; dat de vorengenoemde tarieven, hoe
zeer het wenschelijk zou mogen worden ge
acht om de op de ingezetenen der gemeente 
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gelegde lasten eenigszins te verminderen, 
niet zoodanig zijn, dat van een besliste nood
zakelijkheid tot die verlaging kan worden ge
sproken; dat dan ook de uit die verlaging 
voortvloeiende vermindering van de winst
uitkeering van het bedrijf aan de gemeente 
in de gegeven omstandigheden niet toelaat
baar moet worden geoordeeld; dat de raad 
der gemeente Ridderkerk, in afwijking van 
het - zij het noode - door burgemeester en 
wethouders gedane voorstel, heeft besloten, 
niet te voldoen aan den wensch van hun col
lege om de tariefsverlaging in te tre,cken; 
dat hierdoor naar hun oordeel de begrooting 
van het bedrijf niet beantwoordt aan de 
eischen, welke daaraan in de gegeven om
standigheden dienen te worden gesteld; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat bij de geraamde opbrengst aan water
leverantie van f 53,000 en meterhuur van 
f 8800 of te zamen f 61,800 een winst wordt 
geraamd van f 23,556 of ruim 38 % en dat de 
aan de meters verbonden kosten, als rente en 
afschrijving, onderhoud, het opnemen der 
meters, pensioensbijdragen en verdere kos
ten van Sociale Verzekering per jaar be
loopen f 4235, terwijl voor 1939 aan meter
huur een opbrengst is geraamd van f 8800, 
zoodat de verlaagde meterhuur nog een 
winst zal geven van ruim 100 %; dat demo
tiveering van het besluit van Ged. Staten 
zijns inziens niet opgaat; dat weliswaar van 
de ongedekte tekorten van den gewonen 
dienst van vorige dienstjaren nog ruim 
f 165,000 naar den kapitaaldienst van het 
_dienstjaar 1939 is overgeboekt, doch dat deze 
nadeelige saldi deels zijn ontstaan doordat in 
de eerste jaren der werkloosheid tot slechts 
een klein percentage subsidie werd ontvan
gen in de voor de gemeente Ridderkerk zoo 
ontzettend hooge uitgaven voor ondersteu
ning va~ crisiswerkloozen, deels doordat, 
toen later van het R ijk een bijdrage in de ge
wone kosten der huishouding van de gemeen
te zou worden ontvangen, een aanzienlijk 
deel der uitgaven, welke door Ged. Staten 
waren goedgekeurd, bij de berekening dier 
bijdrage buiten beschouwing werden gelaten, 
omdat, naar toen werd geoordeeld, deze niet 
noodig waren geweest ; dat echter in de laat
ste jaren reeds een aanzienlijke verbetering 
in de financieele positie der gemeente is waar 
te nemen, hetgeen blijkt uit de door B. en 
W. aangeboden rekening over 1938, welk 
dienstjaar zonder eenige belastingbijdrage 
of extra bijdrage in de kosten van werkloo
zenzorg een batig saldo heeft opgeleverd van 
f 9.224,95; dat de winst van het waterlei
dingbedrijf de laatste jaren aanzienlijk is ge
stegen (zij bedroeg in 1935 f 22.073,63, in 
1936 f 23.447,36 en in 1938 f 26.409,13); dat 
zijns inziens al het mogelijke moet worden 
gedaan om de zware lasten, welke den bur
gers zijn opgelegd , te verminderen; dat hij 
meent, dat hiervoor in de eerste plaats de 
verlaging der meterhuur voor de waterme
ters, welke, gelijk gemeld, een winst van 
ruim 100 % oplevert, in aanmerking komt; 

0 . dat blijkens de overgelegde stukken ook 
na de voorgenomen tariefsverlaging ad 20 % 

van de meterhuurtarieven, waardoor een in
komst van f 2200 wordt prijs gegeven, een 
winst op de meterhuur van niet minder dan 
100 % wordt verwacht; 

dat, in aanmerking genomen, dat de winst 
van een overheidsbedrijf, als het onderhavi
ge, waarvan de uitoefening in het algemeen 
belang plaats vindt, binnen redelijke grenzen 
beperkt behoort te blijven, tegen de genoem
de tariefsverlaging nie t met grond bezwaar 
kan worden gemaakt; 

dat de financieele toestand der gemeente. 
al maant deze tot groote voorzichtigheid, 
niet van zoo zorgvollen aard is, dat de be-• 
doelde tariefsverlaging uit dien hoofde on 
toelaatbaar zou moeten worden geacht; 

dat derhalve deze begrooting alsnog be
hoort te worden goedgekeurd; 

Gezien de gemeentewet; 
heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening, No. 23/1940, van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche ge-
bied, betreffende de bevoegdheden van de 
Secretarissen-Generaal van de Nederland
sche D epartementen van Algemeen bestuur; 

Besloten: met vernietiging van het bestre-
den besluit van Ged. Staten, de begrooting 
van het Waterleidingbedrijf der gemeente 
Ridderkerk voor het jaar 1939 alsnog goed 
te keuren. (A. B .) 

r6 Juli 1940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. ( Ge
meentewet Art. 248.) 

Al is de financieele positie der ge
meente van dien aard, dat met het doen 
van uitgaven de noodige voorzichtig
heid moet worden betracht, zoo is er 
toch tegen het toekennen van een be
looning aan twee ambtenaren, die gedu
rende eenige maanden extra-werkzaam
heden hebben moeten verrichten in ver
band met de ziekte van den gemeente
ontvanger, geen bezwaar. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Ridderkerk tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuidholland van II /20 
Dec. 1939, B. No. 14664/12, 3de afdeeling, 
G. S . No. IIo/r, bij hetwelk goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den genoem
den raad van 19 Juni 1939, D . No. 28, tot 
wijziging van de begrooting voor het dienst
jaar 1938; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
29 Mei 1940, No. 393); 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evenvermeld besluit hebben overwogen, 
dat bij het besluit van den raad der gemeen
te Ridderkerk van 19 Juni 1939, tot wijzi
ging van de begrooting voor het dienstjaar 
1938, werd geraamd f 43,54 wegens gratifi
catie aan den commies re klasse ter secreta
rie wegens gedeeltelijke belooning voor het 
gedurende het tijdvak van 28 Nov. 1938 tot 



285 16 JULI 1940 

en met 22 Maart 1939 vervàngen van den 
wegens ziekte afwezigen gemeente-ontvan
ger, zijnde het verschil tusschen de wedde 
van den betrokken ambtenaar en de mini
mum-wedde van den ontvanger, alsmede f 25 
wegens gratificatie aan den klerk ten kantore 
van den ontvanger voor het tijdens de ziekte 
van den ontvanger verrichten van extra 
werkzaamheden; dat de gemeente Ridder
kerk extra steun uit het werkloosheidssubsi
diefonds noodig heeft; dat in verband daar
mede elke niet strikt noodzakelijke verhoo
ging van uitgaven dient te worden vermeden; 
dat de toekenning van de vorenbedoelde gra
tificatie niet als noodzakelijk kan worden 
aangemerkt en derhalve in de gegeven om
standigheden ontoelaatbaar moet worden ge
oordeeld; 

dat de gemeenteraad van Ridderkerk in 
beroep aanvoert, dat de ontvanger dier ge
meente op 8 Oct. 1938 door een ongeval werd 
getroffen, tengevolge waarvan hem van 10 
Oct. 1938 tot en met 22 Maart 1939 ziekte
verlof moest worden verleend; dat geduren
de dien tijd het ontvangersambt is waarge
nomen door den Commies 1e klasse ter se
cretarie G. J. Radstake, gedurende welk tijd
vak hem naast de aan het ontvangersambt 
verbonden werkzaamheden ook nog een zeer 
groot gedeelte van zijn gewone secretarie
werk bleef opgedragen; dat dit slechts moge
lijk is geweest, doordat zoowel de waarne
mend ontvanger als de klerk op arbeidscon
tract ten kantore van den gemeente-ontvan
ger ook buiten de kantooruren veel werk 
hebben verricht; dat het naar zijne meerring 
alleszins billijk en gerechtvaardigd is, dat 
aan deze ambtenaren voor het door hen ge
durende s½ maand verrichte meerdere werk 
een geldelijke vergoeding wordt toegekend, 
waarom hij bij zijn besluit van 19 Juni 1939, 
No. 432 /2, heeft besloten hun gratificaties te 
verleenen en wel aan den commies re klasse 
ter secretarie, waarnemend ontvanger, een 
van f 151,73 te weten f 43,54 over het tijdvak 
28 Nov. tot en met 31 Dec. 1938 en f 108,19 
over het tijdvak r Jan. tot en met 22 Maart 
1939, en aan den klerk ten kantore van den 
gemeente-ontvanger een_ van f 50 te weten 
f 25 over het tijdvak 1 Jan. tot en met 22 
Maart 1939; dat de gemelde gratificatie voor 
den commies ter secretarie, waarnemend ont
vanger, beloopt het verschil tusschen zijne 
jaarwedde als ambtenaar ter secretarie en 
de minimum-jaarwedde van den gemeente
ontvanger exclusief kindertoeslag; dat, wat 
het besluit van Ged. Staten betreft, voor 
het sluitend maken der begrooting voor 1938 
weliswaar een extra bijdrage uit het werk
loosheidssubsidiefonds is geraamd, doch dat 
de rekening over dat jaar zonder eenige ex
tra bijdrage uit het werkloosheidssubsidie
fonds en rekening houdende met de verhaal
baar gestelde inkomsten en de nog te doene 
betalingen een batig saldo heeft opgeleverd 
van f 8349,87; dat de financieele redenen, 
welke aan het besluit van Ged. Staten ten 
grondslag liggen, dus geheel falen; 

0 . dat, al is de financieele positie van de 
gemeente Ridderkerk inderdaad van dien 

aard, dat met het doen van uitgaven de noo
dige voorzichtigheid moet worden betracht, 
er niettemin tegen het toekepnen van de on
derwerpelijke belooningen aan een tweetal 
ambtenaren ter gemeentesecretarie, die ge
durende een periode van eenige maanden 
extra-werkzaamheden hebben moeten ver
richten in verband met de ziekte van den ge
meente-ontvanger, geen bezwaar kan be
staan; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ge
deputeerde Staten niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de gemeentewet; 
heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, 

Besloten, met vernietiging van het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van xr/20 
Dec. 1939, B. No. 14664/12, 3e afdeeling, 
G. S. No. rro/1, het besluit van den raad der 
gemeente Ridderkerk van 19 Juni 1939, D . 
No. 28, tot wijziging van de begrooting dier 
gemeente voor het dienstjaar 1938 alsnog 
goed te keuren. · (A. B .) 

16 Juli 1940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Ge
meentewet Art. 228; Wet op het begra
ven Art. 16.) 

Een raadsbesluit tot het aanvaarden 
in erfpacht van een terrein is noch 
krachtens een bepaling der gemeente
wet, noch krachtens eenige andere wet
telijke bepaling aan de goedkeuring van 
Ged. Staten onderworpen. 

Wel is in de naaste omgeving van de 
uit te breiden begraafplaats eenige be
bouwing aanwezig, doch deze bebou
wing, welke in hoofdzaak bestaat uit ge
heel vrij staande boerderijen met tus
schenliggende open terreinen en uitge
strekte perceelen weiland, kan niet als 
een bebouwde kom in den zin van art. 
16 worden aangemerkt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Middelie tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noordholland van 16 Aug. 
1939, No. rr6, 1e afdeeling, bij welk besluit 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbe
sluit, ged. 24 Maart 1939, strekkende tot het 
aanvaarden in erfpacht van een terrein van 
de Nederduitsch Hervormde gemeente al
daar, tegen een canon van f 50, met het doel 
dit terrein te bestemmen voor uitbreiding 
van de bestaande algemeene begraafplaats, 
zoomede tot het aangaan van een geldleening 
van t en hoogste f 3000, ter bestrijding van 
de kosten van de bovengenoemde uitbreiding 
en van den bouw van een lijkenhuisje op die 
begraafplaats; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
1 Mei 1940, No. 700/1939); 

0 . dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun evenvermefd besluit hebben overwogen, 
dat blijkens de door burgemeester en wet
houders verstrekte inlichtingen, zoowel de 
bestaande algemeene begraafplaats als het 
voor de uitbreiding daarvan in erfpacht te 
verkrijgen terrein, zijn gelegen binnen een 
afstand van 50 meter van een bebouwde 
kom der gemeente Middelie, zoodat het ter
rein niet voldoet aan het voorschrift van art. 
16, 1stc alinea, van de wet van 10 April 1869 
S . 65; dat het toevoegen van een nieuw ter
rein aan een bestaande begraafplaats voor 
de toepassing van de genoemde wet gelijk 
is te stellen met het aanleggen van een 
nieuwe begraafplaats, zoodat het bedoelde 
terrein voor de uitbreiding van de begraaf
plaats niet kan dienen; dat in deze omstan
digheden goedkeuring van het bovenbedoel
de raadsbesluit niet in aanmerking kan ko
men· 

da't de raad der gemeente Middelie in be
roep aanvoert, dat de bepaling van art. 16 
der wet van 10 April 1869 S. 65, in samen
hang met andere voorwaarden, die aan een 
begraafplaats worden gesteld, ten doel heb
ben het belang der volksgezondheid te be
vorderen; dat uit medisch oogpunt geen be
zwaar bestaan kan tegen het toevoegen van 
een terrein aan een sedert menschenheugenis 
bestaande begraafplaats, waartegen geen be
zwaren zijn gerezen gedurende den tijd, wel
ken deze begraafplaats heeft bestaan, waar
bij nog komt, dat het nieuw toe te voegen 
terreinsgedeelte ten minste even gunstig is 
gelegen als het bestaande gedeelte; dat met 
het oog op de geïsoleerde ligging der ge
meente geen begraving van lijken uit die ge
meente op de begraafplaats eener naburige 
gemeente kan plaats hebben, daar vele kilo
meters zouden worden afgelegd te voet, daar 
de plaatselijke begrafenisvereeniging niet 
over een lijkkoets of lijkauto beschikt, terwijl 
in zeer vele gevallen de hoogere kosten van 
een andere wijze van begraven dan de be
staande, niet betaald kunnen worden; dat, 
afgescheiden van de hiervoor bedoelde even
tueele mogelijkheid ·het volksgeweten zeer 
ernstig zou worden geschokt, indien de lijken 
van nabestaanden buiten de gemeente zou
den moeten worden ter aarde besteld; dat 
B. en W. aan Ged. Staten een situatieteeke
ning van de omgeving hebben overgelegd, 
waaruit Ged. Staten opmaken, dat de be
graafplaats ligt in de bebouwde kom der ge
meente; dat het begrip bebouwde kom in de 
wet van ro April 1869 (Staatsblad No. 65) 
niet is vastgelegd en dus uit de feitelijke om
standigheden zal moeten worden opgemaakt, 
of in dat gedeelte der gemeente van de be
bouwde kom kan worden gesproken; dat in 
het gedeelte, waar de bestaande begraaf
plaats ligt en waar het veranderde en toe te 
voegen gedeelte zal komen, de bebouwing ge
heel gelijk is aan die in het overige gedeelte 
der gemeente; dat dus àf een groot deel der 
gemeente een bebouwde kom vormt, àf een 
even groot gedeelte der gemeente niet als een 

kom kan worden aangemerkt; dat het feite
lijke kernbegrip hier niet aanwezig is in den 
zin der wet van ro April 1869 (Staatsblad 
No. 65); dat hieraan niet afdoet een juridisch 
administratief kernbegrip ter uitvoering van 
andere wetten en verordeningen vastgesteld; 
dat, als het kernbegrip in den zin der wet van 
ro April 1869 (Staatsblad No. 65) opgevat 
wordt als verwijderd van elke bewoonde wo
ning en het begrip uitbreiding reeds van toe
passing is op een verandering en toevoeging 
van den aard en den omvang als de onder
havige, het financieele leed der gemeente 
niet is te overzien; dat toch het aanleggen 
van een nieuwe begraafplaats in de gemeente 
Middelie, die restloos in bedrijven is ver
deeld, kosten zal vorderen van f 21,000 of 
f 18,000 meer dan de voorgenomen verande
ring; dat de berekening van f 21,000 zeer mi
nutieus is samengesteld door den gemeente
lijken deskundige M. N. Krijnse Locker, op
zichter van de Schermeer te Oterleek; dat 
een dergelijke uitgave de financieele positie 
eener gemeente als Middelie, die in totaal 
door schulddelging in den tijd van financieele 
draagkracht zich heeft weten te handhaven, 
ernstig in gevaar zal brengen; 

0. dat het hiervoor vermelde raadsbesluit, 
voorzoover het strekt tot het aanvaarden in 
erfpacht van een terrein in die gemeente, 
noch krachtens een bepaling van de gemeen
tewet, noch krachtens eenige andere wette
lijke bepaling aan de goedkeuring van Ged. 
Staten is onderworpen; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte ook 
dit gedeelte van het besluit van den raad der 
gemeente Middelie in hun beoordeeling heb
ben betrokken; 

dat derhalve slechts dient te worden nage
gaan, of Gedeputeerde Staten aan dit ge
deelte van het raadsbesluit, hetwelk strekt 
tot het aangaan van een geldleening ter be
strijding van de kosten van de uitbreiding 
van de algemeene begraafplaats en van den 
bouw van een lijkenhuisje en welk gedeelte 
van het raadsbesluit ingevolge art. 228, eer
ste lid, onder a, wel aan de goedkeuring van 
Ged. Staten is onderworpen, terecht hun 
goedkeuring hebben onthouden; 

dat Ged. Staten hebben overwogen, dat 
het bedoelde terrein gelegen is binnen een 
afstand van 50 m van een bebouwde kom 
der gemeente Middelie, en dat dit terrein 
derhalve in verband met art. 16, eerste lid, 
der wet van ro April 1869 S. 65, bepalende, 
dat geen begraafplaats mag worden aange
legd dan op een afstand van ten minste 50 
m van elke bebouwde kom eener gemeente, 
niet voor de uitbreiding van de begraafplaats 
kan dienen; 

dat echter op grond van, op verzoek van 
de Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, ingewonnen na
dere ambtsberichten moet worden aangeno
men, dat in de naaste omgeving van de uit 
te breiden begraafplaats wel eenige bebou
wing aanwezig is, dqch dat deze bebouwing, 
welke in hoofdzaak bestaat uit geheel vrij
staande boerderijen met tusschenliggende 
open terreinen en uitgestrekte perceelen wei-
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land, niet als een bebouwde kom in den zin 
der wet van ro April 1869 S. 65 kan worden 
aangemerkt; 

dat er mitsdien u it hoofde van de bepalin
gen dezer wet tegen de voorgenomen uitbrei
ding van de bovenbedoelde begraafplaats 
geen bezwaar kan bestaan; 

dat ook overigens niet van gegronde be
zwaren tegen het aangaan van een geldlee
ning voor dit doel is gebleken ; 

Gezien de gemeentewet; 
heeft op grond van par. r der Verorde- · 

ning, No. 23/1940, van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, 

Besloten, met vernietiging van het bestre
den besluit van Ged. Staten van Noordhol
land, het besluit van den raad der gemeente 
Middelie 24 Maart 1939, voorzoover dit be
sluit strekt tot het aangaan van een geld
leening van ten hoogste f 3000 tegen een 
rente van ten hoogste 3½ %, af te lossen in 
de jaren 1940 tot en met 1958 ten minste 
f 150 en in het jaar 1959 het overige gedeel
te der geldleening, tenzij deze in eenig jaar 
reeds eerder in haar geheel mocht zijn afge-
lost, alsnog goed te keuren. (A. B.) 

z6 Juli 1940. BESLUIT van den Secr .
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Wo
ningwet art. 36). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring verleend aan een wijziging 
van het uitbreidingsplan, beoogend de 
mogelijkheid te openen tot stichting van 
een garage achter het middelste van drie 
in het plan ontworpen eengezinshuizen, 
aangezien, toen de gronden, waarop de 
villa's zijn verrezen, in erfpacht werden 
uitgegeven, de erfpachters redelijker
wijze mochten verwachten, dat de te 
bouwen villa's in een villawijk zouden 
komen en blijven liggen, en de aanwe
zigheid van een gebouwtje als beoogd 
ter plaatse aan bedoeld karakter van 
deze omgeving niet ten goede zou ko
men en veeleer, zij het in geringe mate, 
voor die omgeving als een achteruitgang 
zou zijn te beschouwen. In het licht van 
de aanspraken der erfpachters zou de 
onderhavige wijziging van het plan 
slechts toelaatbaar zijn, indien dringende 
redenen, aan het openbaar belang ont
leend, die wijziging zouden rechtvaardi
gen. 

De Secretaris- Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het door N.A. Bernhard Jr., te Am
sterdam, mede namens 6 anderen, ingestelde 
beroep tegen het besluit van Ged. Staten 
van Noordholland van 17 Januari 1940, re 
afdeeling No. 232 , houdende goedkeuring 
van de herziening van een uitbreidingsplan 
der gem. Amsterdam (Diep enbrockstraat); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juni 1940, No. 464; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun besluit van 17 Januari 1940, re afdee
ling, No. 232, hebben goedgekeurd het door 
den gemeenteraad van Amsterdam bij zijn 
besluit van 14 Juni 1939, No. 361, vastge
stelde plan tot herziening van het bij raads
besluit van 6 Juli 1938, No. 398, herziene 
plan van uitbreiding, voorzooveel betreft het 
terrein, gelegen aan de Diepenbrockstraat, 
hoek Richard-Wagnerstraat ; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. hebben over
wogen, dat de onderhavige wijziging de 
strekking heeft, de mogelijkheid te openen, 
om achter het middelste van de in dit plan 
ontworpen drie eengezinshuizen een garage 
te stichten; dat de reclamanten N. A. Bern
hard Jr. e. a. te Amsterdam, hunne bezwa
ren tegen deze wijziging doen steunen op de 
volgende gronden: dat, indien de vorenbe
doelde garage tot stand komt, nog meer ter
reinoppervlakte zal worden bebouwd en van 
de aanvankelijk beoogde open bebouwing 
niets zal overblijven; dat hierdoor afbreuk 
wordt gedaan aan het voorname karakter 
van de onderwerpelij ke villawijk en aan deze 
wijk in zekere mate haar aantrekkelijk ka
rakter als woonwijk voor welgestelden zal 
worden ontnomen; dat het hooge bedrag van 
den canon voor hunne villaterreinen bij hen 
de verwachting heeft gewekt, dat duurzaam 
het voorname karakter van deze buurt zou 
worden gehandhaafd; dat echter naar het 
oordeel van hun college de onderwerpelijke 
wijziging van zóó ondergeschikten aard is en 
de door de reclamanten gevreesde vermin
dering van de tui'noppervlakte, zoo hiervan 
al kan worden gesproken, zóó weinig te be
teekenen heeft, dat de hiertegen aangevoer
de bezwaren als ongegrond zijn te beschou
wen; dat ook overigens geen bezwaren aan
wezig zijn, welke grond zouden kunnen op
leveren tot onthouding van goedkeuring aan 
dit herzieningsplan; 

dat van dit besluit van Ged. Staten N. A. 
Bernhard Jr., te Amsterdam, mede namens 
zijne mede-reclamanten, in beroep is geko
m en , aanvoerende, dat het terrein, waarop 
thans de onderhavige garage is gebouwd, 
oorspronkelijk voor villatuin was bestemd; 
dat voorheen in deze wijk uitsluitend villa's 
zijn verrezen, voor welker bouw m en bezwa
rende voorwaarden heeft gesteld, zoovyel wat 
architectuur als ruimte betreft; dat het 
kleinste voor villabouw in erfpacht uitgege
ven terrein 500 m 2 groot was, waarvoor de 
gemeente Amsterdam, evenals voor de groo
t.ere terreinen , den zeer hoogen canon van 
f 2.10 per m2 (zoowel voor de villa zelf als 
voor den tuin) bepaalde; dat door het plaat
sen van een advertentie door het gemeente
bestuur van Amsterdam in een plaatselijk 
dagblad, dat door hen, appellanten, niet 
werd gelezen, t ijdige indiening van een be
zwaarschrift tegen wijziging van villabouw 
in den bouw van 3 heerenhuisjes aaneen aan 
den gemeenteraad van Amsterdam niet heeft 
kunnen plaats vinden; dat hun verzoek aan 
Ged. Staten van Noordholland, om alsnog op 
het besluit van de gemeente Amsterdam t e 
mogen terugkomen, werd afgewezen, terwijl 
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de Minister van Binnenlandsche Zaken bij 
schrijven van 27 December 1938 aan hen 
mededeelde, dat aan het adres van 7 No
vember 1938 aan de Kroon geen gevolg kon 
worden gegeven, omdat aan de voorschriften 
nopens bekendmaking was voldaan; dat als 
gevolg daarvan het oorspronkelijk voor villa
bouw bestemde terrein is volgebouwd met 
3 heerenhuisjes aaneen ; dat als gevolg van 
deze bestemmingswijziging de grondwaarde, 
en dus de erfpachtscanon, opnieuw is vast
gesteld, waardoor deze thans f 1.35 per m2 
bedraagt en voor de villa's van hen, appel
lanten, f 2.10 per m2; dat bovendien het 
grondoppervlak van deze heerenhuisjes circa 
1'3 kleiner is dan dat der direct aangrenzende 
villa's; dat de erfpacht van de heerenhuisjes 
bedraagt in totaal f 390, terwijl die van de 
aangrenzende villa is f 1300; dat deze wan
verhouding, ook door herwaardeering der 
grondwaarde, hun bezit, mede door den bouw 
van anderen aard, dusdanig heeft gedepre
cieerd, dat verkoop en loonend verhuren niet 
meer mogelijk is; dat de gemeente Amster
dam steeds doorgaat met besluiten te nemen, 
welke verslechtering dezer omgeving betee
kenen; dat de laatste wijziging, waartegen zij 
zich thans richten, van dusdanig ingrijpen
den aard is, dat van het restant tuin niet veel 
meer · is overgebleven, waardoor het ruime 
uitzicht, dat aan hen, villa-eigenaren, in het 
vooruitzicht was gesteld, totaal is ontnomen; 
dat de gemeente Amsterdam zelfs op de 
goedkeuring van het besluit vooruitloopt, 
door tot den bouw dezer_ garage verlof te 
verleenen; 

0 . dat, toen de gronden, waarop de om
liggende villa's zijn verrezen, in erfpacht 
werden uitgegeven, de erfpachters redelijker
wijze mochten verwachten, dat de te bouwen 
villa's in een villawijk zouden komen en blij
ven liggen; 

dat de aanwezigheid van een gebouwtje als 
beoogd ter plaatse aan het evenbedoelde ka
rakter van deze omgeving niet ten goede zou 
komen en veeleer, zij het in geringe mate, 
voor die omgeving als een achteruitgang zou 
zijn te beschouwen; 

dat in het licht van de aanspraken der ge
noemde erfpachters de onderhavige wijziging 
van het plan slechts toelaatbaar zou zijn, 
indien dringende redenen, aan het openbaar 
belang ontleend, die wijziging zouden recht
vaardigen, hetgeen hier niet het geval is; 

dat mitsdien aan het raadsbesluit alsnog 
goedkeuring behoort te worden onthouden; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft, op grond van Paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen- Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, beslo
ten als volgt : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten wordt aan het onderhavige 
raadsbesluit tot herziening van het uitbrei
ding~plan alsnog goedkeuring onthouden. 

(A. B.) 

r7 Juli x940. BESLUIT van den Secr.
Gen. van Binnenlandsche Zaken. (Wo
ningwet art. 36). 

Nu eenmaal het onderhavige perceel 
van appellant over het grootste deel zij
ner lengte, te weten aan de beide uit
einden, reeds met middenstandswonin
gen is bebouwd, ligt het uit een oogpunt 
van doelmatige uitbreiding van de be
bouwing ter plaatse in de rede, dat het 
hiaat in die bebouwing worde aangevuld, 
zij het dat aldaar wellicht een wat min
der dichte bebouwing dan de bestaande 
zou kunnen worden geprojecteerd. Er 
bestaat dan ook geen voldoende reden 
om, zooals bij het uitbreidingsplan is ge
schied, aan het tusschengelegen gedeelte 
van dit perceel de bestemming voor lan
delijke bedrijfsbebouwing te geven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken. 

Gezien het beroep, ingesteld door H. J. 
van de Vecht, te Bunnik, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 9 Jan. 
1940, 2e afdeeling, No. 47/16, houdende goed
keuring van een uitbreidingsplan c. a. der 
gemeente Bunnik; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Juli 1940, No. 491; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit 
van 9 Jan. 1940, 2e afdeeling No. 47/16, het 
plan van uitbreiding met bebouwingsvoor
schriften, vastgesteld door den raad der ge
meente Bunnik bij besluit van 25 Aug. 1939, 
hebben goedgekeurd, daarbij o. a. overwegen
de, dat de adressant H . J. van de Vecht be
zwaar maakt tegen de bestemming van zijn 
langs den provincialen weg van Utrecht naar 
Wijk bij Duurstede gelegen perceel, sectie 
B, No. 299, tot landelijke bedrijfsbebouwing; 
dat de adressant zich daarbij beroept op door 
hem gemaakte kosten voor het bouwrijp ma
ken van gronden, alsmede op door hem ver
leende medewerking tot wegverbetering; dat, 
blijkens de ingewonnen adviezen, door den 
adressant bij de gemeente Bunnik noch bij 
de provincie Utrecht bedragen zijn gestort 
voor het bouwrijp maken van zijn nog onbe-
bouwde terreinen, noch met medewerking 
van die organen, bijvoorbeeld voor rioleering, 
uitwegen, en dergelijke, bedragen zijn uitge
geven; dat ook van een mondelinge toezeg
ging aan den adressant omtrent latere be
bouwingsmogelijkheden, waarop hij in zijn 
bezwaarschrift doelt, hun college niet geble
ken is, daargelaten, dat daaraan huns inziens 
bezwaarlijk rechten kunnen worden ontleend; 
dat naar de meening van hun college een 
<lichtere bebouwing, dan thans is voorge
schreven, op het voormelde perceel, hetwelk 
ver van de bestaande bebouwde kom van 
Bunnik gelegen is nabij de grens met de ge
meente Houten, niet toelaatbaar moet wor
den geacht; dat de bestemming van dit per
ceel tot landelijke bedrijfsbebouwing naar 
hunne meening dan ook oordeelkundig is ; dat 
mitsdien de bezwaren van den aüressant on
gegrond zijn; 
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dat van dit besluit H. J. van de Vecht, te 
Bunnik, in beroep is gekomen, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat zijn bedoeld terrein aan de 
Koningslaan bij uitstek geschikt voor be
bouwing is; dat het voorzien is van waterlei 
ding, brandkranen, electriciteit, straatver
lichting en gedeeltelijk ook van rioleering; 
dat hij volgens koopcontract eveneens recht 
op uitwegen heeft; dat de aanleg van elec
triciteit en van de rioleering voor zijn reke
ning is geschied; dat hij ter plaatse grond 
heeft afgestaan tegen billijken prijs, in de 
redelijke verwachting, dat hij bij de exploi
tatie van zijn terrein geen tegenstand zou 
ondervinden; 

O. dat het, nu eenmaal het onderhavige 
perceel van den appellant over het grootste 
deel zijner lengte, te weten aan de beide uit
einden, reeds met middenstandswoningen is 
bebouwd, uit een oogpunt van doelmatige 
uitbreiding van de bebouwing ter plaatse in 
de rede ligt, dat het hiaat in die bebouwing 
worde aangevuld, zij het dat aldaar wellicht 
een wat minder dichte bebouwing dan de 
bestaande zou kunnen worden geprojecteerd; 

dat dan ook, daargelaten nog de vraag, of 
bij dit uitbreidingsplan niet zonder bezwaar 
ook eene andere bebouwing dan landelijke 
bedrijfsbebouwing langs de wegen zou kun
nen zijn toegelaten, in ieder geval geen 
voldoende reden bestaat, om, zooals bij het 
uitbreidingsplan is geschied, aan het tus
schengelegen gedeelte van dit perceel de be
stemming voor landelijke bedrijfsbebouwing 
te geven; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Ged. Staten, voor zoover dit betrekking heeft 
op het vorenbedoeld perceel van den appel
lant, niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
heeft, op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur; 

besloten als volgt: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van Ged. Staten wordt dit 
besluit, voorzoover het betreft de bestem
ming, bij het uitbreidingsplan gegeven aan 
het perceel gemeente Bunnik, sectie B, No. 
599 vernietigd en in zooverre de goedkeuring 
.aan het raadsbesluit alsnog onthouden. 

(A.B.) 

I7 juli 1940. BESLUIT van den Secreta
ris -G eneraal van Binnenlandsche Zaken. 
(Woningwet art. 39). 

T en onrechte hebben Ged. Staten 
goedgekeurd een wijziging van de be
bouwingsvoorschriften, welke er toe 
strekt om het mogelijk te maken, dat op 
de plaatsen, daarvoor in het uitbrei 
dingsplan aangewezen, behalve garages, 
ook uitbouwen, bestemd voor bewoning, 
kunnen worden gesticht; zoodanige wij
ziging toch kan uit stedebouwkundig 
oogpunt niet toelaatbaar wo~den geacht, 

L. 1940. 

aangezien zij tengevolge zou hebben, dat 
de bebouwing van de in het uitbreidings
plan begrepen gronden te gedrongen zou 
worden. Met deze wijziging zou ook geen 
enkel algemeen belang worden gediend, 
hetwelk een dergelijke verslechtering 
van de bebouwing ter plaatse zou kun
nen wettigen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het door N. A. Bernhard Jr., te 
Amsterdam, mede namens 6 anderen, inge
stelde beroep, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 17 Januari 
1940, re afdeeling, No. 233, waarbij is goed
gekeurd het besluit van den raad der ge
meente Amsterdam van 31 Mei 1939, No. 
329, tot wijziging van de bebouwingsvoor
schriften voor de gronden, begrepen in het 
bij raadsbesluit van 30 Januari 1935, No. 1, 
vastgestelde uitbreidingsplan-Vossiusgym
nasium en omgeving; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord (advies van 
19 Juni 1940, No. 465); , 

0 . dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun besluit van 17 Januari 1940, re afdee
ling, No. 233, hebben goedgekeurd het be
sluit van den raad der gemeente Amsterdam 
van 31 Mei 1939, No. 329, tot wijziging van 
de bebouwingsvoorschriften voor de gron
den, begrepen in het bij raadsbesluit van 30 
Januari 1935, No. 1, vastgestelde uitbrei
dingsplan-Vossiusgymnasium en omgeving; 

dat Ged. Staten daarbij o. m . hebben over
wogen, dat volgens de jurisprudentie van de 
Kroon als belanghebbenden, die tot het in
dienen van bezwaren tegen een uitbreidings
plan of daarbij behoorende bebouwingsvoor
schriften gerechtigd zijn, slechts zijn te be
schouwen diegenen, die eigenaren zijn van 
of rechthebbenden op een of meer perceelen, 
gelegen binnen het gebied, waarop het plan 
betrekking heeft; dat de reclamanten N. A. 
Bernhard Jr. en 7 anderen binnen het gebied 
van het onderwerpelijke plan geen percee
len hebben, ten aanzien waarvan zij als eige
naren of rechthebbenden zijn aan te mer
ken; dat de reclamanten mitsdien niet in 
hunne bezwaren kunnen worden ontvangen; 
dat ook overigens geen bezwaren aanwezig 
zijn, welke grond zouden kunnen opleveren 
tot onthouding van goedkeuring aan het 
voorliggende wijzigingsbesluit; 

dat van deze beslissing N. A. Bernhard 
Jr., te Amsterdam, zoowel voor zichzelf als 
in zijn hoedanigheid van gemachtigde van 
T . Teves, N . Roesler, W. A. Grollenberg, A. 
van der Graaf, A. van der Eijk en A. J. N . 
Nijman, in beroep zijn gekomen, aanvoeren
de, dat zij wel degelijk als belanghebbenden 
zijn aan te merken~ dat zij immers allen zijn 
bewoners van de Bemard-Zweerskade te 
Amsterdam; dat de perceelen, waarop de 
villa's van hen staan, aan hen in of omstreeks 
1928 in erfpacht zijn uitgegeven onder de 
navolgende en dergelijke voorwaarden, dat 
zij daar hunne villa's zouden bouwen met een 
minimum gevelbreedte van 12 meter, terwijl 

19 
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op een oppervlakte van 530 m2 binnen 14 
meter uit de zuidoostelijke en binnen 4.90 
meter uit de zuidwestelijke grens en binnen 
2 meter uit de noordoostelijke grens niet 
mocht worden gebouwd, ofschoon ook voor 
het niet bebouwde gedeelte (tuin) een erf
pachtscanon van f 2.06 per m2 betaald moest 
worden, zoodat de canon in totaal circa f 1090 
per jaar bedraagt; dat zij genoodzaakt wa
ren een erfpachtscontract op deze voorwaar
den voor 75, respectievelijk roo jaar te slui
ten; dat de hooge eischen, aan de bebouwing 
gesteld, en de hooge canon, door de gemeente 
Amsterdam bepaald, werden gemotiveerd op 
grond van de bijzonder gunstige ligging dier 
te stichten villa's in een daarvoor geheel pas
sende wijk, in het bijzonder wegens de lig
ging aan de zonnige, een ruim uitzicht bie
dende Bernard-Zweerskade; dat dus met 
name ook het uitzicht, dat de B ernard
Zweerskade biedt, een der factoren is ge
weest voor de berekening van den canon, 
voor de perceelen aan de Bernard-Zweers
kade te betalen, terwijl deze canon meteen 
voor een eeuw onveranderlijk werd vastge
steld, waaraan de gemeente Amsterdam 
streng de hand houdt ; dat zij dan ook hun
nerzijds de hand mogen houden aan het uit
zicht, dat de Bernard-Zweerskade hun moet 
bieden en mitsdien belanghebbenden en zelfs 
rechthebbenden zijn met betrekking tot den 
bouw, die aan de overzijde geprojecteerd 
wordt; dat aan deze wijziging der bebou
·:,ingsvoorschriften is voorafgegaan het ge
meenteraadsbesluit van 25 Januari 1939, No. 
5, waarbij werd goedgekeurd, dat in plaats 
van dubbele villa's, drie heerenhuisjes op 
hetzelfde terreinoppervlak mogen worden 
gebouwd, tegen welk besluit zij den 7den No
vember 1939 bij de Kroon bezwaar hebben 
ingediend, met het verzoek goedkeuring 
daaraan te ont houden; dat deze uitbreiding 
zeer zeker zal worden gevolgd door een nieuw 
gemeenteraadsbesluit, waarbij wordt toege
staan, dat een garage in den nog resteerenden 
tuin wordt gebouwd, zooals inmiddels is ge
schied achter de drie aaneengebouwde hee
renhuisjes D iepenbrockstraat hoek Richard
Wagnerstraat, alwaar aanvankelijk eerst een 
villa, daarna een dubbele villa zou worden 
gebouwd, doch welk terrein ten slotte is vol
gebouwd met drie heerenhuisjes aaneen, 
waarvan de garages tot woonruimten zijn 
omgebouwd; dat al deze raadsbesluiten tot 
uitbreiding en wijziging met tusschenpoozen 
geschieden, zoodat elk op zichzelf geen ver
andering van beteekenis lijkt, doch welke te
zamen een revolutie beteekenen van villa tot 
3 heerenhuisjes, met ombouw van garage tot 
woonruimte en bijbouw van garage, alles op 
hetzelfde terreinoppervlak ; dat hierdoor de 
open bebouwing in gedrang komt en het vrije 
uitzicht van de daartegenover gelegen villa's 
aan de Bernard-Zweerskade meer en meer 
wordt ontnomen; dat het ombouwen van ga
rages in woonruimten het gevolg is van het 
te kleine bouwoppervlak der thans gepro
jecteerde huisjes; dat deze noodgedwongen 
expansie gezocht wordt in het prijsgeven van 
de oorspronkelijk ontworpen garages; dat 
door deze aaneengesloten woonruimten een 

bebouwing zal ontstaan, die, wat het uiterlijk 
betreft, niet in een villawijk past; dat deze 
wijziging het uitzicht van de onmiddellijk 
daartegenover gelegen villa's aan deBernard
Zweerskade in nog sterkere mate zal beïn
vloeden, nu de achterzijde dezer huisjes , 
waarin slaapkamers, keukens en bergruimten 
zijn geprojecteerd, naar hunne villa's zijn ge
keerd; dat a l deze uitbreidingen en wijzigin
gen depreciatie beteekenen van deze zeer 
zwaar belaste villa's, waardoor zelfs verkoop 
of loonend verhuren nog moeilijker, zoo niet 
onmogelijk zal worden; 

0. wat de ontvankelijkheid der appellan
ten in hun beroep aangaat, dat uit de om
standigheid, dat van de terreinen van de ap
pellanten een rechtstreeksch uitzicht bestaat 
op de terreinen, waarop het onderwerpelijke 
plan betrekking heeft, en het voor hen der
halve van belang kan zijn, hoedanige be
stemming aan deze laatste terreinen wordt 
gegeven, moet volgen, dat de appellanten als 
belanghebbenden in den zin van a rt. 38 der 
Woningwet zijn aan te merken; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat, daargela
ten, of de appellanten door de onderwerpe
lijke wijziging van de bebouwingsvoorschrif
ten, behoorende bij het uitbreidingsplan
Vossiusgymnasium en omgeving, wel zooda
nige schade lijden, dat daarin aanleiding zou 
moeten worden gevonden om de wijziging 
niet goed te keuren, met den terzake geraad
pleegden Hoofdinspecteur van de Volksge
zon.dheid (Volkshuisvesting) moet worden 
geoordeeld, dat uit ander~n hoofde de goed
keuring aan die wijziging niet behoort te 
worden verleend; 

dat toch de bedoelde wijziging van de 
bebouwingsvoorschriften, welke er toe strekt 
om het mogelijk te maken, dat op de plaat
sen, welke daarvoor in het uitbreidingsplan 
zijn aangewezen, behalve garages, ook uit
bouwen, bestemd voor bewoning, kunnen 
worden gesticht, uit stedebouwkundig oog
punt niet toelaatbaar kan worden geacht, 
aangezien zij tengevolge zou hebben, dat de 
bebouwing van de in het evenvermelde uit
breidingsplan begrepen gronden te gedron
gen zou worden; 

dat met deze wijziging ook geen enkel al
gemeen belang zou worden gediend, hetwelk 
een dergelijke verslechtering van de bebou
wing ter plaatse zou kunnen wettigen; 

Gezien de Woningwet; 
heeft, op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal der Nederlandsche D epar
tementen van Algemeen B estuur, 

besloten als volgt: met vernietiging van 
het bestreden b ésluit van Ged. S taten van 
Noordholland wordt aan de, bij het besluit 
van den gemeenteraad van Amsterdam van 
31 Mei 1939, No. 329, tot stand gebrachte 
wijziging van de bebouwingsvoorschriften 
voor de gronden, begrepen in het voor die 
gemeente vastgestelde uitbreidingsplan-Vos
siusgymnasium en omgeving, a lsnog goed-
keuring onthouden. (A. B .) 
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r7 Juli r940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Za
k en. (Woningwet art. 2.) 

Terecht heeft appellante, die een com
plex kantoorgebouwen bezit en daar
achter een veilingsgebouw, dat zich tot 
bijna 100 m . achter den voorgevel uit
strekt, bezwaar gemaakt tegen het trek
ken van een achtergevelrooilijn door dit 
gebouw op 1 7 m. achter den voorgevel, 
aangezien dientengevolge op he t gedeel
te van het zeer diepe terrein van appel
lante, dat achter de vastgestelde achter
gevelrooilijn is gelegen, krachtens de 
bouwverordening niet meer mag worden 
gebouwd. De vrijstellingsmogelijkheid 
krachtens die verordening levert geen 
voldoenden waarborg op, dat met de be
langen van appellante genoegzaam reke
ning zal worden gehouden. Bij het vast
stellen der achtergevelrooilijn b ehoort er 
alsnog rekening mede te worden gehou
den, dat voor appellante zekerheid be
staat, dat voor het geheel vernieuwen, 
veranderen of uitbreiden van het be
staande de mogelijkheid zal blijven be
staan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het beroep, ingesteld door de Alge
meene Vereeniging voor Bloembollencultuur, 
te Haarlem, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Noordholland van 20 December 
1939, No. 108, houdende goedkeuring van 
rooilijnen in de gemeente Haarlem; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Juni 1940, No. 469; 

0. dat de raad der gemeente Haarlem in 
zijne vergadering van 26 Juli 1939, onder 
No. 25, na intrekking van de bij raadsbeslui
ten van 19 Augustus 1914, No. 11, 20 Maart 
1918, No. 15 en 24 Januari 1923, No. 12 voor 
verschillende bouwblokken binnen de ge
meente vastgestelde achtergevelrooilijnen -
voor zoover zij betreffen de hierna bedoelde 
bouwblokken-, heeft vastgesteld bijzondere 
achtergevelrooiijnen, zooals deze met een 
groene lijn op de bij de verordening behoo
rende teekening zijn aangegeven, voor ver
schillende bouwblokken binnen de gemeente, 
begrensd ten noorden door de Brouwersvaart, 
ten oosten door de Leidschevaart, ten zuiden 
door de Oranjestraat en ten westen door de 
spoorbaan Haarlem-Leiden, echter met uit
zondering van die, aangegeven voor het 
bouwblok, begrensd door Leidschevaart, 
Rollandstraat, Nadorststraat en Oost-Indië
straat; 

dat Ged. Staten van Noordholland bij hun 
besluit van 20 December 1939, No. 108, het 
voornoemde raadsbesluit hebben goedge
keurd; 

dat van dit besluit de Algemeene Vereeni
ging voor Bloembollencultuur, te Haarlem, 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zij 
tegen de goedkeuring van het voorzegde 
raadsbesluit, speciaal met betrekking tot het 
bouwblok, begrensd door Brouwersvaart, 

Leidschevaart, Oost-Indiëstraat en Een
drachtstraat, waarin haar eigendommen zijn 
gelegen, de volgende bezwaren heeft: a. dat 
de nieuw getrokken achtergevelrooilijnen in 
geen enkel opzicht rekening houden met de 
zich ter plaatse bevindende groote gebouwen 
der Algemeene Vereeniging voornoemd; b. 
dat de nieuwe achtergevelrooilijnen oorzaak 
zullen worden, dat het bezit der Vereeniging, 
in het bijzonder wat de geldswaarde betreft, 
ernstig wordt aangetast ; c . dat deze deprecia
tie mede het gevolg zal zijn v an het feit, dat 
aan de Vereeniging, als eigenaresse van ter
reinen en gebouwen, het recht wordt ont
nomen hare gebouwen te wijzigen, te ver
grooten, of na brand weder in denzelfden 
omvang ter plaatse op te richten; d. dat de 
aangegeven maximum-diepten der nieuw 
ontworpen bouwblokken - speciaal langs de 
Leidschevaart en Oost-Indiëstraat -, beiden 
1 7 meter, voor woningen te groot, doch voor 
industrieele bedrijven te gering zullen blij
ken, speciaal wanneer het bedrijven zou be
treffen, die over groote ruimten de beschik
king moeten hebben; e. dat bij eventueele 
verkaveling der sub d bedoelde bouwblok
ken, zich het geval zal kunnen voordoen, dat 
èn woningen èn bedrijven zich willen vesti
gen, wat op het beloop der achtergevelrooi
lijn van overwegenden invloed zal blijken te 
zijn, te eerder, waar omtrent den aard der 
bebouwing momenteel niets is voorgeschre
ven; f. dat voor het groote open middenter
rein evenmin iets naders bepaald is, noch 
wordt medegedeeld, wie het verlies aan 
grondwaarde van dat terrein te dragen krijgt, 
noch of eventueel aan de Vereeniging, als 
eigenaresse van dat terrein, een schadever
goeding zal worden uitgekeerd en hoe groot 
het bedrag daarvan dan zijn zal; g. dat door 
het ontworpen bouwverbod op het perceel 
grond aan de Oost-Indiëstraat in het ver
lengde van het perceel der modelmakerij on
mogelijk gemaakt wordt aan deze straat tot 
uitbreiding van het bestaande gebouw te ko
men; h. dat tusschen de gemeente Haarlem 
en hare Vereeniging een regeling is getroffen, 
naar aanleiding van het besluit van den raad 
der gemeente Haar~em van 24 Maart 1926, 
No. 16, waarbij de Vereeniging zich verbond, 
haar zetel gedurende 50 jaren in Haarlem 
gevestigd te houden, doch dat de ontwerp
verordening deze regeling vrijwel illusoir 
maakt, gelet op het feit, dat de Vereeniging 
het recht ontnomen wordt, naar den eisch 
van haar ter plaatse gevestigd bedrijf, de be
staande gebouwen te wijzigen, te vergrooten, 
ten deele te vernieuwen, of, na brand, weder 
in gelijken of in vergrooten vorm op te rich
ten; 

0 . dat, blijkens de overgelegde stukken, 
de appellante aan de Leidsche vaart een 
complex kantoorgebouwen (het zoogenaam
de Krelagehuis) bezit en daarachter een vei
lingsgebouw, dat zich tot bijna 100 meter 
achter den voorgevel uitstrekt; 

dat door dit gebouw een achtergevelrooi
lijn is getrokken op 1 7 meter achter den 
voorgevel; 

dat de appellante daartegen terecht be-
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zwaar maakt, aangezien tengevolge daarvan 
op het gedeelte van het zeer diepe terrein 
der appellante, dat achter de vastgestelde 
achtergevelrooilijn is gelegen, uit hoofde van 
art. 38, 1e lid, c der Bouwverordening der 
gemeente Haarlem, niet meer mag worden 
gebouwd; 

dat weliswaar van dit verbod krachtens 
art. 44, 7e lid, der voormelde bouwverorde
ning door burgemeester en wethouders vrij
stelling kan worden verleend onder meer 
voor gebouwen, die niet voor bewoning be
stemd zijn, of waarvan de geheele beneden
verdieping niet voor bewoning bestemd is, 
en voor die, welke geheel worden vernieuwd 
of veranderd, doch dat deze vrijstellingsmo
gelijkheid geen voldoenden waarborg ople
vert, dat met de belangen van de appellante 
genoegzaam rekening zal worden gehouden; 

dat de appellante zekerheid behoort k 
hebben, dat voor het geheel vernieuwen, ver
anderen of uitbreiden van het bestaande de 
mogelijkheid zal blijven bestaan; 

dat hiermede bij het vaststellen van de 
achtergevelrooilijn ter plaatse alsnog reke
ning behoort te worden gehouden; 

dat het bezwaar der appellante, in het 
beroepschrift onder g genoemd, niet gegrond 
voorkomt, aangezien het onbebouwd laten 
van de strook gronds, die uitkomt aan de 
Oost-Indiëstraat, noodzakelijk moet worden 
geacht ter wille van een behoorlijke toetre
ding van licht en lucht tot de huizen aan de 
Eendrachtstraat; 

dat de appellante tengevolge daarvan geen 
schade van beteekenis zal lijden, daar haar 
voldoende gelegenheid tot uitbreiding wordt 
gelaten; 

Gezien de Woningwet; 
heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal der Nederlandsche Depar
tementen van Algemeen Bestuur, 

Besloten als volgt: met vernietiging in 
zooverre van het bestreden besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 20 December 
1939, No. 108, wordt aan het raadsbesl_uit 
van 26 Juli 1939, No. 25, alsnog goedkeunng 
onthouden, voorzooveel betreft de door het 
gebouwencomplex der appellante op het per
ceel, kadastraal bekend gemeente Haarlem 
sectie H, No. 2530, gelegen aan de Leidsche 
vaart, op 17 m. achter den voorgevel getra
ceerde achtergevelrooilij n, en voor het ove
rige het beroep ongegrond verklaard. 

(A.B.) 

18 juli 1940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, re lid). 

Vervolg van Centr. Raad van Beroep 
9 Nov. 1939, C. V. 1939, blz. 449. 

Wat er ook moge zijn van de bewoor
dingen, waarin de mededeeling van het 
ontslagbesluit is vervat, het besluit moet 
worden verstaan als een, waarbij eischer 

wordt ontslagen uit de door hem beklee
de ambtelijke betrekking. 

Aangenomen moet tevens worden, dat 
bedoeld is het ontslag te verleenen we
gens opheffing der betrekking in ver
band met reorganisatie van den dienst 
der werkverschaffing. 

Daar deze reorganisatie heeft plaats 
gevonden, kan het ontslag niet met 
vrucht worden aangetast. 

Uitspraak in zake: 
W. Advocaat, wonende te Purmerend, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, 

tegen : 
den Raad der gemeente Purmerend, gedaag
de in hooger beroep, vertegenwoordigd door 
den Burgemeester, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den eischer; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat gedaagde in zijn op 4 April 1939 ge-

houden vergadering heeft besloten zich . te 
vereenigen met de door het College van B. en 
W. der gemeente P urmerend dd. 22 Maart 
1939 gedane opzegging der met eischer aan
gegane arbeidsovereenkomst tegen 24 April 
1939, tevens besluitende, dat, voor zooverre 
hier van ontslag sprake is, dit aan eischer 
eervol wordt verleend; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 11 Juli 1939 (A. B. 
1939, blz. 1091, Red.) eischer, toenmaals kla
ger, niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn 
beroep tegen vorenbedoeld besluit; 

0 . dat deze Raad bij uitspraak van 9 No
vember 1939 (A. B. 1939, blz, 1255, Red.) 
evenbedoelde uitspraak heeft vernietigd, 
eischer ontvankelijk heeft verklaard in zijn 
beroep en de zaak heeft teruggewezen naar 
het Ambtenarengerecht te Amsterdam om te 
worden hervat in den stand, waarin zij zich 
bevond; 

0. dat bedoeld Ambtenarengerecht vervol
gens bij uitspraak van 5 Maart 1940 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
beroep van klager, thans eischer, ongegrond 
heeft verklaard; 

0. dat eischer van die uitspraak van 5 
Maart 1940 tijdig is gekomen in hooger be
roep en op de bij beroepschrift aangevoerde 
gronden heeft geconcludeerd, dat het dezen 
Raad moge behagen de uitspraak, waarvan 
beroep, alsmede de daarbij bevestigde (ken
nelijk is bedoeld: de bestreden) beslissing te 
vernietigen; 

In rechte: 
0. dat in voormelde uitspraak van dezen 

Raad van 9 November 1939 bereids is over-• 
wogen, dat eischer, als uitvoerder bij de 
werkverschaffing der gemeente Purmerend, 
tentijde van het nemen van het besluit door 
gedaagde, op 4 April 1939, was ambtenaar in 
den zin der Ambtenarenwet 1929, staande 
voor den Raad eveneens vast, dat eischer in 
bedoelde hoedanigheid te dien tijde ook was 
ambtenaar in den zin van de "Ambtenaren
verordening" der gem eente Purmerend; 
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0. nu dat, wat er ook moge zijn van de 
bewoordingen, waarin de mededeeling van 5 
April 1939 van het besluit dd. 4 April d .a.v. 
is vervat, naar het oordeel van dezen Raad 
- mede gelet op de blijkens de notulen van 
de vergadering van gedaagde van 4 April 
1939 ter zake gehouden stemming - dat be
sluit in feite moet worden aangemerkt als 
een besluit houdende eervol ontslag van 
eischer uit zijn meerbedoelde betrekking van 
uitvoerder, tot het nemen van hoedanig be
sluit, krachtens het bepaalde in art. 179, eer
ste lid, der Gemeentewet, enkel gedaagde, en 
niet B. en W. van P urmerend, a ls het ter 
zake bevoegde College was aangewezen, nu 
immers niet gebleken is, dat de benoeming 
in een functie, als door eischer werd vervuld, 
aan een ander orgaan dan gedaagde was op
gedragen; 

0. dat - nadat tevoren reeds tusschen den 
Minister van Sociale Zaken en B. en W . van 
Purmerend correspondentie was gevoerd, in 
verband met de wijze, waarop de werkver
schaffing in die gemeente werd uitgevoerd, 
over welke uitvoering die Minister zijn mis
noegen had te kennen gegeven - bedoelde 
Minister ten slotte op 1 7 Maart 1939 aan dat 
College een brief heeft doen toekomen, waar
in onder meer staat vermeld: 

"Tenslotte acht ik het beter, dat ook voor 
de dagelijksche leiding over de werkzaam
heden bij de werkverschaffing de Neder
landsche Heide Maatschappij wordt inge
schakeld. -Zonder daarmede iets te kort te 
doen aan de waardeering voor den persoon, 
die thans met de leiding is belast, vind ik 
het, gezien den gang van zaken met de werk
verschaffing ten Uwent op dit oogenblik en 
in het afgeloopen jaar, noodig, dat wijziging 
wordt aangebracht. Dit dient dan uiterlijk 3 
April a.s. in te gaan. 

"Ik zie gaarne Uw bericht tegemoet, dat 
dienovereenkomstig is gehandeld."; 

0. dat deze Raad, gelet op dezen brief en 
dien van 22 Maart 1939, waarbij B. en W. 
van Purmerend aan eischer ontslag hadden 
aangezegd, alsmede op hetgeen kennelijk 
naar aanleiding van een en ander, blijkens 
vorenbedoelde notulen, in de vergadering 
van gedaagde van 4 April 1939 mede is ver
handeld, aanneemt, dat gedaagde bedoeld 
heeft aan eischer eervol ontslag te verleenen 
wegens opheffing der betrekking, in verband 
met de reorganisatie van den dienst der 
werkverschaffing van de gemeente Purme
rend, welke ontslagreden gemotiveerd was, 
nu immers aan de instandhouding van de te
voren door eischer als ambtenaar der ge
meente Purmerend bekleede betrekking, als 
zijnde overbodig geworden, geen behoefte 
meer bestond; doende hieraan - als te dezer 
zake niet beslissend - niet af, dat eischer, 
naar de Raad op grond van de gedingstuk
ken aanneemt, zijn taak als ambtenaar dier 
gemeente nauwgezet heeft vervuld; 

0. dat ten deze irrelevant is of - gelijk 
eischer stelt - in de vergadering van den 
raad van meerbedoelde gemeente van 16 Fe
bruari 1940 het voorst el is gedaan omeischers 
salaris als uitvoerder te verlagen - welk 

voorstel in de vergadering van dien raad van 
23 Februari 1940 zou zijn verworpen - ver
mits dat salaris moet worden aangemerkt als 
mede te vallen onder de uit de algemeene 
controle - waarmede de Nederlandsche 
Heide Maatschappij was belast - voort
vloeiende kosten, welke door het Rijk en de 
gemeente P urmerend elk voor de helft wer
den gedragen, weshalve die gemeente, hoe
wel het niet een harer ambtenaren betrof, be
lang had bij het bedrag van het aan eischer 
uit te betalen salaris en h et voorstel tot ver
laging - welk motief daarvoor ook bij de 
voorstemmers moge hebben voorgezeten -
geenszins het maken van de gevolgtrekking 
wettigt, gelijk eischer blijkbaar wèl doet, dat 
de gemeente hem nog in haar dienst zou be
schouwen; 

0. dat het bestreden ontslagbesluit dus 
niet feitelijk of rechtens strijdt, immers ge
acht moet worden te zijn genomen in over
eenstemming met het bepaalde in art. 38b, 
lid 2, aanhef en sub d, van de "Ambtenaren
verordening", krachtens hetwelk den ambte
naar ontslag wordt verleend wegens ophef
fing der betrekking of wegens verandering 
in de inrichting van den tak van dienst, 
waarbij de ambtenaar werkzaam is; 

0 . dat de Raad met den eersten rechter 
op den door dezen daarvoor aangevoerden 
grond aanneemt, dat in casu zich een bijzon
der geval voordeed, als bedoeld in art. 38c, 
lid 3, van de "Ambtenarenverordening" en 
de opzeggingstermijn, bedoeld in lid 1 van 
dat artikel, door gedaagde mocht worden 
bekort, gelijk ten deze is geschied, zoodat 
het ontslagbesluit ook niet strijdt met dit 
artikel; 

0. dat den Raad ook overigens niet is ge
bleken van het bestaan van eenig algemeen 
verbindend voorschrift, waarmede dat be
sluit zoude strijden, noch ook, dat gedaagde 
bij het nemen daarvan van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheid is gegeven; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep, behoort te worden bevestigd; 

Uitspraak doende in naam van het recht! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

18 juli 1940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 3, lid 3.) 

Het product der werkzaamheid van 
het gemeentelijk Scheidsgerecht wordt 
in casu, in verband met de desbetref
fende bepalingen van het gemeentelijke 
Ambtenarenreglement, gezien als een 
bindende uitspraak, ook al noemt het 
Scheidsgerecht zelf het een advies. 

B. en W. waren bevoegd van die uit
spraak in beroep te gaan, maar niet be
voegd een besluit te nemen, waarbij zij 
verklaren zich niet aan dat "advies" te 
zullen houden. 

Het besluit van B. en W. wordt nietig 
verklaard en verstaan wordt, dat zij als-
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nog gevolg moeten geven aan de uit
spraak van het Scheidsgerecht . 

(Men zie ook: C. R. v . B. 14 Oct. 
1937, C. V. 193 7, blz. 350 en id. 12 Mei 
1938, C. V. 1938, blz. 221. R ed.) 

Uitspraak in zake : 
X, wonende te Weesp, klager, in persoon 

ter openbare terechtzitting verschenen , bij
gestaan door zijn raadsman Mr. M. M. G. 
Th. de Kort, wonende te Bussum, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van Weesp, verweerder, vertegenwoor
digd door den Burgemeester , voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden Mr. R. Heeg, wonende te Naar
den. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat verweerder , bij besluit van 20 Juli 

1939, na te hebben overwogen : 
,.dat X, ambtenaar in algemeenen admini

stratieven dienst dezer gemeente, door Bur
gemeester en Wethouders bij hun besluit 
van 7 October 1938, met ingang van 8 Octo
ber 1938 is geschorst op grond van art. 62 
van het ambtenarenreglement, in die functie, 
wegens gepleegde onregelmatigheden bij de 
uitbetaling van werkloozensteun; 

dat X voornoemd in genoemde vergadering 
van Burgemeester en Wethouders gehoord, 
heeft medegedeeld valsche handteekeningen 
op de steunlijsten voor werkloozen te hebben 
geplaatst, hetwelk hij mede bij het politio
neele onderzoek heeft bekend ; 

dat hij in die vergadering aanvoerde van 
meening te zijn, daarmee geen onrechtmatige 
daad te hebben gepleegd, omdat hij zich op 
geen enkele wijze daarmee heeft bevoordeeld; 

dat hangende het gerechtelijk onderzoek 
omtrent deze zaak tegen den hoofdambte
naar Y, die schorsing heeft voortgeduurd; 

dat bij vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam van 27 Juni 1939 de hoofdamb
tenaar Y voor voormelde feiten wegens 
valschheid in geschrifte is veroordeeld tot 
gevangenisstraf; 

dat weliswaar X bij het politioneel verhoor 
heeft aangevoerd, dat hij geheel handelde 
op inspiratie van den betrokken hoofdamb
tenaar, doch dat het geen nader betoog be
hoeft, dat hij moest weten, dat zulke han
delingen voor een ambtenaar ontoelaatbaar 
zijn; 

d at op grond van genoemde feiten, meer
dere malen gepleegd, X niet langer in dienst 
der gemeente kan worden gehandhaafd ; 

dat ingevolge art . 63 van het ambtenaren
reglement, X voornoemd in hunne vergade
ring van heden is verhoord en de feiten, zoo
als die in het hem ter vergadering ter inzage 
gegeven proces-verbaal der politie vermeld, 
volledig heeft erkend ;" 

heeft besloten, X, geboren 7 September 
1897, met ingang van 22 Juli 1939 op voor
melde gronden niet eervol te ontslaan als 
ambtenaar in algemeenen administratieven 
dienst der gemeente; 

0 . dat verweerder bij brief van 14 Novem-

ber 1939 aan Mr. M. M. G. Th. de Kort, die 
namens klager bij schrijven van 8 November 
1939 aan Burgemeester en Wethouders van 
Weesp verzocht had aan klager ook na 21 
September 1939 diens salaris uit te betalen, 
heeft geantwoord : 

"In antwoord op uw schrijven van 8 dezer 
hebben wij de eer U te berichten dat ons 
college van meening is dat, wanneer omtrent 
de zaak van Uw cliënt X in hoogste instantie 
een beslissing is genomen, het van deze be
slissing zal afhangen of alsnog uitkeering 
moet plaats vinden " ; 

0 . dat klager tegen beide voormelde be
sluiten tijdig beroep heeft ingesteld bij het 
Scheidsgerecht, bedoeld bij hoofdstuk X van 
het Ambtenarenreglement voor de gemeente 
Weesp, en dit Scheidsgerecht b ij uitspraak, 
vastgesteld 13 Februari 1940, burgemeester 
en Wethouders van Weesp heeft geadvi
seerd, hun besluit van 20 Juli 1939 in te 
trekken en aan klager op te leggen de straf 
van schorsing in zijn functie tot r Maart 
1940 met inhouding van salaris over het 
tijdvak van 23 September 1939 tot en met 
29Februari 1940; 

0. dat verweerder bij brief van 6 Maart 
1940 aan klager heeft bericht: 

,.Hierbij deelen wij U mede, dat ons Col
lege in de op heden gehouden vergadering 
heeft besloten, geen gevolg te geven aan het 
advies van het Scheidsgerecht ingevolge het 
Ambtenaren-reglement dezer gemeente, uit
gebracht in zijn vergadering van 13 Februari 
jl. 

Derhalve blijft het aan U verleende niet 
eervol ontslag, waartoe werd besloten in de 
vergadering van ons College d.d. 20 Juli 1939, 
gehandhaafd" ; 

0. dat klager bij klaagschrift, hetwelk 4 
April 1940 ter griffie van dezen Raad inkwam, 
heeft verzocht , dat het den Raad moge be
hagen, het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Weesp, waarbij hem oneer
vol ontslag is verleend, te vernietigen, zoo 
noodig en zoo mogelijk met bepaling, wat 
thans te zijnen opzichte dient te geschieden; 

0. dat klager in zijn zoo even vermeld 
klaagschrift stelt, dat hij in beroep komt 
van de "voornoemde besluiten van Burge
meester en Wethouders van Weesp", zijnde 
door hem in dat geschrift genoemd de be
s-Juiten van 7 October 1938, 20 Juli 1939, 
14 November 1939 en 6 Maart 1940, terwijl 
hij voorts betoogt, dat hem een straf is 
opgelegd, welke volkomen onevenredig is 
aan de door hem .gepleegde feiten; dat hij, 
8 October 1938 geschorst zijnde, niettemin 
zijn salaris heeft uitbetaald gekregen tot en 
met 21 September 1939, niettegenstaande 
het hem op 30 Juli 1939 verleende oneervol 
ontslag; dat Burgemeester en Wethouders 
14 November 1939 geweigerd hebben door te 
gaan met het betalen van salaris en hij van 
dit besluit in beroep is gegaan bij het Scheids
gerecht, hetwelk in zijn advies deze materie 
niet heeft behandeld, ondanks het uitdrukke
lijke voorschrift van art. 96 van het Ambte
narenreglement der gemeente Weesp; dat 
ook Burgemeester en Wethouders ter zake 
zich niet meer hebben geuit en hij van mee
ning is, dat ter zake niet aan de formeele 
procesorde is voldaan; 
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0 . dat verweerder bij contra-memorie 
heeft geconcludeerd tot handhaving van zijn 
besluit , waarbij aan klager oneervol ontslag 
is verleend, zijnde in deze contra-memorie 
o .a. aangevoerd: 

"Tenslotte wijst appellant er nog op, dat 
ter zake van zijn beroep op het Scheidsge
recht betreffende het besluit van B . en W . 
over het niet uitkeeren van zijn salaris, 
niet aan de formeele procesorde is voldaan. 
Inderdaad is in deze nog geen advies uitge
bracht. 

Uw Raad is naar het oordeel van het Colle
ge van B. en W . eerst dan bevoegd , indien 
het Scheidsgerecht uitdrukkelijk geweigerd 
zou hebben het beroep te behandelen of wel 
indien uit de houding van het Scheidsge
gerecht zoude voortvloeien, dat zij het be
roep van appellant niet in behandeling neemt. 
Waar hieromtrent niets door appellant wordt 
gesteld en ook uit niets blijkt, dat te eeniger 
tijd een advies van het Scheidsgerecht in 
deze zal volgen, is appellant omtrent dit 
punt niet-ontvankelijk in zijn appèl " ; 

In rechte : 
0. dat zoowel in het klaagschrift als in de 

contra-memorie wordt beweerd, dat het 
Scheidsgerecht niet de vraag heeft behan
deld , of aan klager salaris moet worden uit
betaald ook over dagen na 21 September 
1939, doch die bewering in lijnrechten strijd 
is met de feiten, overmits in de bestreden 
uitspraak met zoovele woorden wordt ge
adviseerd tot "inhouding van salaris over 
het tijdvak van 22 September 1939 tot en 
met 29 Februari 1940" ; 

0 . dat art. 96 van het Ambtenarenregle
ment voor de gemeente Weesp, waarnaar 
ook het klaagschrift verwijst, in zijn eerste 
lid luidt: 

"Indien het beroep betrekking heeft op 
een disciplinaire straf, spreekt het scheids
gerecht uit , of een straf behoort te worden 
opgelegd en , zoo ja, welke . Indien schorsing 
of voorloopige verwijdering uit den dienst 
met geheele of gedeeltelijke inhouding der 
bezoldiging heeft plaats gevonden, bepaalt 
het scheidsgerecht tevens, of en in hoeverre 
die bezoldiging alsnog uitbetaald behoort te 
worden"· 

0. dat' in dit lid niet, zooals in lid 2 van 
genoemd artikel, sprake is van adviseeren, 
doch van uitspreken en bepalen, zoodat , nu 
in het onderhavige geval het ontslag is ge
geven als disciplinaire straf, voormeld lid 1 
van toepassing is en het product der werk
zaamheid van het Scheidsgerecht dus niet 
als een advies mag worden aangeduid, doch 
als een bindende uitspraak moet worden be
schouwd; , 

0 . dat hieruit volgt , dat Burgemeester en 
Wethouders van Weesp , zoo · zij bezwaar 
hadden tegen de uitspraak van het Scheids
gerecht, bevoegd waren daartegen bij dezen 
Raad beroep in te stellen, doch niet bevoegd 
waren een besluit te nemen als dat van 6 
Maart 1940, waarbij zij verklaarden geen 
gevolg te geven aan het " advies van het 
Scheidsgerecht ", hetwelk geen advies was; 

O. dat dit besluit van 6 Maart 1940, als 
zijnde in strijd met art. 96 , lid 1, voornoemd , 
genomen, dus moet worden nietig verklaard; 

O. dat klager óók niet beroep heeft inge-

steld tegen de onderhavige uitspraak van 
het Scheidsgerecht, zoodat deze in kracht 
van gewijsde is gegaan en derhalve Burge
meester en Wethouders van Weesp ver
plicht zijn daaraan uitvoering te geven; 

0. dat klager , voor zoover zijn beroep 
gericht is tegen de bovengenoemde besluiten 
van Burgemeester en Wethouders van Weesp 
d.d . 7 October 1938, 20 Juli 1939 en 14 No
vember 1939, in dat beroep, wijl het niet 
binnen den wettelijken termijn is ingesteld, 
niet-ontvankelijk moet worden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht: 
Verklaart het beroep tegen het besluit 

van Burgemeester en Wethouders van Weesp 
d.d . 6 Maart 1940 gegrond; 

Verklaart dat besluit nietig ; 
Verstaat, dat Burgemeester en Wethou

ders van Weesp alsnog uitvoering moeten 
geven aan de uitspraak van het Scheidsge
recht bovenvermeld ; 

Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 
beroep tegen de voormelde besluiten van 
7 October 1938, 20 Juli 1939 en 14 Novem
ber 1939. 

(A.B.) 

I8 Juli I940. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van B eroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, 1e lid.) 

Wie is ontslagen uit de eene gemeen
telijke funct ie en gelijktijdig op proef in 
een andere functie bij dezelfde gemeen
te is aangesteld, kan niet met vrucht 
eischen, dat hij, bij ontslag uit laatstge
noemd ambt in de eerste functie zal 
worden hersteld. Geen algemeen verbin
dend voorschrift noopt het gemeentelijk 
administratief orgaan daartoe. 

Uitspraak in zake: 
het College van Burgemeester en Wethou

ders van Rotterdam, klager, vertegenwoor
digd door den Burgemeester, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is 
opgetreden Mr. L. A. Vreeswijk, ambtenaar 
ter Secretarie te Rotterdam, wonende aldaar, 

tegen : 
W. B. E. Paak, wonende te Rotterdam, ver
weerder, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door zijn 
raadsman Mr. J . Elshout, advocaat , kantoor 
houdende te Rotterdam, wonende te 's-Gra
venhage . 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat klager d .d. 22 December 1939 het 

na1olgende besluit heeft genomen: 
,,Burgemeester en Wethouders van Rotter

dam , 
,,Overwegende, dat de wijze van dienst

vervulling van W. B. E. Paak, adjunct-com
mies bij de secretarie-afdeeling Comptabili
teit, belast met verificateurswerkzaamheden, 
reeds enkele maken tot klachten aanleiding 
heeft gegeven; 

"dat zoowel uit de feiten , waarop deze 
klachten waren gegrond, als uit de daarom-
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trent door den betrokkene in strijd met de 
waarheid afgelegde verklaringen is gebleken, 
dat hij niet de betrouwbaarheid bezit , die 
voor een behoorlijke uitoefening van zijn 
functie onmisbaar is en hij dus in ernstige 
mate de geschiktheid mist, noodig voor het 
bekleeden van zijn betrekking, zoodat hij 
niet in den dienst kan worden gehandhaafd; 

"Gelet op het Ambtenarenreglement en in 
het bijzonder op het bepaalde in artikel 67, 
tweede lid, sub d, en artikel 78, vierde lid, 
van dat reglement; 

,,Besluiten: 
"aan den adjunct-commies W. B . E. Paak 

voornoemd met ingang van 1 Maart 1940 
wegens het in ernstige mate missen van de 
geschiktheid, noodig voor het bekleeden van 
zijn betrekking, eervol ontslag uit zijn func
tie te verleenen, zulks onder mededeeling 
aan betrokkene, dat hun College het tijdvak, 
gedurende hetwelk hem ingevolge artikel 78, 
vierde lid , van het Ambtenarenreglement na 
evengenoemden datum de bezoldiging zal 
worden uitbetaald, heeft bepaald op 17 
maanden ''; 

0. dat .het Scheidsgerecht voor het Rot
terdamsch Gemeentepersoneel bij uitspraak, 
welke op 27 Maart 1940 aan partijen is mede
gedeeld en naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen,heeft uitgesproken, dat het bestre
den ontslag in zooverre ten onrechte is ver
leend, dat het gepaard had behooren te gaan 
met een herplaatsing van appellant - thans 
verweerder - in de functie van klerk bij 
den Gemeentelijken Ttchnischen Dienst, en 
Burgemeester en Wethouders heeft geadvi
seerd zoodanige herplaatsing alsnog tot stand 
te brengen; 

0. dat klager . vertegenwoordigd als boven
gemeld, van die uitspraak tijdig in beroep 
is gekomen en op de bij klaagschrift aange
voerde gronden heeft verzocht die uitspraak 
te vernietigen en het door W . B . E. Paak 
tegen het ontslagbesluit van 22 December 
1939 ingestelde beroep alsnog ongegrond te 
verklaren; 

0. dat Mr. J. Elshout, voornoemd, als 
gemachtigde van verweerder op de in de 
contra-memorie gestelde gronden heeft ge
concludeerd tot bevestiging van den bestre
den uitspraak ; 

In rechte: 
0 . dat voor dezen Raad op grond van den 

inhoud der gedingstukken vaststaat, dat 
aan verweerder bij besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Rotterdam van II Maart 
1938 met ingang van 14 Maart 1938 eervol 
ontslag is verleend uit zijn functie van klerk 
bij den Gemeentelijken Technischen Dienst 
te Rotterdam en dat hij rr.et ingang van 
laatstbedoelden datum met een proeftijd 
van één jaar is benoemd tot adjunct-com
mies (klasse 4/5) bij de Secretarie-afdeeling 
Comptabiliteit; 

0 . dat in de contra-memorie weliswaar is 
betoogd - welk betoog ter terechtzitting 
nog nader i~ onderstreept - dat vorenbe
doeld eerval ontslag geen andere beteekenis 
kan hebben dan dat verweerder eervol ont
heven werd van de door hem bekleede func
tie van klerk en dat het met name niet betee
kent, dat hem eervol ontslag werd verleend 
als ambtenaar in dienst der gemeente, doch 

de Raad zich met dit betoog niet kan ver
eenigen; 

0. toch dat door bedoeld ontslag de band 
tusschen verweerder en de gemeente Rotter
dam werd verbroken en alleen door de ge
lijktijdige benoeming in de functie van ad
junct-commies wederom tot stand kwam ; 
· 0 . dat hieraan niet in het min~t afdoet, 

dat , naar van de zijde van verweerder wordt 
beweerd, eerstbedoeld ontslag niet zou steu
nen op een der gronden , opgesomd in art. 76 
van het Reglement op den Rechtstoestand 
van het personeel der gemeente Rotterdarr. 
(Ambtenarenreglement) , vermits toch ver
weerder, indien gewenscht . destijds tempore 
utili tegen dat ontslag beroep had kunnen 
instellen bij opgemeld Scheidsgerecht, doch 
dat hij zulks niet heeft gedaan, waardoor dat 
ontslag, mede voor dezen Raad, onaantast
baar is geworden ; 

0. dat de Raad voorts op grond van de 
gedingstukken en het verhandelde ter zitting 
van het Scheidsgerecht van 12 Maart 1940 
als vaststaande aanneemt; 

dat verweerder begin November 1938, met 
misbruik van zijn ambtsbevoegdheid, heeft 
getracht voor zich en een hem vergezellende 
juffrouw toegang te verkrijgen in twee ver
schillende inrichtingen, waar een bal werd 
gegeven; dat hij hangende het onderzoek 
naar deze misdraging en nadat zijn aanstel
ling op proef - met uitsluiting van het veri
ficateurswerk bij de Vermakelijkheidsbelas
ting - na het verstrijken van het proefjaar 
stilzwijgend was verlengd, opnieuw tot ki.ach
ten aanleiding heeft gegeven, doordat hij in 
November 1939 hem verstrekte opdrachten 
ter controleering van ongeoorloofd Beurs
bezoek onjuist heeft uitgevoerd en, te dier 
zake onderhouden, verklaringen heeft afge
legd, welke later bleken te zijn in strijd met 
de waarheid; 

0. dat de Raad op grond van een en ander 
van oordeel is, dat verweerder getoond heeft 
in ernstige mate de geschiktheid te missen, 
noodig voor het bekleeden van zijn betrek
king van adjunct-commies (klasse 4/5) bij 
de Secretarie-afdeeling Comptabiliteit ; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam mitsdien, krachtens het bepaalde 
in art. 76, tweede lid, sub d, en vierde lid, 
van het Ambtenarenreglement bevoegd wa
ren verweerder eervol ontslag uit zijn functie 
van adjunct-commies te verleenen ; 

0 . dat het bestreden ontslag-besluit dus 
niet kan worden gezegd feitelijk of rechtens 
te strijden, imrr.ers is genomen in overeen
stemming met evenbedoeld art. 76 , tweede 
lid, sub d; 

0 . dat ook overigens niet is gebleken van 
het bestaan van eenig algemeen verbindend 
voorschrift, waarmede dat besluit zoude 
strijden; 

0 . dat ook niet met eenig recht kan worden 
beweerd, dat Burgemeester en Wethouders 
bij het nemen van dat ontslagbesluit van 
hun bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
hebben gemaakt dan tot de doeleinden , 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0 . voorts dat verweerder niet aan eenig 
algemeen verbindend voorschrift het recht 
kan ontleenen te vorderen, dat Burgemeester 
en Wethouders hem in zijn vroegere betrek-
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king van klerk bij den Gemeentelijken Tech
nischen Dienst, waaruit hij, gelijk hiervoren 
is overwogen, eervol was ontslagen, herstel
len, noch ook, dat bedoeld College hem in 
een andere gemeentelijke betrekking te 
Rotterdam plaatst ; 

0 . dat dus, zelfs al zouden Burgemeester 
en Wethouders geacht moeten worden in casu 
te hebben geweigerd verweerder in die vroe
gere betrekking te herplaatsen of hem in een 
andere gemeentelijke betrekking aan te stel
len , zoodanige weigering niet zoude kunnen 
worden aangemerkt feitelijk of rechtens met 
eenig algemeen verbindend voorschrift te 
strijden, kunnende evenmin worden gezegd, 
dat Burgemeester en Wethouders aldus van 
hun bevoegdheid een ambtenaar, dien zij 
voor een bepaalde betrekking in ernstige mate 
ongeschikt achten, niet in een vroeger be
kleede betrekking te herplaatsen of in een 
andere betrekking te benoemen, een ander 
gebruik zouden hebben gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

0. dat verweerder in zijn klacht aan het 
Scheidsgerecht enkel is opgekomen tegen 
het ontslagbesluit en de Raad in verband 
hiermede aanneemt, dat verweerder tegen 
de mededeeling van Burgemeester en Wet
houders - nopens de vaststelling van het 
tijdvak, gedurende hetwelk hem "ingevolge 
artikel 78, vierde lid, van het Ambtenaren
reglement " na 1 Maart 1940 de bezoldiging 
zal worden uitbetaald, op 17 maanden - bij 
eventueele ongegrondverklaring van zijn 
beroep geen bezwaar had, weshalve een on
derzoek nopens die mededeeling - wat daar
van ook moge zijn - aan het oordeel van 
dezen Raad is onttrokken; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan 
beroep, voorzoover daarbij is uitgesproken, 
dat het bestreden ontslag in zooverre ten 
onrechte is verleend, dat het gepaard had 
behooren te gaan met herplaatsing van 
appellant - thans verweerder - in de 
functie van klerk bij den Gemeentelijken 
Technischen Dienst, moet worden vernie
tigd en het beroep van verweerder tegen het 
ontslagbesluit van 22 December 1939 alsnog 
ongegrond moet worden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het recht: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzoover daarbij is uitgesproken, dat het 
bestreden ontslag in zooverre ten onrechte 
is verleend, dat het gepaard had behooren 
te gaan met herplaatsing van voornoemden 
W. B. E. Paak, in de functie van klerk bij 
den Gemeentelijken Technischen Dienst; 

Verklaart diens beroep tegen het ontslag
besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam van 22 December 1939 als
nog ongegrond . 

(A. B .) 

z9 Juli z940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Binnenlandsche Zaken. 
(Gemeentewet art. 25{.) 

Appellant is als werklooze steuntrek
ker bij de distributie van goedkoope le
vensmiddelen met eenige werkzaamhe
den belast, waarvoor hem een belooning 
is toegekend in den vorm van een per-

centage van den steun. In d ezen heeft 
naar de gemeentelijke verordening ex 
art. 134 2e lid der Ambtenarenwet 1929 
geen indienstneming op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht plaats ge
had, zoodat appellant niet valt onder art. 
25 laatste lid der gemeentewet. Even
min kan hij geacht worden d e betrek
king te bekleeden van ambtenaar in den 
zin van art. 25 1e lid onder f dezer wet. 
Hij behoort dus als lid van den Raad te 
worden toegelaten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken heeft ten 
aanzien van het beroep, ingesteld door J. L. 
Ruijters, te Maastricht, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Limburg van 24 Nov. 1939, 
3e afdeeling, La. 14870/8 H, houdende on
gegrondverklaring van appellant's bezwaar 
tegen de beslissing van den raad der gemeen
te Maastricht van 8 Nov. 1939, waarbij hij 
niet als lid van dien raad is toegelaten; 

den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 14 Febr. 1940, No. 121, 29 Mei 1940, No. 
121/69, en xo Juli 1940, No. 121/84); 

0. dat de raad der gemeente Maastricht in 
zijne vergadering van 8 Nov. 1939 heeft be
sloten J. L . Ruijters aldaar niet toe te laten 
als lid van dezen raad, op grond dat J . L. 
Ruijters, die sedert jaren krachtens de ge
subsidieerde steunregeling ondersteuning ge
niet, in dienst der gemeente administratieve 
werkzaamheden verricht bij de distributie 
van goedkoope levensmiddelen ten behoeve 
van werkloozen en terzake een belooning ge
niet, welke is vastgesteld op 40 % van de 
steunnorm voor uitgetrokken werkloozen, 
zoodat hij beschouwd moet worden in dienst 
der gemeente werkzaam te zijn op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht, waar
mede het raadslidmaatschap ingevolge het 
bepaalde bij art. 2 5, eerste lid, sub f, j O • het 

zesde lid, der gemeentewet onvereenigbaar is; 
dat, nadat J . L . Ruijters tegen deze be

slissing bij Ged. Staten van Limburg be
zwaar had ingediend, dit college bij besluit 
van 24 Nov. 1939, 3e afdeeling, La. 14870/8 
H , dit bezwaar ongegrond heeft verklaard, 
uit overweging, dat ingevolge het bepaalde 
bij het evengemelde art. 25, eerste lid, sub f. 
het lidmaatschap van den raad onvereenig
baar is met de betrekking van ambtenaar, 
vanwege het gemeentebestuur aangesteld of 
daaraan ondergeschikt en dat krachtens het 
zesde lid van dat wetsartikel voor de toepas
s ing daarvan met ambtenaar a ls evenbedoeld 
worden gelijkgesteld zij, die in dienst der ge-

• meente op arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht werkzaam zijn; dat men van ge
meentewege Ruijters, die sedert jaren krach
t ens de in Maastricht geldende steunregeling 
steun geniet, blijkbaar geschikt geacht heeft 
voor het verrichten van administratieve 
werkzaamheden bij de distributie van goed
koope levensmiddelen voor werkloozen; dat 
Ruijters bereid is gevonden om die werk
zaamheden in dienst der gemeente te ver
richten en dat hem deswege eene bepaalde 
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belooning is toegekend; dat de voor eene 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 

vereischte elementen in deze derhalve aanwe
zig zijn en daaraan niet afdoet het feit, dat 
de belooning bepaald is op een zeker percen
tage van de steunuitkeering, die Ruijters ge
niet, en evenmin het feit, dat van R ijkswege 
in die belooning wordt bijgedragen; dat de 
reclamant derhalve ook naar het oordeel van 
hun college geacht moet worden in dienst 
van de gemeente op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht werkzaam te zijn en dat 
's raads beslissing mitsdien op goede gronden 
is genomen; 

dat van deze uitspraak J. L . Ruijters in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het be
sluit van den raad der gemeente Maastricht, 
evenals de beslissing van Ged. Staten van 
Limburg, naar zijne meening allereerst aan 
dit gebrek lijden, dat op geen enkele wijze 
aangetoond wordt, dat hier sprake is van een 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht; 
dat zonder motiveering hetgeen bewezen 
moet worden, als vaststaande wordt aange
nomen; dat beide beslissingen derhalve niet 
met voldoende redenen omkleed zijn en op 
grond hiervan reeds behooren te worden ver
nietigd; dat hij verder van meening is, dat in 
casu van een arbeidsovereenkomst, als be
doeld in art. 25, laatste lid, der gemeente
wet, sprake is; dat hij weliswaar werkzaam 
is bij de distributie van groenten en andere 
levensmiddelen van de gemeente Maastricht, 
doch krachtens eene verbintenis van een ge
heel eigen karakter en dat de werkzaamheden 
niet voortvloeien uit een arbeidsovereen
komst rîaar burgerlijk recht, die hij met de 
gemeente Maastricht gesloten zou hebben; 
dat hij bij de groentendistributie onder de in 
een bij zijn beroepschrift gevoegde bijlage 
beschreven voorwaarden werkzaam is; d at 
hij derhalve beschouwd wordt als een gewone 
werklooze, die terzake van zijn werkzaam
heden bij de groentendistributie een verhoog
den steun ontvangt, welke steun weliswaar 
door de gemeente wordt betaald, doch verre
kend wordt met het Rijk: dat hij als iedere 
andere werklooze ingeschreven staat bij de 
gemeentelijke arbeidsbeurs en hij eens per 
week zijn stempelkaart moet inleveren; dat 
•evenmin als een Rijksambtenaar gemeente
ambtenaar wordt, indien hij ten behoeve van 
de gemeente diensten verricht, hij gemeente
arbeider is, omdat hij op voorschrift van het 
Rijk in de gemeente Maastricht groenten 
distribueert; dat hetgeen hij voor deze werk
zaamheden ontvangt, geen loon, doch steun 
is; dat het noodzakelijke bestanddeel van de 
arbeidsovereenkomst, namelijk het loon, ge
heel ontbreekt, daar slechts zijn steunbedrag 
met een vast percentage verhoogd wordt; da t 
hij , omdat hij niet met de gemeente Maas
tricht een arbeidsovereenkomst gesloten 
heeft, ook niet valt onder de rechtstoestand
verordening ingevolge art. 134 der Ambtena
renwet; dat hieruit blijkt, dat ook de ge
meente Maastricht hem niet beschouwt als 
iemand, met wien zij een overeenkomst naar 
burgerlijk recht heeft gesloten; dat hij, we
derom op grond van het feit, dat hij niet in 

loondienst werkzaam is, niet verzekerd is in
gevolge de Sociale Verzekeringswetten en d e 
gemeente Maastricht geen premie voor hem 
behoeft te betalen; dat uit het feit, dat de 
gemeente geen premie behoeft te betalen, 
ook volgt, dat hij door de verzekeringsorga
nen ook niet beschouwd wordt als een te
werkgestelde, daar voor degenen, die in de 
werkverschaffing tewerkgesteld zijn, een pre
mie ingevolge de Sociale Verzekeringswetten 
betaald moet worden (zie bijvoorbeeld art. 3a 
der Ongevallenwet 1921, art. 5 der Ziektewet 
en art. 4b der Invaliditeitswet); dat hij nog 
de aandacht er op vestigt, dat de Commis
sie, die tot taak had zij ne geloofsbrieven te 
onderzoeken, niet van de juiste feiten op de 
hoogte is geweest en daardoor tot het voor
stellen van niet-toelating is gekomen, welk 
voorstel is overgenomen door den raad; dat, 
wanneer de Commissie en de raad van een 
juiste toedracht op de hoogte geweest waren, 
de beslissing ongetwijfeld anders geluid zou 
hebben; dat hij er verder nog de aandacht 
op vestigt, dat hij niet bereid is gevonden om 
de werkzaamheden bij de distributie van 
goedkoope levensmiddelen te verrichten, 
doch dat hij daartoe vanwege het Rijk is 
aangewezen; dat zijne ondergeschiktheid ge
lijk aan die van andere werkloozen is, zoodat 
indien deze ondergeschiktheid grond zou zijn 
voor zijn niet toelating, iedere andere werk
looze niet zou moeten worden toegelaten tot 
den raad, hetgeen de wetgever echter niet 
gewild heeft; dat, afgezien van zijne onder
geschiktheid als werklooze, er geen speciale 
ondergeschiktheid bestaat, voortvloeiende 
uit een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht en hij zijne werkzaamheden volkomen 
zelfstandig verricht; dat hij op al deze gron
den van oordeel is, dat de besluiten van den 
gemeenteraad van 1\1:aastricht van 8 Nov. 
1939 niet in stand kunnen worden gehouden 
en hij alsnog moet worden toegelaten als lid 
van den genoemden gemeenteraad; 

0. dat zoowel de beslissing van den raad 
der gemeente Maastricht als de uitspraak van 
Ged. Staten de gronden inhouden, waarop 
zij berusten, zoodat zij niet geacht kunnen 
worden, niet met redenen te zijn omkleed; 

0 . ten aanzien van de zaak zelve, dat hier, 
naar de voorschriften der verordening ex art. 
134, 2de lid der Ambtenarenwet 1929, tot 
vaststelling van bepalingen betreffende in
dienstneming door de gemeente Maastricht 
van personeel op arbeidsovereenkomst, geen 
indienstneming op arbei.dsovereenk0mst nal!r 
burgerlijk recht iieeft plaats gehad, zoodat 
de appéllant niet valt onder áe pepaling van 
art. 25, laatste lid, der gemeentewet; 

dat hij evenmin kan worden geacht de be
trekking te bekleeden van ambtenaar in dei, 
zin van art. 25, 1e lid onder f dezer wet; 

dat hier weliswaar ten opzichte van het 
gemeentebestuur eene verhouding van af
hankelijkheid bestaat, doch dat deze voort
vloeit uit des appellants positie van steun
trekker, waarin geen verandering is gebracht 
door de omstandigheid, dat hij bij de distri 
butie van goedkoope levensmiddelen met 
eenige werkzaamheden is belast, waarvoor 
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hem eene belooning is toegekend in den vorm 
van een percentage van den steun; 

dat hij als gemeentesteuntrekker niet van 
het lidmaatschap van den raad is uitgeslo
ten; 

dat het bestreden besluit mitsdien niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
op grond van paragraaf r der Verorde

ning No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur ; 

Besloten: met vernietiging van het bestre
den besluit van Ged. Staten van Limburg 
van 24 Nov. 1939, 3e afdeeling, L a . 14870/8 
H, en van het besluit van den raad der ge
meente Maastricht van 8 Nov. 1939, J. L. 
Ruijters, te Maastricht, alsnog tot lid van 
den raad dezer gemeente toe te laten. 

(A.B.) 

22 Juli 1940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 97.) 

Er bestaat geen bezwaar tegen het 
vervullen door een onderwijzer van een 
bijzondere school van het kassierschap 
eener christelijke coöperatieve volks
spaarbank, mits alle werkzaamheden, uit 
deze bediening voortvloeiende, geheel 
buiten de schooluren zullen plaats heb
ben. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en W.eten
schappen heeft ten aanzien van het beroep, 
ingesteld door B. K . Bergstra, onderwijzer 
aan de school van de Vereeniging voor Chris
telijk onderwijs op Gereformeerden grond
slag, te Surhuizum, gemeente Achtkarspelen, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van ro Januari 1940, no. 64, re afdee
ling B ., waarbij op zijn verzoek hem vrij
stelling te verleenen als bedoeld in art. 97, 
tweede lid, onder b, der Lager-Onderwijswet 
1920, voor het waarnemen van het kassier
schap der Christelijke Coöperatieve Volks
spaarbank "Eigen Haard" G.A., te Gronin
gen, is besloten de gevraagde vrijstelling te 
weigeren; 

den Raad van State, Afdeeling voor d e 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 8 Mei 1940, No. 346); 

0. dat het evenvermelde besluit van Ged. 
Staten steunt op de overweging, dat zij -
Ged. Staten - zich op het standpunt stel
len, dat in het algemeen aan den wettelijken 
regel, dat een onderwijzer zich uitsluitend 
aan zijne taak bij het onderwijs moet wijden 
en geen bijbetrekking behoort te bekleeden, 
moet worden vastgehouden en slechts bij 
hooge uitzondering daarvan moet worden af
geweken; dat naar hun meening voor het 
maken van zoodanige uitzondering hier geen 
voldoende reden bestaat; 

dat de appellant in beroep aanvoert. dat 

hij reeds eenige jaren als onderwijzer aan de 
genoemde school werkzaam is; dat hij met 
ingang van r Januari 1940 is benoemd als 
plaatselijk kassier der Christelijke Coöpera
tieve Volksspaarbank "Eigen Haard" G.A., 
gevestigd te Groningen, in welke soortge
lijke functies talrijke onderwijzers en hoof
den van scholen in de provincies Groningen, 
Drenthe en Overijssel werkzaam zijn; dat hij 
gaarne de vereischte dispensatie zou beko
men, aangezien hij van oordeel is, dat hij in 
zijne omgeving veel kan doen om den spaar
zin bij de schooljeugd aan te wakkeren, zon
der maar in het minst in een scheeve ver
houding te geraken tot de betrokken ouders; 

0 . dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten van het Rijksschooltoezicht moet 
worden aangenomen, dat van het vervullen 
door den appellant van de voormelde neven
functie geen nadeelige invloed op zijn onder
wijs of op zijne verhouding tot zijne leer
lingen of hunne ouders te duchten is, indien 
aan de vrijstelling de na te melden voor
waarde wordt verbonden; 

dat de verleende vrijstelling in ieder geval 
voor intrekking vatbaar is, zoodra de belan
gen van het onderwijs zulks vorderen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
op grond van paragraaf 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rij kscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche departemen
ten van Algemeen Bestuur; 

Besloten: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Friesland van 10 Jan. 
1940, No. 64, re afdeeling B ., aan B. K . 
Bergstra, onderwijzer aan de school van de 
Vereeniging voor Christelijk onderwijs op 
Gereformeerden grondslag te Surhuizum, 
gemeente Achtkarspelen, alsnog tot weder
opzegging vrijstelling, als bedoeld in art. 97, 
2de lid, onder b, der Lager-Onderwijswet 
1920 te verleenen voor het waarnemen van 
het kassierschap der Christelijke Coöpera
tieve Volksspaarbank "Eigen Haard" G.A" 
te Groningen, onder voorwaarde, dat alle 
werkzaamheden, uit deze bediening voort
vloeiende, geheel buiten de schooluren zullen 
plaats hebben. (A. B.) 

22 Juli 1940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 19 j 0

• art. 22bis.) 
De instandhouding der op te heffen 

school wordt niet gevorderd door art. 19, 
nu deze school slechts 1½ K.M. is ver
wijderd van een andere openbare lagere 
school in dezelfde gemeente, terwijl voor 
geen der kinderen, die thans de op te 
heffen school bezoeken, de afstand van 
hunne woning naar die andere school 
meer dan 3 K.M. bedraagt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen heeft ten aanzien van het beroep, 
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ingesteld door B . Roza en twee andere leden 
van den raad der gemeente Wijk c. a., tegen 
het besluit van Ged. Staten van Noord-Bra
bant van 31 Januari 1940, G. no. 392, IVe 
afdeeling, waarbij goedkeuring is verleend 
aan het besluit van den raad der gemeente 
Wijk c. a. van 30 November 1939, waarbij is 
besloten te bepalen, dat de instandhouding 
van de openbare school voor gewoon lager 
onderwijs te Walburg, in die gemeente, door 
art. 19 der Lager-Onderwijswet 1920 niet 
wordt gevorderd; 

D en Raad van State, afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 8 Mei 1940, no. 370); 

0. dat de raad der gemeente Wijk en Aal
burg in zijne vergadering van 30 November 
1939 heeft besloten te bepalen, dat de in
standhouding van de openbare school voor 
gewoon lager onderwijs te Aalburg door art. 
19 der Lager-Onderwijswet 1920 niet wordt 
gevorderd; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
zijne gemeente minder dan 2 5000 ingezete
nen telt; dat in zoodanige gemeente naar het 
voorschrift van art. 22bis, eerste lid, der La
ger-Onderwijswet 1920, de gemeenteraad 
behoort te besluiten tot opheffing eener 
openbare school voor gewoon lager onder
wijs, waarvan het aantal leerlingen, be
rekend naar den maatstaf van art. 28 dier 
wet, minder bedraagt dan 50; dat, berekend 
naar dien maatstaf, het aantal leerlingen van 
de openbare school voor gewoon lager onder
wijs te Aalburg, gemeente Wijk en Aalburg, 
in 1939 32 bedroeg; dat ingevolge het be
paalde in het tweede lid van art. 22bis, 
juncto art. 19 der wet, de instandhouding 
dezer school alleen dan wordt gevorderd, 
wanneer door de opheffing de toestand zou 
ontstaan dat in deze gemeente geen voldoend 
lager onderwijs zou worden gegeven in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdien
stige gezindheid toegankelij k zijn; dat deze 
toestand zich zou voordoen, indien bij op
heffing van de school te Aalburg de leer
lingen dezer school geen plaats zouden kun
nen vinden in een andere openbare school; 
dat, getoetst aan dit beginsel, naar zijn oor
deel niet gezegd kan worden, dat de instand
houding van de evenvermelde school te Aal
burg krachtens art. 19 der wet wordt gevor
derd, aangezien voor de leerlingen dezer 
school voldoende plaats is in een andere bin
nen een afstand van 4 km van hunne woning 
bestaande school, in casu de openbare lagere 
school te Wijk ; dat immers de laatstgenoem
de school plaatsruimte biedt voor 144 leerlin
gen, terwijl het aantal leerlingen d ier school, 
dat als werkelijk schoolgaande bekend stond, 
per 16 September 1939 94 bedroeg; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
besluit van 31 Januari 1940, G. no. 392, IVe 
Afdeeling, aan dit raadsbesluit hunne goed
keuring hebben verleend, daarbij overwe
gende, dat de instandhouding der school niet 
ingevolge art. 19 der genoemde wet gevor
derd wordt; 

dat van deze beslissing B. Roza en twee 

andere leden van den raad der gemeente 
Wijk en Aalburg in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat de bedoelde school onmis
baar is voor de gemeente, zullende na ophef
fing ervan' de gelegenheid tot het ontvangen 
van openbaar onderwijs in hunne gemeente 
niet aan redelijke eischen voldoen; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
openbare lagere school te Wijk slechts 1½ 
km van die te Aalburg is verwijderd, terwijl 
voor geen der kinderen, die thans de open
bare lagere school te Aalburg bezoeken, de 
afstand van hunne woning naar de openbare 
lagere school te Wijk meer dan 3 km be
draagt; 

dat onder deze omstandigheden art. 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de instandhouding 
van de voormelde school te Aalburg niet 
vordert; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
op grond van par. 1 der Verordening no. 

23/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende de 
bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur; 

Besloten : 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A. B .) 

22 Juli 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Kieswet art. 16; Wet van 12 De
cember 1892 S. 268 art. 1 sub d .) 

De stelling, dat de Kantonrechter uit
sluitend bewijs mag putten uit de door 
den verzoeker overgelegde bewijsstuk
ken, bedoeld in art . 16 der kieswet, vindt 
geen steun in de wet. 

Het begrip "erkenning" in art. 1 , sub 
d, der wet van 12 December 1892 (Stbl. 
No. 268) kan ook geacht worden te om
vatten het geval, dat een natuurlijk kind 
afstamt van een vreemdeling, krachtens 
wiens nationale wetgeving tusschen het 
natuurlijk kind en zijn vader of moeder 
zekere burgerlijke betrekkingen bestaan, 
welke die, bedoeld in de artt. 335 en 
volgende van het Burgerlijk Wetboek, 
nagenoeg gelijkkomen of te boven gaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het op 12 Juni 1940 ingekomen 

verzoekschrift van W. C. B. S., geboren 20 
Febr. 1902, wonende te A., waarin cassatie 
wordt verzocht van een beschikking van den 
Kantonrechter te Amsterdam van 30 Mei 
1940, bij welke werd bevestigd een beslissing 
van B . en W . van Amsterdam van 27 Maart 
1940, waarbij werd afgewezen het verzoek 
van genoemden requestrant, zijn naam als
nog op de ingevolge art. 10 der Kieswet op 
22 Febr. 1940 vastgestelde kiezerslijst te 
plaatsen; 

Gehoord den Adv.-Gen. Rombach, in zijn 
namens den Proc.-Gen. genomen conclusie, 
strekkende tot vernietiging van het bestreden 
vonnis en verwijzing van het geding naar den 
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Kantonrechter ten einde, met inachtneming 
van 's Hoogen Raads uitspraak, de hoofd
zaak verder te behandelen en te beslissen; 

0. dat de vermelde beslissing van B. en W. 
onder meer berust op de volgende overwe
ging: ,,dat een hier te lande geboren, niet er
kend natuurlijk kind, waarvan tijdens de ge
boorte de moeder de Duitsche nationaliteit 
bezit, het Nederlanderschap niet kan ontlee
nen aan het bepaalde bij art. 1, onder d der 
wet van 12 Dec. 1892 (S. No. 268) aangezien 
dit artikel slechts van toepassing is op die 
kinderen, wier afstamming bij gebreke van 
formeele erkenning rechtens onzeker is"; 

0. dat de Kantonrechter ter zake heeft 
overwogen: 

Herzien het de dato 30 Maart 1940 door 
W. C. B. S. bij Ons ingediend verzoekschrift; 

Gezien onze voorloopige beschikking d.d. 
4 April 1940; 

Gelet op het naar aanleiding hiervan op 
Onze zitting d.d. 10 April l.i. gehouden ver
hoor, waarbij verschenen zijn verzoeker in 
persoon, bijgestaan door Mr. S. Bromberg, 
adv. te Amsterdam, zoomede de heer G. Syd
zes, als vertegenwoordiger van B. en W. der 
gemeente Amsterdam; 

Gelet voorts op de door B. en W. voor
noemd bij schrijven d.d. 17 Mei 1940 bij Ons 
ingediende stukken, zoomede op een door 
verzoekers raadsman d.d. 28 Mei 1940 naar 
aanleiding van deze stukken bij Ons inge
diend schrijven; 

0. dat wij van oordeel zijn, dat uit het 
schrijven van den Polizei-Präsident te Dan
zig d.d. 4 Dec. 1939 moet worden afgeleid, 
dat verzoekers moeder E. G. B. den 3osten 
Oct. 1883 te D. geboren is, zoomede, dat zij 
een Duitsche is geweest, vermits in de regis
ters van het Polizei-Präsidium een aanteeke
ning, dat zij een vreemdelinge was (een z.g. 
Ausländer-Vermerk) niet voorkomt; 

dat Wij, overigens Ons vereenigende met 
de interpretatie van art. 1, .sub d, der wet 
van 12 Dec. 1892 (S. No. 268) in de beslis
sing van B. en W . van Amsterdam, waarvan 
beroep, van oordeel zijn, dat verzoeker de 
Duitsche nationaliteit heeft, zoodat zijn 
plaatsing op de kiezerslijst te Amsterdam 
terecht is geweigerd; 

dat verzoekers betoog, dat, zoo hij de Duit
sche nationaliteit mocht bezitten, hij niette
min ook de Nederiandsche nationaliteit heeft, 
zulks op grond van het voormelde art. 1, sub 
d, der wet van 12 Dec. 1892 (S. No. 268), 
door Ons niet -kan worden aanvaard, daar de 
voormelde interpretatie van deze alinea voor 
Ons juist een beletsel is om het Nederlan
derschap van verzoeker op dit wetsartikel te 
kunnen steunen, terwijl van eenigen anderen 
grond, die de Nederlandsche nationaliteit 
van verzoeker zou kunnen dragen, niet is ge
bleken; 

dat de beschikking, waarvan beroep, aldus 
moet worden bekrachtigd; 

dat op deze gronden de Kantonrechter de 
beslissing, waarvan beroep, heeft bevestigd; 

0 . dat tegen de beschikking van den Kan
tonrechter als middelen van cassatie · zijn 
voorgesteld: 

1 °. S. of v. t. van art. 16 der Kieswet 
door te beslissen, dat uit het schrijven van 
den Polizei-Präsident te Danzig van 4 Dec. 
1939 moet worden afgeleid, dat verzoekers 
moeder E. G. B. den 3osten Oct. 1883 te D. 
geboren is, zoomede, dat zij een Duitsche is; 

2 °. S. of v . t. van art. 1, sub d, der wet 
van 12 Dec. 1892 (S. No. 268), door te be
slissen, dat verzoeker de Duitsche nationali
teit heeft en dat verzoekers betoog, dat hij, 
zoo hij de Duitsche nationaliteit mocht be
zitten, niettemin ook de Nederlandsche na
tionaliteit heeft, onjuist zou zijn; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit blijkbaar berust op de stelling, dat 

de Kantonrechter uitsluitend bewijs mag 
putten uit de door den verzoeker overgelegde 
bewijsstukken, bedoeld in art. 16 der kies
wet; 

dat deze stelling echter geen steun vindt 
in de wet, die in art. 16 den Kantonrechter 
bedoelde beperking ten aanzien van het be
wijs niet oplegt en die van een tegenoverge
steld standpunt blijk geeft in art. 19, hetwelk 
den Kantonrechter bevoegd verklaart par
tijen te hooren en aan elke van haar bewijs
voering door getuigen of een eed op te leg
gen; 

dat dus het middel niet gegrond is; 
0. omtrent het tweede middel: 
dat krachtens art. 1, sub d, der wet van 

12 December 1892, S. 268, Nederlander door 
geboorte is het noch door den vader, noch 
door de moeder erkend natuurlijk kind, in 
het Rijk geboren; 

dat deze bepaling aldus moet worden op
gevat, dat het noch door den vader, noch 
door de moeder erkend natuurlijk kind, in 
het Rijk geboren, slechts Nederlander door 
geboorte is, indien het niet door een vader of 
moeder van vreemde nationaliteit is erkend; 

dat deze regel hierop berust, dat bij een 
zoodanige erkenning aanwezig zijn: afstam
ming van een vreemdeling en burgerlijke be
trekkingen, als bedoeld in art. 335 en volgen
de van het Burgerlijk Wetboek; 

dat het begrip "erkenning" in dit verband 
ook kan geacht worden te omvatten het ge
val, dat een natuurlijk kind afstamt van een 
vreemdeling, krachtens wiens nationale wet
geving tusschen het natuurlijk kind en zijn 
vader of moeder zekere burgerlijke betrek
kingen bestaan, welke die, bedoeld in de 
artt. 335 en volgende, nagenoeg gelijkkomen 
of te boven gaan; 

dat zulk een geval hier aanwezig is; 
dat toch de verzoeker is het in het Rijk 

geboren natuurlijk kind van een Duitsche 
moeder en krachtens § 1705 van het Duitsche 
Burgerlijk Wetboek het natuurlijk kind ten 
aanzien van de moeder en de verwanten van 
deze rechtens in de verhouding staat van een 
wettig kind; 

dat mitsdien de uitlegging door den Kan
tonrechter aan art. 1, sub d, der wet van 12 
December 1892, S. 268, gegeven, juist is en 
dus ook het tweede middel is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(Gem.stem.) 



'1940 27 JULI 302 

2 7 Juli ,940. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 19.) 

Het moet in strijd met den geest der 
L. O.wet worden geacht, indien van de 
ouders van kinderen uit de eene gemeen
te, voor wie krachtens een regeling ex 
art. 19 4e lid slot aan de school in de 
andere gemeente de voorkeur wordt ge
geven, naast het schoolgeld nog een extra 
heffing zou worden gevorderd. 

De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen; 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Kantens tegen het besluit van 
Ged. Staten van Groningen van 14 Decem
ber 1939, Letter H, 3e afd., waarbij is be
volen: a . dat de gemeenten Kantens en Ste
dum zi .:h, met inachtneming van de artt. 129 
tot en met 146 der gemeentewet, vereenigen 
tot het vaststellen van een regeling omtrent 
de toelating van kinderen uit de gemeente 
Kantens op de openbare lagere school te 
Garsthuizen, gemeente Stedum (of tot het 
wijzigen der bestaande, op 4 September 1934 
vastgestelde gemeenschappelijke regeling), 
waarbij volledig rekening zal moeten worden 
gehouden met de richtlijnen, aangegeven in 
het schrijven van Ged. Staten van 14 Sep
tember 1939, no. 79a, 3e afdeeling; b. dat 
de onder a bedoelde besluiten moeten zijn 
genomen vóór I Februari 1940; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
24 April 1940, no. 299); 

0. dat de raden der gemeenten Kantens en 
Stedum bij besluiten van 4 September 1923, 
goedgekeurd bij besluit van Ged. Staten van 
Groningen van 20 September 1923, no. 93, 
3e afdeeling, eene regeling vaststelden om
trent het toelaten van kinderen uit Starten
huizen, gemeente Kantens, tot de openbare 
lagere school te Garsthuizen, gemeente Ste
dum, waarvan art. 1 en de eerste volzin van 
art. 2 luiden als volgt : 

Art. 1. Toelating tot de openbare lagere 
school te Garsthuizen van kinderen uit Star
tenhuizen, geschiedt niet dan na voorafgaan
de schriftelijke machtiging van B . en W. der 
gemeente Kantens, geviseerd door het ge
meentebestuur van Stedum. Deze machti
ging geldt slechts tot het einde van het leer
jaar, waarin zij wordt verleend, of, heeft zij 
betrekking tot een nog niet aangevangen 
leerjaar, tot het einde daarvan, doch kan tel
kens voor een jaar worden verlengd. 

Art. 2 (eerste volzin). Voor ieder kind uit 
Startenhuizen, dat de openbare lagere school 
te Garsthuizen bezoekt, is door de gemeente 
Kantens aan de gemeente Stedum verschul
digd een bedrag van f 4 per kwartaal, gedeel
ten daarvan voor een geheel gerekend, on
verminderd de bevoegdheid dier gemeente 
tot het heffen van het gewone schoolgeld; 

dat B . en W. van Kantens aan deze rege
ling een zoodanige toepassing hebben gege
ven, dat zij de in art. 1 bedoelde machtiging 

slechts verleenden, nadat de ouders der te 
Garsthuizen schoolgaande kinderen zich be
reid hadden verklaard, de door de gemeente 
Kantens aan de gemeente Stedum verschul
digde bijdragen te vergoeden; 

dat, nadat verschillende ouders van kinde
ren tegen deze handelwijze bij Ged. Staten 
bezwaar hadden gema akt, dit college bij het 
gemeentebestuur van Kantens bij herhaling 
tevergeefs er op heeft aangedrongen, de vo
renbedoelde bereidverklaring van de ouders 
niet meer te vorderen, en het o. a . bij schrij 
v en v an 14 September 1939, no. 79a, 3e af
deeling, B . en W. van Kantens heeft uitge
noodigd, aan den gemeenteraad de vraag 
voor te leggen, of hij bereid is de met de ge
meente Stedum getroffen gemeenschappe
lijke regeling in dier voege te wijzigen, dat de 
ouders van schoolgaande kinderen in de ge
meente Kantens, die dichter bij de open bare 
lagere school te Garsthuizen dan bij die t e 
Zandeweer wonen, gerechtigd zijn, zonder 
voorafgaande machtiging van B . en W. van 
Kantens en zonder eenige andere betaling 
dan het verschuldigde schoolgeld in de ge
meente Stedum, hunne kinderen naar de 
openbare lagere school te Garsthuizen te zen 
den, waarbij de door de gemeente Kantens 
aan de gemeente Stedum te betalen bijdrage 
op een bedrag van f 4 per kind en per kwar
taal zou kunnen worden gehandhaafd, w aar
op B. en W . van Kanten s bij brief van 19-
October 1939, no. 546, hebben medegedeeld, 
dat de raad op hun voorstel had besloten niet 
te voldoen aan het gedaan verzoek; 

dat Ged. Staten daarop met toepassing 
van a rt. 19, vijfde lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 bij hun besluit van 14 December 
1939, Letter H, 3e afd., het instellen van een 
nieuwe regeling ter zake hebben bevolen in 
voege als hiervoren is aangegeven; 

dat Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat B . en W. van Kantens het na de 
opheffing der openbare lagere school te Ep
penhuizen in het belang van het onderwijs 
aan de openbare lagere school te Zandeweer 
achten, dat deze school door zooveel moge
lijk kinderen uit den schoolkring Zandeweer
Eppenhuizen-Startenhuizen wordt bezocht, 
aangezien de drie-lokalige school te Zande
weer, welke door 64 leerlingen wordt bezocht, 
terwijl het aantal leerlingen uit het dorp 
Zandeweer stijgende is, bij een toevoeging 
der 13 leerlingen, die thans de openbare la
gere school te Garsthuizen bezoeken, in de
toekomst een school met 3 -leerkrachten zou 
kunnen worden; dat B . en W . derhalve blijk
baar op het standpunt staan, dat niet alleen 
de kinderen, die tot voor kort de school te 
Eppenhuizen bezochten, de school te Zande
weer dienen te bezoeken, maar zelfs die kin
deren, die reeds ten tijde van het bestaan der 
school te Eppenhuizen, te Garsthuizen ter 
school gingen ; dat B. en W. - en ook de 
raad, die zich met hun afwijzend voorstel 
vereenigde - het voorts onbillijk achten, dat 
enkel en alleen voor het gemak der ouders, de 
gemeente Kantens, gerekend naar den toe
stand van het oogenblik, een jaarlijksche uit
gaaf krijgt van 13 X f 16 = f 208; dat het 
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blijkbaar niet tot B. en W. en den raad is 
doorgedrongen, dat het afleggen van een af
stand van 3600 m. door de kinderen uit 6 ge
zinnen en van 3300 m. door de kinderen uit 
een gezin, voor die kinderen, in het bijzonder 
voor de jongeren en in het winterhalfjaar, 
ernstige bezwaren oplevert; dat van de 7 
ouders, genoemd in den brief van B. en W . 
van 15 Juni 1939, er 6 op een afstand van 
200 m en 1 op een afstand van 1600 m van 
de school te Garsthuizen wonen; dat het 
schoolgeld in de gemeente Stedum hooger is 
dan in de gemeente Kantens; dat B. en W. 
van Stedum bij schrijven van 14 November 
1939 hebben medegedeeld, dat de raad dier 
gemeente zich bereid heeft verklaard de met 
de gemeente Kantens getroffen gemeen
schappelijke regeling in den bij hun brief van 
14 September 1939 omschreven zin te wijzi
gen; dat reeds bij hun schrijven van 8 Juni 
1939, no. 107, 3e afdeeling, aan B . en W. van 
Kantens is medegedeeld, dat bij gebreke van 
medewerking van hunne zijde of van die van 
den raad niet geschroomd zal worden ge
bruik te maken van de in art. 19, se lid, der 
wet omschreven bevoegdheid; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de 
raad der gemeente Kantens in beroep is ge
komen; 

0. dat Ged. Staten terecht op .de in het 
bestreden besluit aangegeven gronden de 
nieuwe gemeenschappelijke regeling tusschen 
de gemeenten Kantens en Stedum ter zake 
van het bezoeken van kinderen uit de ge
meente Kantens van de school te Gersthui
zen (gemeente Stedum) hebben bevolen; 

dat met name in strijd met den geest der 
Lager-Onderwijswet 1920 moet worden ge
acht, indien van de ouders der onderhavige 
kinderen, voor wie aan de school te Garst
huizen de voorkeur wordt gegeven, naast het 
schoolgeld nog een extra heffing zou worden 
gevorderd; 

dat mitsdien het bestreden besluit, behou
dens de hieronder te vermelden wijziging, 
behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van par. 1 der Verorde

ning no. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, beslo
ten: 

het bestreden besluit van Ged. Staten te 
handhaven, behoudens dat de onder a be
doelde besluiten hun beslag moeten hebben 
gekregen binnen twee maanden na de dag
teekening van dit besluit. 

(A.B.) 

30 Juli z940. BESLUIT van den Secretaris
Generaal van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 38.) · 

Ingeval de overige omstandigheden 
gelijk waren, zou appellant, die minder 
dienstjaren aan de onderhavige school 
heeft dan zijn collega, voor afvloeiing 

wegens vermindering van het leerlingen
tal in aanmerking behooren te komen. 
Nu echter appellant door het verkrijgen 
van ontslag veel ernstiger zou worden 
getroffen dan zijn collega in verband 
met zijn persoonlijke omstandigheden en 
belangen, en appellant wel de minste 
dienstjaren aan de onderwerpelijke 
school heeft, doch hij in het geheel 24 
dienstjaren bij het onderwijs heeft en 
zijn collega slechts 11, is appellant ten 
onrechte ontslagen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen heeft ten aanzien van het beroep, 
ingesteld door W . van Zwol, gewezen onder
wijzer aan de openbare lagere school te Nije
veen, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Drenthe van 28 Febr. 1940, No. 99, waarbij 
is ongegrond verklaard zijn beroep op dit 
college tegen het besluit van den raad der 
gemeente Nijeveen van 10 Oct. 1939, waarbij 
aan hem, onderwijzer van bijstand aan de 
openbare lagere school te Nijeveen, met in
gang van 1 Jan. 1940 als zoodanig eervol 
ontslag is verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
3 Juli 1940, No. 484); 

0 . dat de raad van de gemeente Nijeveen 
in zijne vergadering van 10 Oct. 1939 heeft 
besloten aan Wiebe van Zwol, onderwijzer 
van bijstand aan de openbare lagere school 
te Nijeveen, met ingang van 1 Jan. 1940 als 
zoodanig eervol ontslag te verleenen, daarbij 
overwegende, dat het gemiddeld aantal leer
lingen, bedoeld in art. 28 der Lager-Onder
wijswet 1920, aan de openbare lagere school 
te Nijeveen in 1939 1222/3 heeft bedragen, 
waardoor een vierde leerkracht niet zal kun
nen worden gehandhaafd; dat W. van Zwol 
het laatst aan deze school is aangesteld, ter
wijl geen redenen, aan het onderwijsbelang 
ontleend, of andere gewichtige omstandig
heden een afwijking van den regel, dat de 
laatst aangestelde het eerst voor afvloeiing in 
aanmerking komt, zouden rechtvaardigen; 

dat, nadat W. van Zwol van dit besluit bij 
Ged. Staten van Drenthe in beroep was ge
komen, dit College bij besluit van 28 Febr. 
1940, No. 99, het beroep ongegrond heeft 
verklaard, uit overweging, dat naar het oor
deel van hun college de raad van Nijeveen 
zich bij zijn bestreden besluit terecht heeft 
laten leiden door den in het belang van de 
rechtspositie van het onderwijzend perso
neel, in het algemeen aangenomen regel, dat 
voor ongevraagd ontslag het eerst in aan
merking komt de onderwijzer, die het laatst 
aan de school is verbonden; dat weliswaar 
de bijzondere persoonlijke omstandigheden 
van een onderwijzer afwijking van den hier
voren bedoelden algemeenen regel zouden 
kunnen rechtvaardigen, doch dat voor de be
antwoording van de vraag, in hoeverre de 
omstandigheden, waarop de appellant zich 
beroept, voor dit geval in aanmerking dienen 
te worden genomen, rekening moet worden 
gehouden met de feiten, welke tot die om-
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standigheden hebben geleid, terwijl tevens, 
en wel in de eerste plaats, dient te worden 
gelet op de belangen van het onderwijs; dat 
de appellant nu wel aanvoert, dat hij als 
voorwaarde voor zijne benoeming de belofte 
heeft moeten afleggen, dat hij te Nijeveen 
een eigen woning zou laten bouwen, doch dat 
die bewering niet wordt gestaafd door de 
door hem overgelegde schriftelijke verklaring 
van den vorigen burgemeester van Nijeveen, 
dat deze hem, in de veronderstelling, dat het 
leerlingental van de school niet beneden het 
vereischte aantal v oor een vierde leerkracht 
zou dalen, heeft aangeraden in de gemeente 
een woning te bouwen ; dat voorts, volgens 
het ambtsbericht van B. en W . van Nijeveen 
van 2 Nov. 1939, No. 556, ten tijde van de 
vacature, waarin de appellant werd benoemd, 
door het hoofd der school aan de sollicitanten 
werd medegedeeld, dat hij, die benoemd zou 
worden, bij eventueele daling van het leer
lingental zeer zeker op ontslag zou moeten 
rekenen; dat bovendien de appellant, die na 
zijn benoeming in Meppel is gaan wonen, 
toen door het overlijden van den gemeente
ontvanger van Nijeveen diens woning be
schikbaar kwam, van de gelegenheid om die 
woning te betrekken geen gebruik heeft ge
meend te moeten maken met het oog op den 
minder geschikten stand, doch later voor 
zich een huis heeft laten bouwen en dat, nu 
dat huis in grootte en in kostprijs zoozeer 
uitgaat boven de gangbare burgerwoningen 
in de gemeente Nijeveen , dat daarvoor be
zwaarlijk een gegadigde zal zijn te vinden, 
deze gevolgen naar het oordeel van hun col
lege geheel komen voor rekening van den 
appellant ; dat voorts de burgemeester van 
Nijeveen heeft medegedeeld, dat Mejuffrouw 
Bijkerk met ingang van 1 Maart 1940 elders 
is benoemd en dat de gemeenteraad voor
nemens is, in de daardoor ontstane vacature 
te voorzien door de benoeming van een vrou
welijke leerkracht in het bijzonder met het 
oog op de jongste leerlingen; dat ook hun 
college van meening is, dat op een lagere 
school een vrouwelijke leerkracht vooral met 
het oog op de jongste leerlingen zeer be
zwaarlijk kan worden gemist en dat mitsdien 
in de door het vertrek van Mej . Bijkerk ont
stane vacature door de benoeming van eene 
onderwijzeres behoort te worden voorzien; 
dat derhalve ten slotte blij ft te beslissen, of 
in verband met het leerlingental aan de 
openbare lagere school te Nijeveen ontslag 
zal moeten worden verleend aan den appel
lant Van Zwol, die 5 jaar, dan wel aan den 
onderwijzer T . Murris, die 9 jaar aan die 
school is verbonden; dat weliswaar de onder
wijzer Murris, die evenals de appellant ge
huwd is, minder zwaar dan deze door het 
ontslag zou worden getroffen, doordat hij in 
de gemeente een woning heeft gehuurd, doch 
dat daarmede bezwaarlijk rekening kan wor
den gehouden, nu de omstandigheden, die 
een ontslag op den onderwijzer Van Zwol 
zwaarder doen drukken, grootendeels door 
hemzelf zijn veroorzaakt; dat het althans 
niet aangaat, dat op grond daarvan van den 
a lgemeenen regel, dat de aan de school laatst 

benoemde leerkracht bij daling van het leer
lingental het eerst voor ontslag in aanmer
king komt, zou moeten worden afgeweken; 

dat van deze beslissing W. van Zwol in 
hooger beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijns inziens in een geval als het onderhavige 
voor ontslag in aanmerking dient te komen 
de leerkracht met het geringste aantal dienst
jaren; dat hij voorts van oordeel is, dat -
nog afgescheiden van het feit, dat hij in 
totaal 24 dienstjaren en de heer Murris, zijn 
collega, slechts II dienstjaren heeft - zijne 
persoonlijke omstandigheden er den gemeen
teraad van hadden behooren te weerhouden, 
om hem het eerst voor ontslag in aanmer
king te doen komen; dat hij toch ruim 5 jaar 
geleden als wachtgelder verplicht was naar 
de vacante betrekking van onderwijzer aan 
de openbare lagere school te Nijeveen te sol
liciteeren, terwijl hij bovendien nog - in 
verband met de omstandigheid, dat in Nije
veen geen enkele huurwoning voor hem te 
krijgen was - als voorwaarde voor zijne be
noeming de belofte heeft moeten afleggen 
aan den toenrnaligen burgemeester, den heer 
R . Slomp, dat hij in Nijeveen een eigen wo
ning zou laten bouwen; dat hij aan deze be
lofte heeft voldaan en een eigen huis heeft 
laten bouwen voor de som van f 6750, op 
welke woning een hypotheek rust van f 3000, 
terwijl hij nog bij de Nationale Levensver
zekering Maatschappij te Rotterdam eene 
leening heeft moeten sluiten van f 670; dat 
het in een boerendorp als Nijeveen, waar 
geen burgerhuizen worden gevraagd, prac
tisch uitgesloten moet worden geacht, dat hij 
dit huis zal kunnen verkoopen, terwijl even
min te verwachten is , dat hij het tegen een 
behoorlijken prijs zal kunnen verhuren; dat 
hij zich onder deze omstandigheden - nog 
afgescheiden van de groote bezwaren, die er 
in verband met zijn leeftijd verbonden zijn 
aan het feit, dat hij opnieuw op wachtgeld 
zal worden gesteld - bovendien ook nog 
financieel direct in hooge mate voelt gedu
peerd ; dat hij voorts, met betrekking tot de 
overwegingen van Ged. Staten er op moge 
wijzen, dat hij juist naar den burgemeester 
is gegaan om dezen om raad te vragen, waar
op deze hem heeft toegevoegd : .,Van Zwol, 
ik zou nou maar gaan bouwen", waarbij hij 
natuurlijk er op heeft vertrouwd, dat deze 
uitspraak van den burgemeester berustte op 
een bepaalde meening van den raad ten op
zichte van een eventueele opwachtgeldstel
ling; dat de burgemeester nu wel heeft ver
klaard in een schrijven, dat hij aan Ged. Sta
ten heeft doen toekomen, dat hij dezen raad 
heeft gegeven in het vertrouwen, dat het 
leerlingenaantal wel op peil zou blijven, doch 
dat dit niet de ware reden kan zijn geweest, 
omdat dit aantal juist die jaren niet zoo
danig was, dat m en daarop een huis kon gaan 
bouwen; dat hij van den veldwachter Veld 
(thans chef-veldwachter der gemeente Bor
ger) meermalen heeft vernomen, dat de bur
gemeester ook tegenover dezen heeft ver
klaard : ,.Nu Van Zwol heeft gebouwd, blijft 
hij natuurlijk ook gehandhaafd" ; dat h ij 
hierop ook absoluut heeft gerekend, omdat 



305 8 AUGUSTUS 1940 

de tegenwoordige wethouders hem hebben 
verklaard, dat de burgemeester den raad 
toen (niet officieel misschien) heeft mede
gedeeld, dat hij aan hem den raad gegeven 
had, te gaan bouwen; dat, toen eenigen tijd 
later. de bouwplannen bij burgemeester en 
wethouders werden ingediend ter goedkeu
ring, het genoemde college hem toch zeker 
zou hebben gewaarschuwd tegen het bouwen 
van een zoodanig huis, indien hun college 
ook niet de meening was toegedaan geweest, 
dat het bouwen voor hem niet volkomen 
veilig was; dat hij des te geruster tot bouwen 
durfde overgaan, omdat zijn collega T. Mur
ris meermalen verzekerd had, dat men hem 
eventueel gerust op wachtgeld kon stellen, 
zulks in het bijzijn van getuigen, zooals den 
heer J. Abercrombie, hoofd der school, en 
Mej. H . Bijkerk, toentertijd onderwijzeres 
in Nijeveen (nu in Amsterdam); dat zijn ge
noen;i_de collega Murris later, na zijn huwe
lijk, ook nog over zijn bereidheid om op 
wachtgeld te worden gesteld gesproken heeft 
met het hoofdbestuurslid van den Bond van 
Nederlandsche Onderwijzers, den heer Wier
da, die dit gesprek nog ter sprake heeft ge
bracht in een hoofdbestuursvergadering van 
den genoemden Bond; dat zijn genoemde col
lega niet zwaar door ontslag zou worden ge
troffen, omdat hij nog slechts 35 jaar is, geen 
kinderen heeft en geen eigen woning heeft 
laten bouwen, ofschoon burgemeester en wet
houders, die toen in functie waren, hem later 
hiertoe nog probeerden over te halen; dat 
daaruit ook nog weer duidelijk bleek, dat de 
wethouders het volkomen eens zijn geweest 
met den burgemeester, om hem, appellant, 
den raad te geven te gaan bouwen; dat hij 
reeds eenmaal wachtgelder is geweest; dat 
hij bij een eventueele herplaatsing groote 
kans loopt weer de laatstaangestelde te wor
den, zoodat hij bij een nieuwe opwachtgeld
stelling nogmaals het slachtoffer zou worden, 
zoodat hij dus als de "eeuwige wachtgelder" 
zou mogen fungeeren, terwijl een collega als 
Murris maar steeds van een opwachtgeld
stelling verschoond zou blijven; dat hij twee 
kinderen heeft, terwijl nog dit jaar uitbrei
ding van zijn gezin staat te wachten ; dat, 
wanneer hypotheek- en andere rente gere
geld zal worden betaald, de opvoedingskos
ten van deze kinderen ernstig in gedrang 
zouden komen; dat ten slotte nog een andere 
oplossing aan de onderhavige school moge
lijk was geweest, waarbij de onderwijzeres 
H. Bijkerk op wachtgeld was gesteld (deze 
was intusschen al te Amsterdam benoemd), 
waarna men hier aan de school had kunnen 
werken met drie onderwijzers en eene kwee
kelinge met akte; 

0. dat, ingeval de overige omstandigheden 
gelijk waren, de appellant, die minder dienst
jaren aan de openbare lagere school te Nije
veen heeft dan zijn collega T. Murris, voor 
afvloeiing in aanmerking zou behooren te 
komen; 

dat evenwel blijkens de stukken de appel
lant door het verkrijgen van ontslag veel 
ernstiger zou worden getroffen, dan de 
laatstgenoemde onderwijzer; 

L . 1940. 

dat immers, terwijl de appellant 45 jaar 
oud is, T. Murris eerst den leeftijd van 35 
jaren heeft bereikt, en dientengevolge er 
eerder in zal kunnen slagen om weder een 
betrekking te vinden; 

dat daarbij komt, dat de onderwijzer Mur
ris geen kinderen, de appellant daarentegen 
twee kinderen heeft; 

dat de appellant vervolgens ook hierdoor 
meer dan zijn collega door het ontslag in 
zijne belangen zou worden getroffen, doordat 
hij anders dan deze een eigen huis heeft in 
de gemeente Nijeveen, waarvoor, in verband 
met de grootte daarvan, in een gemeente als 
Nijeveen bezwaarlijk een gegadigde zal zijn 
te vinden; 

dat hierbij minder ter zake doet, of de 
appellant dit huis destijds inderdaad op aan
drang van den toenmaligen burgemeester 
van Nijeveen zou hebben gebouwd, zooals 
hijzelf stelt, dan wel geheel op eigen risico; 

dat ten slotte nog in aanmerking dient te 
worden genomen, dat de appellant weliswaar 
de minste dienstjaren aan de onderwerpe-
lijke school heeft, doch dat hij in het geheel 
24 dienstjaren bij het onderwijs heeft, terwijl 
de onderwijzer Murris er nog slechts 11 heeft; 

dat in verband met een en ander moet 
worden geoordeeld, dat de appellant ten on
rechte door den gemeenteraad van Nijeveen 
is ontslagen en Ged. Staten ten onrechte het 
door den appellant bij dit college ingesteld 
beroep ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet i920; 
op grond van par. 1 der Verordening no. 

23/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende de 
bevoegdheden van de Secretarissen- Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur; 

Besloten: 
met gegrondverklaring van het beroep, het 

bestreden besluit van Ged. Staten van 
Drenthe en het hiervoor omschreven besluit 
van den raad der gemeente Nijeveen van 10 
October 1939 te vernietigen. 

(A.B.) 

8 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 228a j 0

• art. 
228d.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit tot 
aankoop van grond en het aangaan van 
een geldleening ten behoeve van den 
bouw van een ambtswoning voor den 
burgemeester, daar de financieele po
sitie der gemeente van dien aard is dat 
slechts strikt noodzakelijke uitgaven 
voor haar toelaatbaar zijn, als hoedanig 
de onderwerpelijke uitgave niet is aan 
te merken. Immers volgt uit het feit, dat 
de vorige burgemeester, in tegenstelling 
tot de tegenwoordige, wel in de gemeen
te heeft gewoond, dat aldaar een voor 
een burgemeester passende woning niet 
ontbrak. Bovendien heeft de tegenwoor
dige burgemeester deze woning slechts 

20 
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hierom niet willen betrekken, omdat hij 
bijzondere eischen stelt aan een woning 
voor zich en zijn gezin; dergelijke p er
soonlijke verlangens mogen echter voor 
een burgçmeester geen reden zijn om 
de gemeente te bezwaren met een voor 
deze gemeente onder de gegeven om
standigheden te groote, uitgave. Einde
lijk is door Ged. Staten terecht overwo
gen, dat het allerminst uitgesloten is, 
dat het bewonen van een ambtswoning 
als thans gewenscht worçlt voor een 
eventueelen opvolger van den tegen
woordigen burgemeester te kostbaar zal 
blijken. 

De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Diemen, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noordholland van 16 No
vember 1938, No. 212, 3e afdeeling A., bij 
welk besluit goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit d.d. 22 September 1938, tot 
het aankoopen van grond en het aangaan van 
een geldleening, ten behoeve van den bouw 
van een ambtswoning voor den burgemees
ter· 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Maart 1939, No. 128; 

0. dat de raad der gemeente Diemen op 
22 September 1938 o.m. besloot: 

I. aari te koopen van L. van der Woerdt, 
weduwe van Jac. Staal, wonende t e Diemen, 
een gedeelte van perceel, sectie E, No. 56, 
ter grootte van 2500 m2 tegen een prijs van 
f 2.50 per m 2 ; 

II. op het sub I genoemd terrein een wo
ning te bouwen, waarvan de kosten een be
drag van f 18.500 niet te boven gaan; 

III. ter voorziening in de behoefte aan 
gelden, benoodigd voor de uitvoering van het 
onder I en II bepaalde, met den Staat der 
Nederlanden een geldleening aan te gaan van 
ten hoogste f 24,750 onder de volgende voor
waarden: 

a. De leening wordt aangegaan bij wijze 
van annuïteit voor den tijd van 40 jaren te
gen een rente van 2½ % 's jaars; 

b. Voor rente en aflossing zal gedurende 
40 jaren een annuïteit verschuldigd zijn van 
3.984 % van het werkelijk uitbetaalde voor
schot. 

c. Het door de gemeente te betalen be
drag zal zijn te voldoen op 31 December van 
elk jaar, alzoo voor het eerst op 31 Decem
ber van het jaar, volgende op dat, waarin de 
laatste betaling in de kosten van het onder 
II genoemde werk door den Staat der Neder
landen heeft plaats gevonden; 

d. Die voorwaarden, welke bij het ver
strekken van gelden uit 's Rijks kas voor 
voorschreven doeleinden algemeen worden 
gesteld; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft over
wogen, dat binnen de gemeente geen passen
de woning voor den burgemeester beschik
baar is; dat de belangen der gemeente 
eischen, dat de burgemeester zijn woonplaats 

binnen de gemeente heeft; dat het niet mo
gelijk is aan dezen eisch te voldoen zonder 
het doen van uitgaven uit de gemeentekas; 
dat niettegenstaande den slechten toestand 
der gemeente-financiën deze uitgaven als ab
soluut noodzakelijk gerechtvaardigd zijn; 

dat Ged. Staten van Noordholland bij hun 
besluit van 16 November 1938 aan het even
vermelde raadsbesluit goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging, dat de uitgaven 
wegens rente en aflossing van de te sluiten 
geldleèning van f 24750 vermeerderd met de 
kosten van het onderhouden van de woning 
en van de zakelijke lasten op een bedrag van 
tenminste f 1300 per jaar kunnen worden ge
schat; dat op · deze jaarlijksche uitgaven in 
mindering kan worden gebracht de door 
den burgemeester te betalen vergoeding, 
aanvankelijk bedragende f 555 en gelei
delij k stijgende tot een bedrag van f 675, 
zoodat het bedrag, waarmede de begroo
ting in de toekomst zou worden belast, 
op ten minste f 625 kan worden gesteld; dat 
de begrooting der gemeente voor 1938 slechts 
door het ramen van het maximum van de 
bijzondere bijdragen uit het Werkloosheids
subsidiefonds sluitend kon worden gemaakt, 
terwijl ernstig moet worden gevreesd, dat de 
gemeente binnenkort noodlijdend zal zijn; 
dat mitsdien met het oog op den ongunstigen 
financieelen toestand der gemeente het aan
vaarden van nieuwe lasten zooveel mogelijk 
moet worden vermeden; dat het bovendien 
allerminst buitengesloten moet worden ge
acht, dat het bewonen van een ambtswoning, 
als door den raad gewenscht, voor een even
tueelen opvolger van den tegenwoordigen 
burgemeester te kostbaar zal blijken; dat bij 
hun brief van s October 1938, 3e afdeeling 
A, No. 237, aan burgemeester en wethouders 
is medegedeeld, dat op grond van de hier
voren geschetste omstandigheden de door 
den raad gewenschte oplossing niet kan wor
den aanvaard en tevens is verzocht te be
vorderen, dat het desbetreffende besluit 
warde ingetrokken; dat de raad evenwel van 
oordeel is, dat, als gevolg van den aard van 
den bouw en den aanleg van den tuin het 
bewonen van de ambtswoning voor een even
tueelen opvolger van den tegenwoordigen 
burgemeester niet te kostbaar zal zijn en dat 
het wonen van den burgemeester binnen de 
grenzen van de gemeente van zoo groote be
teekenis moet worden geacht, dat het aan
vaarden van de uit het besluit voortvloeien
de lasten gewettigd is; dat in verband daar
mede de raad niet bereid is het besluit in te 
trekken; dat hun college deze zienswijze niet 
kan deelen en van meening blijft, dat, onder 
de hiervorengenoemde omstandigheden, het 
bouwen van eene ambtswoning, als door den 
raad gewenscht, niet verantwoord is; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Diemen in beroep is gekomen, aan
voerende, dat Ged. Staten als eerste argu
ment naar voren brengen, dat met het oog 
op den ongunstigen financieelen toestand der 
gemeente het aanvaarden van nieuwe lasten 
zooveel mogelijk moet worden vermeden; 
dat deze overweging - afgezien van de hier 
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aan de orde zijnde aangelegenheid - juist 
moet worden geacht; dat echter niet minder 
juist is, dat het wonen van een burgemeester 
buiten zijne gemeente zooveel mogelijk moet 
worden vermeden; dat zulks in het algemeen 
voor iedere gemeente geldt; dat voor de ge-• 
meente Diemen, gelegen aan den rand van 
Amsterdam, met de daaruit voortvloeiende 
zware eischen, die worden gesteld aan het 
gemeentebestuur in het algemeen, en aan 
den burgemeester in het bijzonder, de con
stante aanwezigheid van den burgemeester 
in zijne gemeente als een dringende eisch 
moet worden gezien; dat tegenover het emi
nente belang, daaraan verbonden, de kosten, 
welke door Ged. Staten worden geraamd op 
ten minste f 625 per jaar van ondergeschikte 
beteekenis zijn te achten; dat dit nog duide
lijker spreekt, wanneer in aanmerking wordt 
genomen, dat bij de becijfering van deze kos
ten geen rekening kon worden gehouden met 
de bezwaarlijk in getallen te begrooten finan
cieele voordeelen, die aan de vestiging van 
het burgemeestersgezin voor de gemeente 
zijn verbonden, waarbij gedacht wordt aan 
belastingopbrengst en de indirecte voordee
len, die het dagelijksch leven medebrengen 
voor den middenstand; dat ten slotte nog 
moet worden gewezen op het feit, dat van de 
Diemensche werklooze arbeiders een groot 
percentage bouwvakarbeider is, hetgeen me
debrengt, dat de bouw van een woning, uit
gevoerd door inwoners van Diemen, een ver
laging beteekent van de u itgaven voor on
dersteuning van werkloozen; dat in verband 
daarmede dan ook een beroep werd gedaan 
op het Werkfonds 1934; dat als argument 
voor het onthouden van de goedkeuring aan 
een besluit als het onderhavige deze over
weging dan ook haar kracht verliest; dat het 
tweede argument van Ged. Staten is, dat het 
allerminst buitengesloten moet worden ge
acht, dat het bewonen van een ambtswoning 
als door den raad gewenscht voor een even
tueelen opvolger van den tegenwoordigen 
burgemeester te kostbaar zal blijken; dat het 
in de bedoeling ligt een woning te bouwen 
met eene oppervlakte van ongeveer 130 m 2, 
bevattende 9 kamers, garage, keuken en bad
kamer; dat het niet duidelijk is, waarom een 
dergelijke woning voor een burgemeester van 
Diemen te duur in het bewonen zou zijn; dat 
eerder het tegendeel het geval zal zijn; dat 
de korting op de jaarwedde, groot maximaal 
f 675, in verhouding tot de geldende huren 
zeer laag is te noemen, zoodat de gezamen
lijke kosten voor huishuur en bewoning zul
len liggen beneden het bedrag, dat een bur
gemeester van een gemeente als Diemen nor
maal daarvoor zal moeten besteden; dat, 
wanneer men in dit verband denkt aan de 
mogelijkheid van uitwoning en de kosten 
van huren en bewonen van een woning bui
ten de gemeente en in de naaste omgeving 
daarvan, vaststaat, dat deze kosten hooger 
zullen zijn; dat, indien hooge kosten gevreesd 
mochten worden voor het onderhoud van het 
stuk grond, dat bij de woning zal behooren, 
er op moet worden gewezen, dat deze vrees 
niet behoeft te bestaan, daar een groot ge
deelte van dien grond zal worden gebruikt 

voor het planten van geboomte als windkee
ring, hetgeen in verband met de zeer open 
ligging van het terrein noodzakelijk is; dat 
een klein gedeelte slechts onderhoud zal be
hoeven als siertuin ; 

0. dat, blijkens de stukken, de financieele 
positie van de gemeente Diemen van dien 
aard is, dat slechts strikt noodzakelijke uit
gaven voor haar toelaatbaar zijn; 

dat derhalve dient te worden beslist, of 
het hier een zoodanige uitgave betreft; 

dat dit met de onderwerpelijke uitgaven 
niet het geval is; · 

dat immers uit het feit, dat, zooals uit de 
ter zake uitgebrachte ambtsberichten blijkt, 
de vorige burgemeester van Diemen wèl in 
deze gemeente heeft gewoond, volgt, dat in 
Diemen een voor een burgemeester passende 
woning niet ontbrak; 

dat de tegenwoordige burgemeester deze 
woning slechts hierom niet heeft willen be
trekken, omdat hij bijzondere eischen stelt 
aan een woning voor zich en zijn gezin, doch 
dat dergelijke persoonlijke verlangens van 
een burgemeester geen reden mogen zijn orr 
de gemeente Diemen te bezwaren met een 
voor deze gemeentç onder de gegeven om
standigheden te groote uitgave; 

dat ten slotte de hierbedoelde uitgave niet 
te verantwoorden is, omdat het, zooals Ged. 
Staten terecht hebben overwogen, allerminst 
uitgesloten is , dat het bewonen van een 
ambtswoning als thans wordt gewenscht voor 
een eventueelen opvolger van den tegen
woordigen burgemeester te kostbaar zal 
blijken; 

Gezien de gemeentewet; 
op grond van paragraaf 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied: 

heeft besloten als volgt : 
Het beroep van den raad der gemeente 

Diemen wordt ongegrond verklaard. 
(A.B.) 

8 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandscht 
Zaken. (Diverse Wetten, Annexatiewet
ten, Wet van 31 Dec. 1937 S . 315 [Veur, 
Stompwijk, Nootdorp] art. 2.) 

Art. 2 , bepalende, dat alle uit de wet 
voortspruitende verplichtingen der ge
meente Stompwijk, drukkende op het 
gebied, dat bij de vereenigingswet aan 
de gemeente Nootdorp is toegevoegd, op 
de gemeente Nootdorp overgaan, kan 
niet geacht worden slechts betrekking te 
hebben op na I Jan. 1938 (datum van 
inwerkingtreding der wet) ontstane las
ten, rechten en verplichtingen, en niet 
op zoodanige, die reeds vóór dien datum 
rustten op dat gedeelte der voormalige 
gemeente Stompwijk, dat aan Nootdorp 
is toegevoegd. Derhalve is de verplich
ting, om de bijdragen, als bedoeld in 
art. 25 vierde lid der Nijverheidsonder
wijswet over het schooljaar 1936 aan de 
gemeente 's-Gravenhage te voldoen, 
overgegaan op de gemeente Nootdorp. 
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De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Beschikkende op het verzoek, gedaan door 
den raad der gemeente Nootdorp, bij schrij
ven van 21 Nov. 1939, no. 2861, ingevolge 
art. 2, 7e lid, van de wet van 31 December 
1937 S . 315, tot vereeniging van de gemeente 
Veur met gedeelten van de gemeente Stomp
wijk en Nootdorp en toevoeging van het 
overige gedeelte van de gemeente Stomp
wijk aan de gemeente Nootdorp, tot beslis
sing in het tusschen de gemeenten Nootdorp 
en Leidschendam gerezen geschil; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 April 1940, no. 292; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage aan het gemeentebestuur van 
Nootdorp de betaling hebben verzocht van 
bijdragen, als bedoeld in art. 25, vierde lid, 
der Nijverheidsonderwijswet over het school
jaar 1936 voor een drietal leerlingen uit de 
gemeente Stompwijk, die in dat jaar een in
richting voor nijverheidsonderwijs in de ge
meente 's-Gravenhage hebben bezocht, er 
op wijzende dat artikel 2, derde en vierde lid, 
der wet van 31 December 1937 S. 315, tot 
vereeniging van de gemeente Veur met ge
deelten van de gemeenten Stompwijk en 
Nootdorp en toevoeging van het overige ge
deelte van de gemeente Stompwijk aan de 
gemeente Nootdorp, o.m. bepaalt, dat alle 
uit de wet voortspruitende verplichtingen 
der gemeente Stompwijk, drukkende op het 
gebied, dat bij de vereenigingswet aan de 
gemeente Nootdorp is toegevoegd, op de ge
meente Nootdorp overgaan; 

dat B. en W. van Nootdorp hebben gewei
gerd deze bijdragen uit de kas hunner ge
meente te voldoen, aanvoerende, dat inge
volge art. 24 der wet van 31 Dec. 1937 (S. 
No. 315) deze wet in werking treedt op 1 
Jan. 1938, zoodat o. a. de verplichting tot 
betaling van de door 's-Gravenhage gevraag
de vergoeding eerst begint op den genoem
den datum; dat leerlingen bijvoorbeeld, in 
het betrokken gebied op 31 Dec. 1937 wo
nende, en die op dien datum, alsmede op 1 
(2) Jan. 1938, scholen in de gemeente 's-Gra
venhage bezochten, eerst met ingang van den 
laatstgenoemden datum voor rekening van 
Nootdorp komen ; dat dit standpunt ten aan
zien van alle andere gemeenten is gevolgd, 
zonder dat dit tot verschil van opvatting 
aanleiding heeft gegeven; dat het door B. en 
W. van 's-Gravenhage ingenomen standpunt 
huns inziens mede in strijd is met de syste
matiek van de wet; dat, indien toch de ge
meente Nootdorp o. a .. de onderwijskosten 
voor leerlingen uit Stompwijk over vroegere 
jaren zou moeten betalen, in de wet ook had 
moeten worden neergelegd, dat een gedeel
te van de bijvoorbeeld over het tijdvak 1 
J an.-31 Dec. 193 7 aan· de gemeente Stomp
wijk uitgekeerde belastingen en bijdragen uit 
de bijzondere fondsen aan de gemeente Noot
dorp gerestitueerd wordt; dat dit niet het 
geval is; dat restitutie eerst geschiedt over 
het tijdvak, hetwelk met 1 Jan. 1938 begint; 

dat de leerlingen ingeschreven zijn als ko-

mende van de gemeente Stompwijk; dat er 
huns inziens derhalve aanleiding bestaat de
ze gemeente (thans dus de gemeente Leid
schendam) voor de bedoelde vergoeding aan 
te spreken; 

dat B. en W. van Leidschendam zich des
gevraagd niet bereid hebben verklaard de 
bedoelde vergoedingen uit de kas dier ge
meente te betalen; 

dat de raad der gemeente Nootdorp zich 
daarop ingevolge het 7e lid van art. 2 der wet 
van 31 Dec. 1937 (S. No. 315) tot de Kroon 
heeft gewend, met het verzoek te willen be
slissen, welke gemeente de gevraagde bijdra-• 
ge aan de gemeente 's-Gravenhage behoort 
te voldoen; 

0 . dat ingevolge het vierde lid in verband 
met het derde lid van art. 2 der wet van 3, 
Dec. 1937 (S. No. 315) de uit wet of over
eenkomst voortspruitende lasten, rechten en 
verplichtingen der voormalige gemeente 
Stompwijk, uitsluitend betrekking hebbende 
op het gebied dier gemeente, dat aan de ge
meente Nootdorp wordt toegevoegd, op de 
gemeente Nootdorp overgaan; 

dat het in het onderwerpelijke geval be
treft bijdragen over het schooljaar 1936 aar: 
de gemeente 's-Gravenhage, verschuldigd in
gevolge art. 25, vierde lid, der Nijverheids
onderwijswet ; voor een drietal leerlingen uit 
het evenbedoelde, naar de gemeente Noot
dorp overgegane gebied der voormalige ge
meente Stompwijk; 

dat derhalve, met het oog op de evenaan
gehaalde bepaling van de wet van 3 1 Dec. 
1937 (S. No. 315), deze bijdragen thans ten 
laste komen van de gemeente Nootdorp en 
door deze gemeente aan de gemeente 's-Gra
v enhage behooren te worden voldaan; 

dat het gemeentebestuur van Nootdorp 
weliswaar van meening blijkt te zi~n , dat, 
aangezien deze wet eerst in werking is ge
treden op 1 Jan. 1938, de verplichting tot 
betalen voor de gemeente Nootdorp eerst 
ontstaan is ten aanzien van bijdragen, welke 
verschuldigd zijn voor leerlingen, die op dien 
datum en daarna scholen in de gemeente 
's-Gravenhage bezochten, doch dat zulks niet 
opgaat; 

dat toch art. 2, zooals dit, blijkens het vo
renstaande, zonder meer den overgang van 
lasten, rechten en verplichtingen van de ge
meente Stompwijk op de gemeente Noot
dorp voorschrijft, bezwaarlijk geacht kan 
worden slechts betrekking te hebben op na 
1 Jan. 1938 ontstane lasten, rechten en ver
plichtingen, en niet op zoodanige, die reeds 
vóór dien datum rustten op dat gedeelte van 
de voormalige gemeente Stompwijk, hetwelk 
aan Nootdorp is toegevoegd; 

dat het gemeentebestuur van Nootdorp er 
voorts nog op wijst, dat in de wet van 31 
Dec. 1937 (S. No. 315) niet is bepaald, dat 
een gedeelte van de over het tijdvak van 1 
Jan. tot 31 Dec. 1937 door de gemeente 
Stompwijk genoten belastingen en bijdragen 
uit de bijzondere fondsen aan de gemeente 
Nootdorp wordt gerestitueerd, doch dat, 
daargelaten de vraag, of er voor het opne
men van een zoodanige bepaling inderdaad 
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aanleiding zou zijn geweest, het ontbreken 
daarvan niet tot een andere uitlegging van 
art. 2 dan de hiervoor bedoelde vermag te 
leiden; 

Gezien de wet van 31 Dec. 1937 (S. No. 
315); 

Besluit : op grond van par. 1 der Verorde
ning, No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, be
treffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur, als 
volgt : 

de verplichting om de hiervoor vermelde 
bijdragen, als bedoeld in art. 25, vierde lid, 
der Nijverheidsonderwijswet over het school
jaar 1936 aan de gemeente 's-Gravenhage 
te voldoen, is overgegaan op de gemeente 
Nootdorp. (A. B .) 

8 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 40.) 

Nu de betrokkene meer dan een half
jaar na zijn verhuizing van K . naar A. 
zonder de hulp van het burgerlijk arm
bestuur te A. in het onderhoud van zich 
en zijn gezin heeft kunnen voorzien en 
zich eerst na dat half jaar ter verkrijging 
van steun tot dat armbestuur heeft moe
ten wenden, kan art. 40 geen toepassing 
vinden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
Bosch; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 31 Juli 1940, no. 512); 

0 . dat L. Bosch, die met zijn gezin te 
Kerkrade woonde en daar veelal werkloos 
was, in Maart 1939 aan den Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon in die gemeen
te verzocht om bekostiging van zijne verhui
zing naar Assen, alwaar hij volgens zijn zeg
gen werk kon vinden; dat aan dit verzoek is 
voldaan, met gevolg, dat het gezin Bosch op 
24 Maart 1939 naar Assen is verhuisd; dat 
Bosch in het najaar werkloos werd en hij 
genood2aakt was, zich op 12 October 1939 
om steun tot het burgerlijk armbestuur van 
Assen te wenden; 

dat het burgerlijk armbestuur te Assen, 
met welks gevoelen burgemeester en wet
houders dier gemeente instemmen, van oor
deel is, dat de dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Kerkrade door het bekostigen 
van de verhuizing van Bosch naar Assen in
vloed heeft uitgeoefend op de komst van het 
gezin Bosch te Assen, zoodat zijns inziens 
art. 40, tweede lid, der Armenwet toepassing 
behoort te vinden, waartoe het o. a. aan
voert, dat zijns inziens de dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Kerkrade, alvo
rens tot bekostiging van de verhuizing van 
het gezin Bosch over te gaan, een onderzoek 
had behooren in te stellen naar de kans voor 

Bosch op het vinden van werk te Assen, waar 
veel werkloosheid heerscht; 

dat burgemeester en wethouders van 
Kerkrade daarentegen van gevoelen zijn, dat 
zich hier geen geval van afschuiving, als be
doeld in art. 40 der Armenwet, heeft voor
gedaan, aanvoerende, dat Bosch herhaalde
lijk aan den dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Kerkrade heeft verzocht, hem 
in staat te stellen naar Assen te vertrekken, 
wijl hij aldaar met behulp van zijn oom werk 
zou kunnen krijgen; dat in ieder geval het 
initiatief tot het vertrek naar Assen niet van 
den genoemden dienst is uitgegaan; dat tot 
het uitoefenen van invloed op het vertrek 
van Bosch voor dien dienst geen enkele aan
leiding bestond, vermits het gezin Bosch in 
Kerkrade niet door den dienst werd onder
steund, doch was opgenomen in de steun
regeling voor werkloozen; dat uit het feit, 
dat Bosch zich eerst op 12 October 1939 bij 
het burgerlijk armbestuur te Assen ter ver
krijging van steun vervoegde, blijkt, dat hij 
aldaar meer dan een half jaar in het onder
houd van zich en zijn gezin heeft kunnen 
voorzien; 

0. dat art. 40 der Armenwet, naar luid van 
die wetsbepaling, slechts toepassing kan vin
den, wanneer de arme bij zijn komst in de 
gemeente, alwaar hij wordt ondersteund, 
reeds verkeerde of korten tijd na zijn komst 
in die gemeente geraakte in een toestand, 
die ondersteuning noodzakelijk maakte; 

dat zoodanige omstandigheid zich in het 
onderhavige geval niet voordoet, vermits 
blijkens de overgelegde stukken Bosch, die 
zich op 24 Maart 1939 te Assen vestigde, 
meer dan een half jaar zonder de hulp van 
het burgerlijk armbestuur te Assen in het 
onderhoud van zich en zijn gezin heeft kun
nen voorzien en zich eerst op 12 October 
1939 ter verkrijging van steun tot dat bur
gerlijk armbestuur heeft moeten wenden; 

dat derhalve art. 40 der Armenwet hier 
niet kan worden toegepast; 

Gezien de genoemde wet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verorde

ning no. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld bij 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

,2 Augustus ,940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Sociale Zaken. 
(Hinderwet art. 2 IV.) 

Een tank tot bewaring van gasolie 
(z.g. Dieselolie) valt niet onder art. 2 

punt IV, daar deze olie een vlampunt 
bezit hooger dan 550 ° C., zoodat zij niet 
als een vluchtig product kan worden be
schouwd. Derhalve behoeft deze inrich
ting geen vergunning krachtens de Hin
derwet. 
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De Secretaris- Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken, 

G ezien het beroep, ingesteld door The 
Texas Company (de . Texas Maatschappij), 
te 's-Gravenhage, tegen het besluit van bur
gemeester en wethouders van Apeldoorn van 
23 Januari 1940, waarbij ha.ir vergunning is 
geweigerd tot oprichting van een onder
grondschen tank voor 6000 liter gasolie met 
een aftappomp op het perceel, kadastraal be
kend gemeente Apeldoorn, sectie U, No. 208, 
gelegen aan het Marktplein No. 26 4 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 31 Juli 1940, No. 514) ; 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
Apeldoorn bij besluit van 23 Januari 1940 
aan The Texas Company, te 's-Gravenhage, 
de door deze gevraagde vergunning tot op
richting van een ondergrondschen tank voor 
6000 liter gasolie met een aftappomp op het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Apel
doorn, sectie U, No. 208, gelegen aan het 
Marktplein No. 26 4, hebben geweigerd, uit 
overweging, dat de tank zal worden aange
bracht op slechts zeer korten afstand van 
meerdere woonhuizen; dat, wegens den ge
ringen afstand, de eigenaren en bewoners de
zer woonhuizen tegen de plaatsing, zooals 
deze thans geschiedt, ernstige b ezwaren heb
ben, in verband met het hinderlijk tanken 
in den nacht van de auto's van den A. A. A. 
Dienst; dat eveneens vrees voor hinder van 
ernstigen aard bestaat voor de gezondheid 
van omwonenden door de walgelijke afge
welkte oliedampen van de stationneerende 
autobussen van den bovengenoemden Dienst; 
dat gedurende het tanken de motoren niet 
worden afgezet, waardoor explosiegevaar 
niet is uitgesloten ; dat niet door het stellen 
van voorwaarden aan deze bezwaren van 
hinder van ernstigen aard en van gevaar kan 
worden tegemoet gekomen; dat bovendien 
het betreffende terrein v oldoende gelegen
heid biedt om den tank met de pomp op een 
grooteren afstand van de bovengenoemde 
woningen te plaatsen; 

dat van dit besluit The T exas Company 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
pomp wordt geplaatst op ruim 15 m afstand 
van de bestaande woningen, zoodat het mo
tief van burgemeester en wethouders, waarin 
zij uiteenzetten, dat d e oprichting op zeer 
korten afstand van de bedoelde woonhuizen 
zal geschieden, onjuist is; dat immers in 
ontelbare gevallen vergunning werd verleend 
voor de plaatsing van een pomp op een af
stand van slechts enkele meters van woon
huizen, zelfs tegen huismuren aan; dat het 
tweede bezwaar hiermede eveneens weer
legd is; dat de plaats van pomp en tank toch 
niets uitstaande heeft met het al of niet af
geven van oliedampen, aangezien het aan
en afrijden naar en van de garage steeds 
langs deze woonhuizen moet plaats vinden; 
dat het algemeen bekend is, dat Diesel Gas
olie juist geen explosiegevaar oplevert, zoo
dat ook dit motief als ongegrond moet wor
den beschouwd; dat de plaats van de pomp 
op den toestand ter plaatse en de eventueele 

bezwaren van omwonenden geen enkelen in
vloed kan uitoefenen ; dat op grond van 
goedgekeurde uitbreidingsplannen der ge
bouwen van de eigenaren van dit terrein 
juist daarom deze plaats voor de instantie is 
uitgekozen, aangezien geen andere, voor het 
doel geschikt, beschikbaar is; 

0. dat de inrichting, waarvoor vergun
ning is verzocht, niet is eene, als bedoeld in 
art. 2 der Hinderwet, waarvoor eene vergun
ning is vereischt; 

dat zij met name niet valt onder punt IV 
van dit artikel, aangezien de in de inrichting 
te bewaren gasolie (zoogenaamde Diesel
olie) een vlampunt bezit hooger dan 550° C, 
zoodat zij niet als een vluchtig product kan 
worden beschouwd; 

dat hier evenmin sprake is van de uitbrei
ding van eene bestaande inrichting, waar
voor ingevolge art. 14 der Hinderwet eene 
vergunning noodig zou zijn; 

dat de onderwerpelijke inrichting immers 
niet kan worden beschouwd als een uitbrei
ding van de inrichting tot het bewaren van 
benzine, waarvoor, blijkens de stukken, in 
Maart 1927 en April 1933 vergunningen zijn 
verleend, aangezien tusschen beide inrich
tingen geen rechtstreeksch verband bestaat, 
terwijl het gezamenlijk vermogen der in het 
bedrijf aanwezige motoren ook de grens, be
doeld in art. Ibis der wet niet overschrijdt ; 

dat het bestreden besluit van burgemees
ter en wethouders mitsdien niet behoort te 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

met vernietiging van het besluit van bur
gemeester en wethouders van Apeldoorn van 
23 Januari 1940 te beslissen, dat de boven
genoemde inrichting geen vergunning inge
volge de Hinderwet behoeft. 

(A.B.) 

15 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. {Lager Onder
wijswet 1920 art. 101bis.) 

Nu de leerkrachten, die aan de onder
havige school godsdienstonderwijs ga
ven, niet in het bezit waren van het be
wijs, als bedoeld in art. 107 1e lid onder 
c., waren zij dus niet bevoegd tot het 
geven van bijzonder onderwijs en kun
nen zij reeds hierom niet worden be
schouwd als vakonderwijzers in den zin 
der wet, zoodat hun belooning bij het 
vaststellen der vergoeding ex art. 101bis 
niet behoort te worden meegerekend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
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raad der gemeente Arnhem tegen het besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 5 Dec. 
1939, No. 221, waarbij met wijziging in zoo
verre van het besluit van den Raad voor
noemd van 24 Juli 1939, No. 5629, Ond., de 
vergoeding, bedoeld in art. 101bis, derde lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve 
van het Roomsch-Katholieke Schoolbestuur 
"St. Willibrord", te Arnhem voor zijne school 
voor uitgebreid lager onderwijs , Hommel
scheweg 169, aldaar, over het jaar 1938 is 
bepaald op f 3.232.15; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 20 Maart 1940, No. 179, 5 Juni 1940, No. 
179/73 en 7 Aug. 1940, No. 179/90); 

0. dat de raad der gemeente Arnhem bij 
besluit van 24 Juli 1939 de in art. ro1bis, 
lid 3, der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde 
vergoeding voor vakonderwijzers over 1938 
ten behoeve van het bovengenoemde school
bestuur voor zijne school voor uitgebreid la
ger onderwijs, Hommelscheweg 169, aldaar, 
heeft vastgesteld op f 2.912.54; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Gelderland in 
beroep was gekomen , deze bij besluit van 5 
Dec. 1939, No. 221, met wijziging in zoo
verre van het raadsbesluit de aan het school
bestuur toekomende vergoeding voor vak
onderwijzers over 1938 hebben bepaald op 
f 3.232.15, daarbij _ o.a. overwegende, dat de 
Lager-Onderwijswet 1920 luidens den slotzin 
van art. 90, eerste lid, inderdaad toelaat, 
naast de in art. 2 vermelde vakken, andere 
vakken, verband houdende met de richting 
van het onderwijs, op het leerplan te bren
gen, en blijkens art. 125, vijfde lid, vakon
derw;j zers kent, die belast zijn met het geven 
van onderwijs in andere vakken dan de in 
art. 2 genoemde; dat, nu het vak Godsdienst
leer in het leerplan van de Roomsch-Katho
lieke uitgebreid lager onderwijsschool te Arn
hem is opgenomen, dit vak wettelijk deel uit
maakt van het aan die school te geven onder
wijs, zoodat de gemeente verplicht is de hier
voor gedane uitgaven aan het schoolbestuur 
te vergoeden; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Arnhem in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het raadsbesluit is gegrond op de bij K. 
B. van 15 Aug. 1936, No. 73,1 , in beroep ge
nomen beslissing, dat alleen als vakonderwij
zers in den zin der Lager-Onderwijswet 1920 
kunnen worden aangemerkt die naar luid van 
art. 28, se lid, dier wet uitsluitend zijn be
last met het geven van onderwijs in een of 
meer der vakken, in art. 2 vermeld onder h 
tot en met u; dat onder de vakken, vermeld 
in art. 2 der Lager-Onderwijswet 1920, onder 
de letters h tot en met u niet voorkomt 
,,godsdienstonderwijs"; dat de bevoegdhe.id, 
om aan het leerplan toe te voegen vakken, 
welke met de richting van het onderwijs ver
band houden, niet noodzakelijkerwijze mede
brengt, dat deze bijzondere vakken, al mogen 
zij ingevolge art. 90, re lid, der wet worden 
onderwezen, daardoor zouden worden tot 

1 A. B. x936 blz. 815. 

vakken vàn lager onderwijs, daar de wet in 
art. 2 aangeeft wat voor de toepassing van 
de wet onder lager onderwijs wordt begre
pen; dat daarom ook zij, die met het onder
wijs in deze bijzondere vakken belast worden, 
niet zijn te beschouwen als vakonderwijzers 
in den zin der wet, waarvoor de besturen 
van bijzondere scholen ingevolge art. 101bis, 
2e lid der Lager-Onderwijswet 1920 aan de 
gemeenten de daarbedoelde bedragen in re
kening kunnen brengen; 

0. dat zij, die in 1938 aan de onderhavige 
school godsdienstonderwijs gaven, niet in het 
bezit waren van het bewijs, als bedoeld in 
art. 107, eerste lid, onder c, der Lager-On
derwijswet 1920; 

dat dus deze leerkrachten niet tot het ge
ven van bijzonder onderwijs bevoegd waren 
en alreeds hierom niet konden worden be
schouwd, als vakonderwijzers in den zin der 
genoemde wet; 

dat mitsdien Ged. Staten ten onrechte 
hebben beslist, dat de belooning voor dehier
bedoelde leerkrachten, met inbegrip van de 
niet verhaalbare pensioensbijdragen, bij het 
vaststellen van de vergoeding behoort te 
worden meegerekend; 

dat, met inachtneming van het voren
staande, het totaal bedrag der belooningen is 
te stellen op f 2574.18 en dat der niet ver
haalbare pensioensbijdragen op f,338.36, zoo
dat de in art. rorbis, 3e lid, der Lager-On-

' derwijswet 1920 bedoelde vergoeding voor 
vakonderwijzers over 1938 in deze behoort 
te worden vastgesteld op f 2912.54; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van Par. r der Verordening 

no. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten : 

met wijziging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Gelderland, de aan het 
Roomsch-Katholieke Schoolbestuur "St. 
Willibrord" toekomende vergoeding voor 
vakonderwijzers over 1938 te bepalen op 
f 2912 .54. (A. B.) 

,6 Augustus ,940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Middelbaar 
Onderwijswet art. 36quater.) 

Bij de berekening van de ingevolge 
het ge lid verschuldigde bijdrage dient 
bij de taxatie van de waarde van den 
grond, waarop het schoolgebouw is ge
plaatst, rekening te worden gehouden 
met de omstandigheid, dat de totale 
diepte van het terrein ongeveer het dub
bele van normaal bouwterrein bedraagt , 
terwijl een deel van het terrein bezwaar
lijk als bouwterrein is aan te merken, 
hetgeen uiteraard den prijs van het gé 
heel drukt. 

De Secretaris-Generaal van het Depar te
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen; 
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Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der gemeente Enkhuizen tegen het 
besluit van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 22 Septem
ber 1939, n°. 6012, afdeeling V. H.M. 0., 
waarbij o. m. voor de gemeente Enkhuizen 
de ingevolge het negende lid van art. 36quater 
der Middelbaar-Onderwijswet over 1939 ver
schuldigde bijdrage in de kosten der Rijks 
hoogere burgerschool te Enkhuizen werd 
vastgesteld; 

Den• Raad van State , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies 
van 7 Augustus 1940, n°. 257; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij bovengenoemd 
besluit de door de gemeente Enkhuizen vol
gens art. 36quater, 9e lid , der Middelbaar
Onderwijswet verschuldigde bijdrage in de 
kosten der Rijks hoogere burgerschool aldaar 
voor het jaar 1939 heeft vastgesteld op 
f 6,362 .86; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur 
van Enkhuizen in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat de Minister 
aan het gemeentebestuur nader heeft meege
deeld, dat bij de berekening van den aftrek, 
bedoeld in art. 36quater, IOe lid, der Middel
baar-Onderwijswet, als de waarde der ge
bouwen, voorzoover ten laste der gemeente 
gekomen, in aanmerking is gebracht f 86,898, 
welke bedrag bij overname door het Rijk is 
bepaald; dat dit als waarde van het school
gebouw en terrein in rekening gebrachte 
bedrag van f 86,898.- onjuist moet worden 
geacht; dat immers de waarde van de 
geschonken gebouwen met inventaris en de 
daarbij behoorende terreinen moet worden 
gesteld op f 103,005.05, zulks volgens onder
staande berekening : 
De stichtingskosten van het schoolgebouw en 
kosten van inrichting in 1900, 1901 en 1902, 
alsmede uitbreidingskosten in 1906 hebben 
bedragen . .. .... .. . f 49,137 .13 

De waarde van het terrein, 
waarop de school is geplaatst en 
welk terrein grootendeels sedert 
een onbekend aantal jaren eigen
dom van de gemeente is, moet 
minimaal worden gesteld op . 25,000.-
zulks berekend naar ± f 16 per 
m2 . 

De kosten van aankoop van de 
terreinen en opstal , als bedoeld 
onder c der overeenkomst . be-
dragen . . . . . . . . . . . 27,745.-
terwijl het maken van een ijzeren 
hek voor de school heeft gekost 1,122.92 

Totaal . f 103,005.05 
dat, aldus berekend, door de gemeente als 
bijdrage verschuldigd blijft een bedrag van 
f 5,712.17; dat het verzoekt, met vernieti
ging van het bestreden besluit alsnog te be
palen, dat door de gemeente Enkhuizen, bo
den de contractueele bijdrage ad f 6500.
aan het Rijk verschuldigd is een bedrage 
over 1939 ingevolge art. 36quater, 9e lid, der 
MiddelbaarOnderwijswet, van f 5,712.17; 

0. dat de grief van het gemeentebestuur 
tegen de bestreden beslissing is gelegen hier
in, dat de Minister bij het vaststellen van de 
bijdrage als de waarde van het terrein, waar-

op de school is geplaatst, een bedrag van 
f 7650.- in aanmerking heeft gebracht, welk 
bedrag naar het oordeel van het gemeente
bestuur aanzienlijk te laag is, vermits die 
waarde in het jaar 1922, waarin de over
dracht aan het Rijk plaats vond, veeleer 
geschat zou moeten worden op f 25,000.-, 
d.w.z. op f 16.- per m 2 ; 

dat mede op grond van nadere op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, ingewonnen 
inlichtingen moet worden aangenomen, dat 
het onderhavige terrein in 1922 niet meer dan 
f 6.- per m 2 waard was; 

dat namelijk bij taxatie rekening dient te 
worden gehouden met de omstandigheid, dat 
de totale diepte van het terrein ongeveer 60 m 
bedraagt, d.i. ongeveer het dubbele van 
normaal bouwterrein, terwijl het achter
terrein bezwaarlijk als bouwterrein is aan 
te merken, hetgeen uitteraard den prijs van 
het geheel drukt; 

dat voorts niet mag worden voorbijgezien, 
dat het terrein afhelt van de Westerstraat 
zuidwaarts , hetgeen de bebouwing niet 
vergemakkelijkt; 

dat wijders weliswaar het gemeentebestuur 
ter staving van zijne schatting heeft gewezen 
op de prijzen van te Enkhuizen verkochte 
perceelen, doch dat te dien aanzien dient te 
worden opgemerkt, dat de panden van 
slechts zeer enkele dier perceelen, waarvan 
de opstallen meerendeels voor afbraak be
stemd zouden zijn geweest, geheel zijn afge
broken, en dat de meeste tot moderne winkel
perceelen zijn verbouwd, uit welke omstan
digheid volgt, dat de door die panden bestede 
prijzen niet alleen voor den grond, doch te
vens voor den opstal strekken ; 

dat bij een berekening van de waarde van 
het terrein op den voet van f 6.- per m 2 

de op de bijdrage voor de gemeente Enk
huizen toe te passen aftrek zal moeten zijn 
4.0389 % van f u3,960.74 of f 4.603.79, 
vermeerderd met de contractueele bijdrage 
ad f 6,500.- en de onderhoudskosten van 
het speelterrein ad f 500.-, totaal f 1 l ,603. 79; 

dat dus het te betalen bedrag behoort te 
worden vastgesteld op f 17,899.30 -
f II,603.79 = f 6,295.51; 

Gezien de Middelbaar-Onderwijswet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

N°. 23/ 1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretar issen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

met wijziging van het bestreden besluit 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wet enschappen, de ingevolge artikel 
36quater, 9e lid, der Middelbaar-Onderwijs
wet over 1939 verschuldigde bijdrage in 
de kosten der Rijks-Hoogere burgerschool 
te Enkhuizen vast te stellen op f 6,295 .51. 

(A. B.) 

r6 Augustus r940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Middelbaar 
Onderwijswet art. 36quater.) 

Nu de leerling de school vóór 15 Sep
tember heeft verlaten, is de gemeente, 
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waar zijn vader in het bevolkingsregister 
is ingeschreven, geen bijdrage ex art. 
36quater verschuldigd. Daaraan doet 
niet af de omstandigheid, dat in de 
plaatselijke verordening op het M. 0 . 
in de gemeente, waar de school is ge
vestigd, is bepaald, dat, wanneer met 
betrekking tot een leerling de kennis
geving van vertrek wordt ontvangen in 
Augustus of September, deze leerling 
eerst op 30 September van de leerlingen
lijst moet worden afgevoerd. Een zoo
danige bepaling van een plaatselijke ver
ordening vermag niet van invloed te zijn 
op de uitlegging en toepassing van de 
bepaling eener wet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen; 

Gezien het beroep, ingesteld door burge
meester en wethouders der gemeente Bergh, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gelder
land van 6 Februari 1940, n°. 174, waarbij 
o.m. voor de gemeente Bergh ingevolge 
art. 36quater der Middelbaar-Onderwijswet 
over 1940 een bijdrage in de kosten van de 
gemeentelijke hoogere burgerschool B te Zut
phen werd vastgesteld; 

Den Raad van State , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Juli 1940, N°. 486; 

0. dat Ged . Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 6 Februari 1940, n°. 174, mel 
toepassing van art. 36quater der Middelbaar
Onderwijswet de bijdragen in de kosten van 
instandhouding van de van Rijkswege gesub
sidieerde hoogere burgerschool B te Zutphen 
over het jaar 1940 hebben vastgesteld, 
waarbij de bijdrage voor de gemeente Bergh 
werd bepaald op f 170.- voor I kind van 
Mr. A. ]. M. Nederveen; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Bergh, daartoe door den raad 
dier gemeente gemachtigd, in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat volgens het twee
de lid van art. 36qutiter der Middelbaar
Onderwijswet een bijdrage in de kosten van 
de school verschuldigd is voor iederen op 
15 September van het voorafgaande jaar tot 
de school toegelaten leerling; dat de zoon 
van Mr. A . J. M. Nederveen de hoogere bur
gerschool B te Zutphen vóór 15 September 
1939 heeft verlaten; dat de gemeente Bergh 
ten aanzien van dezen leerling dus over 1940 
geen bijdrage in de kosten van de van Rijks
wege gesubsidieerde hoogere burgerschool B 
te Zutphen verschuldigd is; 

0. dat volgens het tweede lid van art. 
36quater der Middelbaar-Onderwijswet de 
bijdrage, in dit artikel bedoeld, over elk 
kalenderjaar verschuldigd is voor iederen 
op 15 September van het voorafgaande jaar 
tot de desbetreffende school toegelaten leer
ling; 

dat uit de stukken blijkt, dat de, in de 
gemeente Bergh wonende, en tot de van 
Rijkswege gesubsidieerde hoogere burger
school B, te Zutphen, toegelaten leerling 
Nederveen deze school heeft verlaten vóór 
15 September 1939; 

dat daaruit, gezien de bewoordingen van 
het evengenoemde wetsartikel, moet volgen, 

dat door de gemeente Bergh over het jaar 
1940 voor dezen leerling geen bijdrage ver 
schuldigd is; 

dat tot een beslissing in anderen zin niet 
vermag te leiden de enkele omstandigheid, 
dat in de plaatselijke verordening op het 
middelbaar onderwijs in de gemeente Zut
phen is bepaald, dat, wanneer met betrekking 
tot een leerling de kennisgeving van vertrek 
wordt ontvangen in Augustus of September, 
deze leerling eerst op 30 September van de 
leerlingenlijst moet worden afgevoerd; 

dat immers een zoodanige bepaling van 
een plaatselijke verordening niet van in
vloed vermag te zijn op de uitlegging en toe
passing van de bepaling eener wet; 

Gezien de Middelbaar-Onderwijswet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

N°. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de N ederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten : 

met gegrondverklaring van het door bur
gemeester en wethouders der gemeente Bergh 
ingestelde beroep, het besluit van Ged. Staten 
van Gelderland van 6 Februari 1940, n°. 174, 
voorzoover betreft de vaststelling van de 
bijdrage ten laste van de gemeente Bergh, 
te vernietigen. (A. B.) 

19 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 228b.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit inzake verlenging van den aflos
singsduur van een tweetal geldleenin
gen, aangegaan door een vereeniging tot 
ziekenverzorging, waarvan rente en af
lossing door de gemeente is gewaarborgd. 
Gelet op de betrekkelijk korte looptijden 
der leeningen, resp. 20 en 12 jaar, is eene 
herziening van het aflossingsplan, waar
door een betere verdeeling van lasten 
over het heden en de toekomst zal wor
den verkregen, niet onredelijk en niet 
in strijd met een gezond financieel be
leid. Daar het hier betreft leeningen 
voor de uitbreiding van het ziekenhuis 
en den bouw van poliklinieken, hetgeen 
met nieuwbouw kan worden gelijkge
steld, kunnen looptijden van 29 en 19 
jaar niet als overdreven lang worden be
schouwd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken ; 

Gezien het beroep, ingesteld door burge
meester en wethouders der gemeente Baarn, 
namens den raad van d ie gemeente, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Utrecht d.d. 
14 Februari 1939, n°. 278/322, 3e afd., bij 
welk besluit de goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit, d.d. 2 December 1938, 
inzake verlenging van den aflossingsduur van 
een tweetal geldleeningen, aangegaan door 
de Vereeniging tot Ziekenverzorging, waar
van de rente en aflossing door de gemeente 
is gewaarborgd: 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord adviezen 
van 14 Juni 1939, n°. 335, en 7 Augustus 
1940, n°. 335 (1939)/89; 

0. dat de raad der gemeente Baarn in zijne 
vergadering van 2 December 1938 heeft be
sloten goed te keuren, dat de duur der lee
ningen, waarvan de rente en aflossing door 
de gemeente werden gewaarborgd bij hun 
besluit van 11 Februari 1927 en 17 Juni 
1927, goedgekeurd 8 Maart 1927, 3• afd., n° . 
551/432, en 21 Juni 1927, 3• afd., n°. 1913/ 
1285, alsmede bij hun besluit van 26 Maart 
1934, goedgekeurd 21 April 1934, 3• afd., n°. 
1012/999, met ingang van 1 Januari 1939 
wordt verlengd met respectievelijk 9 en 7 
jaren; dat Ged. Staten van Utrecht bij hun be
sluit van 14 Febr. 1939, 3e afd., n°. 278/322, 
aan dit raadsbesluit hun goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging, dat hier sprake 
is van de volgende leeningen: a. een leening, 
aangegaan in 1927 tot een bedrag van 
f 68,500.- ten behoeve van de uitbreiding 
van het ziekenhuis met een nieuwen vleugel, 
af te lossen in 20 jaar, te beginnen met 1 Juli 
van het jaar 1928, en wel gedurende de eerste 
3 jaren f 3000.- per jaar en gedurende de 
volgende 17 jaren f 3500.- per jaar, zoodat 
deze leening thans nog bedraagt f 31 ,500.
met een restant looptijd, berekend volgens 
het geldende aflossingsplan van 9 jaar; 
b. een leening, aangegaan in 1934 tot een 
bedrag van f 6000.- ten behoeve van de in 
dat jaar tot stand gekomen verbouwing van 
het ziekenhuis, af te lossen in 12 jaar met 
f 500.- per jaar, telkens op den 2en Januari, 
voor het eerst op 2 Januari 1935, zoodat deze 
leening thans nog bedraagt f 3500.- met 
een restant-looptijd , eveneens berekend 
volgens het geldende plan van aflossing, van 
7 jaar; dat de voorgenomen maatregel blij
kens het door burgemeester en wethouders 
aan hun college in afschrift overgelegde 
adres aan den gemeenteraad, gedagteekend 
18 October 1938, van het bestuur van de 
Vereeniging tot Ziekenverzorging, met den 
inhoud van welk adres de raad zich heeft 
vereenigd, een uitvloeisel is van het verlan
gen tot verlaging van het gemeentelijke sub
sidie aan het ziekenhuis te geraken en dat 
de raad de verlenging van de looptijden van 
de bovengenoemde leeningen gewettigd 
acht, omdat het ziekenhuis sinds de in 1927 
(1928) plaats gevonden uitbreiding met een 
nieuwen vleugel, waarin de eigenlijke zieken
afdeeling is ondergebracht, terwijl het oude 
gedeelte nog slechts wordt gebruikt voor de 
huisvesting van de Directrice, de verpleeg
sters en het verdere personeel en voor keuken, 
als nagenoeg geheel nieuw kan worden be
schouwd, terwijl voorts de inrichting geacht 
kan worden volkomen op de hoogte van dezen 
tijd te zijn; dat als vaststaand moet worden 
aangenomen, dat het ziekenhuis ook na ver
lenging van de looptijden van de leeningen, 
op de wijze als in het raadsbesluit is aange
geven, zoowel voor het heden als in de toe
komst nog behoefte zal hebben aan bijdragen 
uit de gemeentekas, zoodat de bovenbedoelde 
verlaging van het gemeentelijk subsidie 
feitelijk hierop zou neerkomen, dat de ge-1 
meente hetgeen zij in de eerstvolgende jaren 
minder zou bijdragen in de latere jaren meer 

zou moeten betalen; dat het besluit in zijne 
practische uitwerking derhalve gelijk is te 
stellen met en volgens dezelfde beginselen 
moet worden beoordeeld als een raadsbesluit 
om den aflossingsduur van een leening, welke 
door en ten laste van de gemeente zelve is 
aangegaan, te verlengen; dat de hierbedoelde 
leeningen na verlenging van den aflossings
duur met 9 en 7 jaar nog onderscheidenlijk 
18 en 14 jaar zouden loopen; dat de ontwik
keling van de medische wetenschap er zeer 
wel toe kan leiden, dat nog geruimen tijd 
voor het einde van deze looptijden, ten einde 
de inrichting van het zoekenhuis op peil te 
houden, nieuwe kapitaalsuitgaven moeten 
worden gedaan of dat kostbare instrumenten 
moeten worden aangeschaft; dat het daarom 
zeer de vraag is of er met den gemeenteraad 
op mag worden vertrouwd, dat in de naaste 
toekomst ten behoeve van het ziekenhuis 
geen kapitaalsuitgaven van beteekenis zullen 
behoeven te worden gedaan; dat het nabije 
verleden in dezen tot groote voorzichtigheid 
maant, gezien het feit, dat al spoedig na de 
belangrijke uitbreiding en verandering van 
inrichting van het ziekenhuis in het jaar 
1927 (1928), hetgeen ruim f 100,000.- had 
gekost en waarbij men stellig van oordeel 
moet zijn geweest, dat vooreerst wel geen ver
bouwing of andere voorziening meer noodig 
zou zijn , tot een nieuwe verbouwing moest 
worden overgegaan, welke in 1934 tot stand 
is gekomen en waarmede weder een uitgaaf 
van ongeveer f 8000.- was gemoeid; dat 
burgemeester en wethouders hiertegen in 
hun brief van 23 Januari 1939, n°. 445, wel
iswaar aanvoeren, dat de verbouwing van 
1934 het gevolg is geweest van een zeer ge
zonde toeneming van het bezoek aan de 
polikliniek, doch dat dit aan het feit zelf, 
namelijk dat het bestuur veel eerder voor 
nieuwe uitgaven stond dan het in 1927 had 
kunnen verwachten, niets verandert; dat 
dit integendeel juist bevestigt , dat ook bij 
een betrekkelijk nieuw ziekenhuis spoedig 
nieuwe voorzieningen noodig kunnen zijn 
en dat daarom geldleeningen, gesloten voor 
de kosten van verbouwing of verandering 
van inrichting van ziekenhuizen, in aanzien
lijk korteren tijd dienen te worden afgelost 
dan leeningen voor andere gebouwen; dat 
weliswaar, gelijk burgemeester en wethouders 
opmerken, de ingezetenen der gemeente voor 
een deel in de uitbreidings- en verbouwings
kosten hebben bijgedragen, doch dat dit 
ook met recht mocht en zelfs moest worden 
verlengd, omdat bij de tegenwoordige ver
keersmogelijkheden de instandhouding van 
een ziekenhuis in de gemeente Baarn niet 
strikt noodzakelijk is te achten, zoodat de 
bemoeiing van de gemeente in deze aange
legenheid slechts een aanvullend karakter 
behoort te dragen; dat burgemeester en 
wethouders ten aanzien van dit punt ten
slotte nog aanvoeren, dat het zeer wel denk
baar is, dat de lasten· van mogelijke toekom
stige kapitaalsuitgaven door hoogere baten 
zullen kunnen worden opgevangen, doch dat 
dit op zijn minst zeer twijfelachtig is te noe
men, getuige immers het feit, dat het zieken
huis ook thans zijne lasten niet ten voile 
uit eigen inkomsten kan dekken; dat hun 
college op grond van het vorenstaande vat" 
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oordeel is, dat de verlenging van den aflos
singsduur van de bovengenoemde leeningen 
reeds op zichzelf niet verantwoord kan wor
den geacht; dat hierbij tevens in aanmerking 
moet worden genomen, dat bij herziening van 
looptijden van geldleeningen, ten einde daar
door tot een juistere verdeeling van lasten 
over het heden en de toekomst te komen, 
uiteraard niet mag worden volstaan met 
alleen te letten op die leeningen, waarvan de 
duur redelijkerwijs wel wat zou kunnen 
worden verlengd - hetgeen intusschen ten 
aanzien van de leeningen voor het ziekenhuis 
hier niet het geval is - doch dat ook de 
leeningen, waarvan de aflossingsduur achter
af te lang blijkt te zijn, in het onderzoek 
moeten worden betrokken, daar immers 
eerst nadat aldus de geheele leeningsschuld 
is bezien, kan worden beoordeeld of de duur 
van een bepaalde leening, in verband met 
den gebruiks- of nuttigheidsduur van het 
daardoor verkregen goed en mede gelet op 
de looptijden van de andere leeningen, voor 
verlenging vatbaar is te achten, waarbij 
zich dan tenslotte nog de vraag voordoet 
of verlenging van den aflossingsduur van 
geldleeningen, bezien in het licht van a!ge
meene beginselen van financieel beleid, wel 
te verdedigen is; dat, wat dit punt betreft, 
de gemeente nog een aantal leeningen heeft 
loopen tot een totaal bedrag van f 309,8or.66 
wegens ongedekte verliezen, geleden bij 
verkoop van gemeentewoningen, welke met 
schulden waren bezwaard en dat deze lee
ningen, waartegenover derhalve geen bezit 
aanwezig is, behoudens een gedeelte ad 
f 2036.16 met een aflossingsduur van 2 à 3 
jaar, nog een loopt ijd hebben van 20 tot 25 
jaren; dat voorts op een achttal midden
standswoningen der gemeente nog een schuld 
rust van f 66,133.75, terwijl die woningen 
bij verkoop stellig niet meer dan f 32,000.
à f 36,000.- zouden opbrengen, zoodat ook 
op deze woningen een belangrijk verlies is 
geleden; dat de gemeentebegrooting derhalve 
nog gedurende een groot aantal jaren met 
rente en aflossing voor deze schulden zal 
moeten worden belast , zonder dat daaruit 
voor de gemeente baten voortvloeien; dat 
er onder deze omstandigheden, nog afgezien 
van bezwaren van anderen aard, zeker geen 
termen aanwezig zijn om door verlenging 
van den aflossingsduur van bepaalde leenin
gen lasten van het heden naar de toekomst 
te verschuiven; dat er veeleer reden voor zou 
bestaan om de looptijden van de leeningen 
voor de ongedekte verliezen, geleden bij den 
verkoop van gemeentewoningen, aanzienlijk 
:e verkorten; dat het vorenstaande onver
zwakt van kracht blijft, al kan aan burge
meester en wethouders in verband met ter
zake in hun reeds eerder aangehaalden brief 
gemaakte opmerkingen gereedelijk worden 
toegegeven, dat nagenoeg alle gemeenten, 
welke in de jaren 1919 tot en met 1922 vol
gens de bepalingen van de Woningwet wo
ningen hebben gebouwd, in ongeveer gelijke 
of soms nog slechtere omstandigheden ver
keeren ; dat op grond van de hiervoor ge
noemde redenen het besluit van 2 December 
1938, n°. 3066, van den raad der gemeente 
Baarn niet voor goedkeuring in aanmerking 
komt; 

dat van deze beslissing burgemeester en 
wethouders van Baarn, namens den gemeen
teraad, in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat naar 's raads oordeel, de goedkeuring 
door Ged . Staten ten onrechte werd onthou
den, en hij zich op grond van verschillende 
overwegingen bij deze beslissing niet kan 
neerleggen, daar hierbij geen voldoende reke
ning gehouden werd met spedale verhoudin
gen en omstandigheden, die ;n deze juist 
hoofdzaak zijn ; dat toch in het jaar 1928 
een verbouwing van het ziekenhuis tot stand 
gekomen is, waarbij de eigenlijke ziekenaf
deeling in een geheel nieuw gebouw werd 
ondergebracht, terwijl het oude gedeelte 
bestemd bleef voor huisvesting en verpleging 
van het personeel ; dat het kosten van deze 
verbouwing en inrichting rond f 102,800.
bedroegen, waarvoor niet minder dan 
f 34,300.- uit particuliere giften en bijdragen 
ontvangen werd, ongeacht nog de aanzien
lijke bijdrage, welke verdisconteerd was in 
het voor dien tijd wel zeer lage rentetype 
der 3 % obligatieleening; dat door deze 
wijze van financieren ongeveer 1/3 gedeelte 
der bouw- en inrichtingskosten als direct 
afgeschreven kon worden beschouwd, daar 
immers hiervoor niet geleend behoefde te 
worden , terwijl overigens voor het restant 
deze verbouwingskosten, ten bedrage van 
f 68,500.- een 3 % geldleening werd aange
gaan, waarvan de looptijd slechts op 20 jaar 
werd bepaald ; dat deze aflossingstermijn niet 
allereerst bepaald werd in verband met de 
waardevermindering van het object, waar
voor geleend werd, daar immers deze termijn, 
gelet op den aard van de geheele nieuw ge
bouwde eigenlijke ziekenafdeeling, dan ge
voegelijk direct had kunnen uitgebreid 
worden tot tenminste 35 à 40 jaren, zijnde 
de looptijd, welken men in het algemeen 
placht vast te stellen voor leeningen ten be
hoeve van nieuwe gebouwen; dat echter 
van de particuliere geldgevers kwalijk een 
nog grooter bijdrage gevraagd kon worden 
dan zij reeds gaven in den vorm hunner 
bereidheid om destijds toen als rentestan
daard voor langloopende leeningen toch 
m instens 4 ½ % gold , gedurende 20 jaren 
genoegen te nemen , met een rente van 3 % ; 
dat in 1934, ten gevolge van een gezonden 
groei van het bezoek aan de polikliniek, een 
verbouwing tot stand kwam, welke op de
zelfde voorzichtige wijze gefinancierd werd, 
toen voor de daarmede gepaard gaande kos
ten, ad ruim f 7800.- slechts f 6000.- ge
leend behoefde te worden, en waarvan de 
aflossingsduur op hoogstens 10 jaren werd 
bepaald; dat , al zou men met Ged. Staten 
van oordeel zijn, dat, in verband met de mo
gelijke ontwikkeling der medische weten
schap, geldleeningen, gesloten ten behoeve 
van den bouw van ziekenhuizen, in aanzien
lijk karteren tijd dienen afgelost te worden 
dan leeningen voor andere gebouwen - van 
welke meening men intusschen zeer wel kan 
verschillen op grond van de omstandigheid, 
dat de ontwikkeling der wetenschap en tech
niek in het algemeen tegenwoordig schier op 
elk gebied van het maatschappelijk leven 
van onberekenbaren invloed kan zijn, en 
dus speciaal voor het terrein der medische 
wetenschap geen uitzondering behoeft te 
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worden gemaakt - ook na de voorgestelde 
verlenging der looptijden der onderwerpe
lijke leeningen, nog aan een dergelijk te 
stellen eisch zou zijn voldaan, omdat de 
aflossingstermijnen dan nog ten hoogste 29 
en 19 jaar zullen bedragen; dat de raad de 
meening van Ged. Staten niet zonder meer 
kan deelen, alsof het op zijn minst zeer twij
felachtig is te noemen, dat mogelijke toekom
stige kapitaalsuitgaven door hoogere baten 
zullen kunnen worden opgevangen, daar 
juist de verbouwing van 1934 heeft aange
toond, dat zulks practisch zeer wel mogelijk 
is, en zooals dit ook blijkt uit de verdere 
daling van het gemeentelijk subsidie na 1934; 
dat, al moge met Ged. Staten worden aange
nomen, dat de instandhouding van een zie
kenhuis te Baarn niet strikt noodzakelijk te 
achten is, en deswege bijdragen van particu
lieren met recht mogen worden verlangd, de 
conclusie toch wel gewettigd is, dat, gelet 
op den omvang dezer particuliere medewer
king in hare onderscheidene vormen, de 
instandhouding van een goed geoutilleerd 
ziekenhuis te Baarn voor de gemeente en 
hare ingezetenen van zeer groote beteekenis 
is te achten; dat immers patiënten het in vele 
gevallen zeer op prijs stellen op eigen plaats 
verpleegd te kunnen worden, terwijl voor fa
milie en kennissen, uiteraard meestal inwo
ners der gemeente, de mogelijkheid van rui
mer bezoek is opengesteld zonder dat daar
voor reiskosten en dergelijke behoeven ge
maakt te worden; dat, hoewel dus de in
standhouding van een ziekenhuis van alge
meen belang geacht mag worden te zijn, en 
deswege een daarmede verband houdende 
subsidie uit de gemeentekas ten volle ver
antwoord is, de raad, in overleg met het 
bestuur van het ziekenhuis, steeds zijne volle 
aandacht wijdt aan de mogelijkheid om dit 
subsidie te beperken, zonder dat dit tot ver
mindering der bemoeiïngen behoeft te leiden; 
dat deze samenwerking dan ook zeer gunstige 
resultaten heeft afgeworpen, gelijk ook wel 
blijkt uit de vermindering der gemeentelijke 
bijdrage, die van f 14,600.- in 1933 gedaald 
is tot f 8800 .- voor 1939; dat de raad dan 
ook in zijne vergadering van 2 December 
j.l. zijne medewerking verleende, toen de 
mogelijkheid tot verdere verlaging van de 
gemeentelijke subsidie geopend werd ; dat 
hij zulks te gereeder kon doen, omdat hij 
kennis genomen had van de mededeeling van 
het bestuur van het ziekenhuis , dat het juist 
de Interdepartementale Commissie van On
derzoek naar de kosten van ziekenhuisver
pleging was, ingesteld door den Minister van 
Sociale Zaken, die na een ingesteld onderzoek 
ter plaatse, het bestuur van het ziekenhuis 
adviseerde tot verlenging van de looptijden 
der leeningen, omdat zij , gelet op de omstan
digheid , dat in 1828 en 1934 practisch nieuw
bouw was uitgevoerd, en in aanmerking 
genomen den uitstekenden staat, inrichting 
en outillage der gebouwen, van oordeel was, 
dat de duur dezer leeningen zonder bezwaar 
kan worden verlengd, daar zij de regeling 
der aflossing, als een die voor een oud ge
bouw geldt, niet juist vond; dat toch, gelet 
op de bijzondere samenstelling dezer Com
missie waarin deskundigen, zoowel op me
disch gebied, als op administratief terrein 

zitting hebben, en bij uitstek bevoegd mogen 
worden geacht het aanhangige vraagstuk 
op zijne werkelijke mérites te beoordeelen, 
de raad zeker mocht vertrouwen, dat van 
haar geen advies zou te verwachten zijn , 
dat in strijd moet worden geacht met de 
belangen, die zij , als speciaal daartoe inge
stelde Commissie, te behartigen heeft, tot 
welke meening men moet komen, indien men 
de conclusie van Gedeputeerde Staten zou 
onderschrijven, waar dit College zegt, dat de 
verlenging van den aflossingsduur van de 
onderwerpelijke leeningen reeds op zichzelf 
niet verantwoord kan worden geacht; dat 
ten slotte Ged . Staten als een der gronden 
voor de door hen genomen beslissing aan
voeren, dat de gemeente een niet onaanzien
lijk bedrag aan schulden wegens ongedekte 
verliezen op verkochte woningen, waartegen
over geen bezit aanwezig i~. op te langen 
termijn heeft loopen, alsmede een achttal 
middenstandswoningen bezit, waarop een 
belangrijk verlies geleden is, een en ander 
hetwelk bij de beoordeeling van de vraag, 
of de aflossingsduur van een of meer bepaalde 
leeningen verlengd mag worden, niet buiten 
beschouwing gelaten mag worden; dat hier
tegen wordt opgemerkt, dat de raad reeds 
in 1925 besloot om zich, indien mogelijk, 
onder het stellen van bepaalde voorwaarden 
in het belang van de volkshuisvesting, van 
zijn woningbezit te ontdoen, omdat hij ervan 
overtuigd was, dat de exploitatie daarvan 
in het algemeen beter en economischer door 
particulieren kan geschieden; dat hij, naar 
thans achteraf kan worden bezien, zichzelf 
gelukkig mag prijzen dit besluit destijds 
genomen te hebben, waardoor alle woning
wetwoningen en een groot gedeelte der 
middenstandswoningen verkocht konden 
worden tegen redelijke prijzen, die aanmerke
lijk hooger waren, dan thans bedongen zou
den kunnen worden tengevolge van de na dien 
tijd ingetreden hevige economische depres
sie; dat uiteraard de verkoop van deze wonin
gen, die in den allerduursten tijd, zijnde de 
jaren 1919 tot 1922, gebouwd werden, met 
belangrijke verliezen gepaard ging, zoodat 
tegenover de daarop betrekking hebbende 
nog loopende schulden geen bezit aanwezig 
is; dat zulks echter evenmin het geval zou 
zijn, indien deze woningen nog in het bezit 
der gemeente waren, omdat de reëele waarde 
daarvan verre zou liggen beneden de schuld, 
die daarop in dat geval nog zou rusten ; dat 
de raad reeds van stonde af aan maatregelen 
getroffen heeft, teneinde het financieel beleid 
op zoo gezond mogelijke basis te blijven 
voeren, door namelijk de leeningen voor deze 
ongedekte verliezen in sneller tempo af te 
lossen dan die, welke voor de woningen zelf 
waren aangegaan en waarvan de meeste een 
looptijd van 50 jaar (voor die van grondvoor
schotten zelfs 75 jaar) hadden; dat voorts 
deze aflossingen niet meer op annuïteitsbasis 
geregeld worden, doch in gelijke jaarlijks af 
te lossen bedragen geschieden, terwijl ten 
aanzien van de woningwetwoningen sinds 
1927 gedurende 40 jaren, jaarlijks een bij
drage van den gewonen aan den kapitaal
dienst ten goede geschreven wordt , teneinde 
kapitaal dat geacht kon worden ten gevolge 
van dezen verkoop verloren te zijn gegaan, 
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te herkrijgen; dat er, naar 's Raads overtui
ging, daarom geen reden bestaat om, zooals 
Gedeputeerde Staten opmerken, de looptij
den dezer leeningen aanzienlijk te verkorten, 
terwijl er integendeel op gewezen mag wor
den, dat door deze voorzichtige financierings
politiek de gemeente öf in gunstiger öf al
thans in gelijke omstandigheden verkeert als 
vele andere gemeenten, hetgeen ook gereede
lijk door Gedeputeerde Staten wordt erkend; 
dat gelet op de bovenstaande overwegingen, 
naar het oordeel van den raad , de beslissing 
van Ged. Staten ook op vorengenoemden 
grond, ten onrechte werd genomen ; 

0. dat het hier weliswaar betreft ten be
hoeve van het ziekenhuis te Baarn door de 
Vereeniging tot Ziekenverzorging aldaar 
gesloten leeningen, waarvan de gemeente 
de rente en de aflossing heeft gewaarborgd, 
doch dat Ged. Staten terecht hebben over
wogen en door den appellant trouwens niet 
is ontkend, dat het voormelde raadsbesluit 
in zijne practische uitwerking gelijk te stellen 
is met een raadsbesluit om de aflossing van 
eene leening, welke door en ten laste van de 
gemeente zelve is aangegaan, te verlengen; 

dat weliswaar in het algemeen verlenging 
van den aflossingsduur eener leening onge
wenscht is, daar niet zonder noodzaak lasten, 
die het heden vermag te dragen, naar de 
toekomst behooren te worden verschoven, 
doch dat in het onderwerpelijke geval, gelet 
op de betrekkelijk korte looptijden van de 
onderwerpelijke leeningen, welke onderschei
denlijk 20 en r2 jaar bedragen, eene herzie
ning van het aflossingsplan, als beoogd, 
waardoor een betere verdeeling van lasten 
over het heden en de toekomst zal worden 
verkregen, niet onredelijk is te achten en niet 
in strijd met een gezond financieel beleid; 

dat Ged . Staten weliswaar terecht van 
meening zijn, dat leeningen voor ziekenhui
zen met het oog op de mogelijkheid van tech
nisch noodzakelijke veranderingen rneller 
dienen te worden afgelost dan leeningen ten 
behoeve van andere gebouwen, doch dat, 
daar het hier betreft leeningen voor de uit
breiding van het ziekenhuis en den bouw 
van poliklinieken, hetgeen met nieuwbouw 
kan worden gelijkgesteld , looptijden van 29 
en I9 jaar niet als overdreven lang kunnen 
worden beschouwd; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Sta
ten ten onrechte aan het raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft op grond van par. r der Verordening 

n°. 23/ r940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
r4 Februari r939, n°. 278/322, 3e Afd., aan 
het besluit van den raad der gemeente Baarn 
van 2 December r938, inzake verlenging van 
den aflossingsduur van een tweetal geldlee
ningen, aangegaan door de Vereeniging tot 
Ziekenverzorging, waarvan de rente en af
lossing door de gemeente is gewaarborgd, 
alsnog goedkeuring te verleenen. (A. B.) 

20 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 15.) 

Terecht is toestemming tot het hou
den van een collecte door B. en W. ge
weigerd, nu dit college met het oog op 
het groot aantal aanvragen een gedrags
lijn volgt, waarbij, in het algemeen, de 
collecten om het andere jaar worden toe
gestaan of naar een later tijdstip ver
schoven, in dier voege, dat alle vereeni
gingen op haar beurt kunnen collectee
ren, en appellante niet voldoende aan
nemelijk heeft gemaakt, dat toepassing 
van deze gedragslijn op de onderwerpe
lijke aanvrage aan de billijke aanspra
ken van appellante, die zoowel in 1938 
als in 1939 toestemming tot het houden 
van een collecte in de onderhavige ge
meente verkreeg, zou te kort doen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur van de Vereeniging tot Christelijk 
Hulpbetoon aan Tuberculose-lijders, geves
tigd te Amsterdam, tegen het besluit van 
B. en W. van Ezinge van 12 Maart 1940, 
waarbij toestemming is geweigerd tot het 
houden van eene openbare inzameling in die 
gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
14 Aug. 1940, No. 530); 

0. dat bij besluit van 12 Maart 1940 B. 
en W . der gemeente Ezinge afwijzend heb
ben beschikt op het verzoek van het bestuur 
der evengenoemde vereeniging tot het hou
den van een huis en straatcollecte met 
bloempjesverkoop in deze gemeente in de 
maand Juni of Juli 1940 ten bate van het 
suppletiefonds van het van de vereeniging 
uitgaande sanatorium " Sonnevanck", te Har
derwijk, uit overweging, dat het niet moge
lijk is , telken jare daarvoor toestemming te 
verleenen, nu tal van vereenigingen toestem
ming om te collecteeren vragen, waardoor 
de opbrengsten zeer nadeelig worden beïn
vloed; 

dat van dit besluit het bestuur der voren
genoemde vereeniging in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het niet verleenen van de 
gevraagde toestemming, omdat het aantal 
aanvragende vereenigingen steeds toeneemt 
en daardoor de opbrengsten zeer nadeelig 
worden beïnvloed, zijns inziens niet juist is ; 
dat het billijk is, alle vereenigingen een beurt 
te geven, zoodat niet enkele vereenigingen 
een flinke opbrengst boeken en andere niets 
ontvangen; dat eventueel het aantal collec
teerende vereenigingen over 2 jaren zou kun
nen worden verdeeld; dat het dan evenwel 
gewenscht zou zijn, de toestemming reeds nu 
voor 1941 t e verleenen; 

0. dat blijkens de stukken door B. en W. 
van Ezinge met het oog op het groot aantal 
aanvragen om toestemming tot het houden 
van een collecte een gedragslijn wordt ge
volgd, waarbij, in het algemeen gesproken, de 
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collecten om het andere jaar worden toege
staan of naar een later tijdstip verschoven, 
in dier voege, dat alle vereenigingen op haar 
beurt kunnen collecteeren; 

dat de appellant niet voldoende aanneme
lijk heeft gemaakt, dat toepassing van deze 
gedragslijn op de onderwerpelijke aanvrage 
aan de billijke aanspraken der vorenvermel
de vereeniging, die zoowel in 1938 als in 1939 
toestemming tot het houden van een collecte 
in de gemeente Ezinge verkreeg, zou te kort 
doen ; 

dat derhalve de afwijzing van de aanvrage 
terecht is geschied; 

Gezien de Armenwet; 
heeft op grond van par. I der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

20 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 15.) 

Nu de onderhavige vereeniging, zijnde 
eene instelling van weldadigheid in den 
zin van art. I der Armenwet, tot B. en 
W. een verzoek heeft gericht om toe
stemming tot het houden van- een open
bare inzameling, en dit college daarop 
afwijzend heeft beschikt, staat daarvan 
ingevolge het 4e lid van art. 15 beroep 
open. Daaraan doet niet af, dat B . en 
W., ten onrechte, in de meening hebben 
verkeerd, dat het verzoek uitsluitend be
rustte op de alg. politieverordening hun
ner gemeente. 

Aan een vereeniging als de onderha
vige, de Vereeniging tot Christelijk hulp
betoon aan tuberculoselijders te Am
sterdam, behoort de toestemming tot 
het houden van openbare inzamelingen 
- zij het ook niet ieder jaar - te wor
den verleend, tenzij gewichtige redenen 
zich tegen het verleenen daarvan zouden 
verzetten. Het feit, dat in de gemeente 
reeds een groot aantal collecten worden 
gehouden, is niet als zoodanige gewich
tige reden aan te merken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van B innenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Vereeniging tot Christelijk Hulp
betoon aan Tuberculose-lijders, gevestigd te 
Amsterdam, tegen het besluit van B. en W. 
van Vries van I Febr. 1940, waarbij toestem
ming is geweigerd tot het houden van eene 
openbare inzameling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
14 Aug. 1940, No. 526); 

O. dat B. en W. der gemeente Vries bij 
' hun besluit van I Febr. 1940 op het verzoek 
van het bestuur der Vereeniging tot Chris
telijk Hulpbetoon aan Tuberculose-lijders te 
Amsterdam, om toestemming tot het houden 

van eene inzameling van geld op de openba
re straat in deze gemeente ten bate :.ran het 
suppletiefonds van het van deze vereeniging 
uitgaande sanatorium Sonnevanck, te Har
derwijk, afwijzend hebben beschikt, in aan
merking genomen het zeer groot aantal col
lecten , hetwelk in de gemeente reeds wordt 
gehouden; 

dat het bestuur dezer vereeniging in be
roep aanvoert, dat de grond, waarop de af
wijzing is gebaseerd, zijns inziens niet deug
delijk is; dat immers het niet-inwilligen van 
verzoeken om bloempjesdagen van sommige 
instellingen hem onbillijk voorkomt; dat het 
dan beter ware, elke vereeniging op haar 
beurt een kans te geven; 

0. wat betreft de ontvankelijkheid van den 
appellant in zijn beroep, dat B. en W . van 
Vries blijkens een terzake uitgebracht ambts
bericht van oordeel · is, dat de appellant in 
zijn beroep niet-ontvankelijk is, aangezien 
hun bestreden besluit niet zou berusten op 
de Armenwet, doch genomen zou zijn op 
grond van de Algemeene Politieverordening 
van hunne gemeente, maar dat zulks niet op
gaat; 

dat toch nu de Vereeniging tot Christelijk 
Hulpbetoon aan Tuberculose-lijders, zijnde 
eene instelling van weldadigheid in den zin 
van art. I der Armenwet, tot B. en W. een 
verzoek heeft gericht om toestemming tot 
het houden van een openbare inzameling, en 
dit college daarop afwijzend heeft beschikt, 
daarvan ingevolge het 4e lid van art. 15 der 
Armenwet beroep openstaat; 

dat daaraan niet afdoet, dat B. en W., ten 
onrechte, in de meening hebben verkeerd, 
dat het verzoek uitsluitend berustte op de 
AlgemeF.ne Politieverordening hunner ge
meente; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat aan een 
vereeniging als de onderhavige, welke een 
zoo uitnemend volksbelang als de best rijding 
der tuberculose behartigt, de toestemming 
tot het houden van openbare inzamelingen 
- zij het ook niet ieder jaar - behoort te 
worden verleend, tenzij gewichtige redenen 
zich tegen het verleenen daarvan zouden ver
zetten; 

dat hiervan echter in het onderwerpelijke 
geval niet kan worden gesproken; 

dat B. en W. van Vries weliswaar wijzen 
op het groote aantal collecten, dat in hunne 
gemeente reeds wordt gehouden, doch dat 
hierin geen gewichtige reden als evenbedoeld 
kan zijn gelegen; 

dat ook overigens geen gronden zijn aange
voerd, welke het weigeren van de gevraagde 
toestemming wettigen; 

Gezien de Armenwet; 
heeft op grond van par. I der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van B. en W. van Vries te beslissen, dat dit 
college ten onrechte toestemming tot het 
houden van de vorenbedoelde collecte heeft' 
geweigerd. (A" B.) 
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29 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Lager Onder
wijswet 1920 art. 55quater.) 

Al moge de onderhavige school, een 
z.g. eenmansschool, in een grooter lokaal 
gevestigd zijn dan voor het aantal leer
lingen noodzakelijk is, terwijl ook de 
bergruimte iets grooter is dan noodig is, 
zoo kan deze school toch niet geacht 
worden in zoodanige bijzondere omstan
digheden te verkeeren, dat tengevolge 
daarvan toepassing van art. 55quater 
gemotiveerd is. De raming van kosten 
ex art. 55bis door den Raad moet te hoog 
worden geacht, doch dit levert geen 
grond op voor toepassing van artikel 
55quater. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen; 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Deurne, tegen de beschikking 
van den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, van 21 Februari 1940, 
N°. 2027, Afdeeling L. 0., voorzoover daarbij 
afwijzend is beschikt op het verzoek van den 
appellant om toepassing van artikel 55quater 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten aanzien 
van de openbare lagere school te Deurne 
(kom) over het jaar 1940; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van ro Juli 1940, N°. 384, en 21 Augustus 
1940, N°. 384/94; 

0. dat de Minister bij zijn evenvermelde 
beschikking o. m. afwijzend heeft beschikt 
op het verzoek van den raad der gemeente 
Deurne om toepassing van artikel SSquater 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten aanzien 
van de openbare lagere school te Deurne 
(kom); 

dat de Minister daarbij heeft overwogen, 
dat de openbare lagere school te Deurne 
(kom) is ondergebracht in één lokaal van 
een schoolgebouw met 4 leslokalen, waarvan 
de overige drie lokalen voor een bijzondere 
uitgebreid lager onderwijsschool in gebruik 
zijn; dat de afmetingen van het voor open
baar onderwijs bestemd schoollokaal voor 
eene bezetting met ± 28 leerlingen oneven
redig groot zijn, terwijl ook overigens de 
ruime inrichting van het gebouw (bergruimte 
e.d.), voorzoover de uitgaven ervan voor de 
berekening van de exploitatievergoeding aan 
de bijzondere scholen in aanmerking komen, 
de kosten van onderhoud, verwarming en 
schoonhouden ongunstig beïnvloedt, maar 
dat dit, mede blijkens het voor 1940 geraamd 
bedrag per leerling (± f 12.13), niet in die 
mate het geval is, dat hier "bijzondere om
standigheden" in den zin van artikel 55quater 
der wet aanwezig kunnen worden geacht; 

dat de gemeenteraad van Deurne in be
roep aanvoert, dat naar zijne meening het 
bedrag der kosten, bedoeld in artikel 55bis, 
eerste lid , der wet voor de beide openbare 
lagere scholen in zijne gemeente aanzienlijk 
afwijkt van het bedrag, dat voor deze scholen 
redelijk is te achten; dat volgens de door den 
raad d .d . 19 Januari 1940 vastgestelde be-

grooting voor het dienstjaar 1940 de kosten, 
bedoeld in artikel 55 der wet, onder de letters 
e tot en met h en o, benevens die van in
standhouding voor de openbare lagere 
scho'ol te Deurne (kom) zijn geraamd op 
f 327.70 en voor de openbare lagere school 
te Helenaveen op f 932.80, terwijl het aantal 
leerlingen aan die scholen op r Januari 1930 
respectievelijk 27 en 48 was, zoodat de kosten 
per leerling zouden bedragen ± f 12.13 voor 
de school te Deurne (kom) en ± f 19.43 voor 
de school te Helenaveen; dat alleen reeds 
voor instandhouding van de school te Hele
naveen een bedrag van f 400.- werd ge
raamd; dat beide scholen oorspronkelijk zijn 
gebouwd voor een beduidend grooter aantal 
leerlingen dan er thans nog schoolgaan; dat 
de school te Helenaveen 4 flinke klaslokalen 
heeft met groote gangen, bergplaatsen, enz., 
waarvan echter slechts 2 lokalen in gebruik 
zijn, terwijl de school te Deurne (kom) wel
iswaar nog slechts r klaslokaal heeft, aange
zien de 3 overige vrijgekomen klaslokalen zijn 
overgedragen aan de bijzondere uitgebreid 
lager onderwijs school ter plaatse, doch de 
bijgebouwen, zooals bergplaatsen, gang enz., 
onevenredig groot zijn; dat ook de in beide 
scholen in gebruik zijnde klaslokalen in ver
houding tot het aantal leerlingen groot zijn 
en derhalve uiteraard meer aan verwarming, 
verlichting en schoonhouden kosten, dan 
een normaal bezet lokaal; dat blijkens zijne 
beslissing van 21 Februari 1940, N°. 2027, 
Afdeeling L. 0., de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van meening 
is, dat de uitgaven voorzoover deze voor de 
berekening van de exploitatievergoeding in 
aanmerking komen, de kosten van onderhoud, 
verwarming en schoonhouden van de open
bare lagere school te Deurne (kom) ongunstig 
beïnvloeden, maar dat dit niet in die mate 
het geval is, dat hier bijzondere omstandig
heden in den zin van artikel 55quater der 
wet eenwezig kunnen worden geacht; dat 
echter een bedrag van ± f 12.13 per leerling 
naar de meening van den raad dermate hoog 
is, dat wel van bijzondere omstandigheden 
kan worden gesproken; dat immers de kosten 
per leerling voor de openbare lagere scholen 
in zijne gemeente over de laatste 15 jaren 
varieerden van f 4.75 tot f 8.48, terwijl het 
aantal openbare scholen toen ook slechts 
3 bedroeg, waarvan eene echter een gemid
deld aantal leerlingen had van ± 340; dat 
derhalve het hooge bedrag der exploitatie
vergoeding voor de openbare school te Deurne 
(kom) mede een uitvloeisel is van het gering 
aantal leerlingen; dat bovendien nog wel 
mag worden overwogen, dat, wanneer de 
kosten, bedoeld in artikel 55 der wet van de 
openbare school te Deurne (kom) als maat
staf zullen worden genomen voor de exploi
tatievergoeding voor de bijzondere scholen 
in zijne gemeente, de mogelijkheid bestaat, 
dat de bijzondere schoolbesturen hunne uit
gaven tot het bedrag van ± f 12.13 per 
leerling zullen opvoeren, hetgeen bij een 
leerlingenaantal van ± 2260 een zeer ern
stigen schok zou kunnen veroorzaken ten 
aanzien van de gemeentebegrooting 1940; 

0. dat, al moge, blijkens de ter zake ont
vangen ambtsberichten, de openbare lagere 
school te Deurne (kom), zijnde een zooge-
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naamde eenmansschool, in een grooter lokaal 
gevestigd zijn dan voor het aantal leerlingen 
noodzakelijk is, terwijl ook de bergruimte 
iets grooter is dan noodig is, deze school 
niet geacht kan worden in zoodanige bijzon
dere omstandigheden te verkeeren, dat ten
gevolge daarvan het bedrag der in het eerste 
lid van artikle 55bis der Lager-Onderwijswet 
r920 bedoelde kosten aanzienlijk afwijkt van 
het bedrag, dat voor deze school redelijk is 
t e achte"n; 

dat de gemeenteraad van Deurne er welis
v., .:ar op wijst, dat, terwijl de kosten per 
leerling voor de openbare lagere scholen in 
de gemeente Deurne over de laatste rs jaar 
varieerden van f 4.75 tot f 8.48, de kosten 
per leerling over het jaar r940 voor de hier
bedoelde school in de kom van Deurne zijn 
geraamd op f r2.r3, doch dat blijkens een 
nader op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, uitgebracht ambtsbericht deze 
raming te hoog moet worden geacht; 

Gezien de Lager-Onderwijswet r920; 
Heeft op grond vam paragraaf r der Ver

ordening N°. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten. 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

3z Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Lager Onder
wijswet 1920 art. 55bis.) 

Al zou voor de onderhavige openbare 
lagere school met de door het gemeente
bestuur gedane ramingen kunnen wor
den volstaan, zoo moeten toch de daarbij 
uitgetrokken bedragen voor een normale 
school in de betrokken gemeente te laag 
worden geacht. Terecht hebben dan ook 
G ed. Staten op verzoek van den hoofd
inspecteur het door den Raad vastge
steld bedrag per leerling verhoogd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen; 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Overasselt tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van r2 Maart 
r940, N°. 322, waarbij het door den raad 
der gemeente Overasselt bij besluit van 
30 November 1939 voor het jaar 1940 op 
f 7 .- per leerling vastgestelde bedrag, be
doeld in artikel 55bis , eerste lid , der Lager
Onderwijswet r920, voor het gewoon lager 
onderwijs, is verhoogd tot f 8. 70 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , (advies 
van 2I Augustus r940 , N°. 532); 

0 . dat de raad der gemeente Overasselt 
in zijne vergadering van 30 November r939 
heeft besloten, het bedrag, dat per leerling 
voor de eenige openbare lagere school in deze 
gemeente, staande te Nederasselt B 76, voor 

het jaar r940 wordt beschikbaar gesteld, 
ter bestrijding van de kosten , bedoeld in 
artikel 55, onder e tot en met h en o, alsmede 
die van instandhouding, te bepalen op f 7.-; 

dat , nadat de Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de eerste Hoofdinspectie 
aan Ged. Staten van Gelderland verhooging 
van dit bedrag had verzocht, dit college bij 
besluit van r2 Maart r940, N°. 322, het 
bedoelde bedrag per leerling heeft verhoogd 
tot f 8. 70, daarbij overwegende, dat de raad 
van Overasselt het bedrag per leerling over 
1940 heeft vastgesteld op f 7.- op grond 
van de volgende ramingen: 

kosten, bedoeld in art. 55, sub e, der 
Lager-Onderwijswet r920 . . . . f ro.

kosten, bedoeld in art. 55, sub f, der 
Lager-Onderwijswet r920 . . . . r64.40 

kosten, bedoeld in art . 55, sub g, der 
Lager-Onderwijswet r920 . . . . r90.

kosten, bedoeld in art. 55 , sub o, 
der Lager-Onderwijswet 1920 (te 
weten brandassurantie) . . . . 6.60 

te zamen . f 371.

gemiddeld aantal leerlingen der openbare 
lagere school te Nederasselt: 53 ; 

dat voor een school gelijk de onderhavige, 
bestaande uit drie lokalen (waarvan één in 
gebruik als bergplaats) en een gang, en met 
een voor r940 op 52 te ramen gemiddeld aan
tal leerlingen, de na te noemen uitgaven 
noodzakelijk zijn: instandhouding en geringe 
en dagelijksche reparatiën: f 60.-; leer- en 
hulpmiddelen: f r35.20; verlichting en ver
warming: f 90.-; schoonhouden: f rro.-; 
schoolbibliotheek: f 5.20; andere uitgaven 
ter verzekering van den goeden gang van 
het onderwijs: f 52.-; dat deze uitgaven 
in totaal beloopen f 452.40 of f 8.70 per 
leerling, welk bedrag voor de redelijke behoef
ten van een normale school in de gemeente 
Overasselt voldoende moet worden geacht; 

dat van d it besluit de raad der gemeente 
Overasselt in beroep is gekomen, aanvoeren
de, dat de werkelijk gedane uitgaven, ge
noemd in artikel 55 , sub e tot en met h en 
o der Lager-Onderwijswet 1920, hebben be
dragen : 

Over I937: 
voor instandhouding en geringe en 

dagelijksche reparatiën . . . . . f r 1.50 
voor leer- en hulpmiddelen en onder-

houd schoolmeubelen . . . . . 180.12 
voor verlichting, verwarming en 

schoonhouden . . . . . . . . . r82 .48 
andere uitgaven ter verzekering van 

den goeden gang van het onderwijs 7 .67 

Totaal ... f 381.77 
Over 1938: 
voor instandhouding en geringe en 

dagelijksche reparatiën . . . . . f 
voor leer- en hulpmiddelen en on

derhoud schoolmeubelen . . . . 
voor verlichting, verwarming en 

schoonhouden . . . . . . . . . 
andere uitgaven, ter verzekering van 

den goeden gang van het onder-
wijs .. . .. . 

r77.62 

183.16 

7.52 

Totaal . . . f 375.05 
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Voor 1939 (de hier opgenomen uitgaven 
zullen mogelijk nog een geringe, maar zeker 
geen belangrijke wijziging ondergaan) : 
voor instandhouding en geringe da-

gelijksche reparatiën . . . . . . f 2. 70 
voor leer- en hulpmiddelen en onder-

houd schoolmeubelen . . . . . 
voor verlichting, verwarming en 

schoonhouden . . . . . . . . . 189.65 
andere uitgaven, ter verzekering van 

den goeden gang van het onder-
wijs . . . . . . 7.63 

Totaal . . . f 199.98 
dat het gemiddeld aantal leerlingen over 

drie jaren bedroeg 47¼; dat derhalve over 
de genoemde jaren per leerling der open
bare lagere school gemiddeld werd uit
gegeven f 6.75; dat de werkelijk gedane 
uitgaven in 1939 abnormaal Jaag zijn in 
verband met het feit, dat over dat jaar geen 
leer- en hulpmiddelen van beteekenis be
hoefden te worden gekocht en mogelijk nog 
enkele kleinere uitgaven over dat jaar zullen 
moeten worden gedaan, welke echter niet 
zoodanig zijn, dat zij een beduidende ver
hooging van het bedrag over dat jaar met 
zich zullen brengen; dat, na vergelijking 
met de uitgaven over de afgeloopen jaren 
een raming voor 1940 van f 7.- per leerling 
wel voldoende wordt geacht; dat het bedrag, 
bedoeld in artikel 55bis der Lager-Onderwijs
wet 1920 tevens strekt tot grondslag voor 
de berekening der vergoeding aan de bijzon
dere scholen, welke laatste in de gemeente 
Overasselt alle een grooter aantal leerlingen 
tellen dan de openbare lagere school en dus 
met een kleiner bedrag per leerling de noo
dige uitgaven moeten kunnen doen dan de 
laatstgenoemde school; 

0. dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden geoordeeld, dat het 
door den raad van Overasselt op grond van 
art. 55bis der Lager-Onderwijswet 1920 
bepaalde bedrag per leerling onvoldoende is 
voor de redelijke behoeften van een normale 
school in deze gemeente en dat Ged. Staten, 
met toepassing _van art. 55bis, derde lid, der 
wet, terecht dit bedrag tot f 8.70 hebben 
verhoogd; 

dat hetgeen de raad daartegen heeft aan
gevoerd, niet tot een andere conclusie ver
mag te leiden; 

dat immers, aangenomen, dat voor de 
openbare lagere school te Overasselt met de 
door het gemeentebestuur gedane ramingen 
zou kunnen worden volstaan, de · daarbij 
uitgetrokken bedragen voor een normale 
school in deze gemeente, in het bijzonder 
wat betreft de kosten, bedoeld in art . 55 , 
onder e en o, te laag moeten worden geacht; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

L. en S . 1940. 

3 September z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Lager Onder
wijswet 1920 art. 101ter.) 

Er bestaat geen aanleiding, bij de be
oordeeling van de vraag of art. 101ter 
toepassing moet vinden, rekening te 
houden met een op de begrooting voor de 
s~hool uitgetrokken rentepost, betrek
king hebbend op een schuld tot dekking 
van tekorten op de exploitatierekeningen 
yan vorige jaren, daar niet aannemelijk 
1s gemaakt, dat zich in dit geval om
standigheden voordoen , op grond waar
van het schoolbestuur redelijkerwijze 
aanspraak zou kunnen doen gelden op 
vergoeding terzake van voorheen gedane 
uitgaven, die niet uit de overeenkomstig 
de wet vastgestelde vergoedingen kon
den worden bestreden. 

De Waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen; 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Oldenzaal tegen de beschik
king van den Minister van Onderwijs, Kun
st;n en Wetensc_happen van 16 April 1940, 
N . 3~91, a~deeling L. 0., waarbij overeen
komstig artikel 101ter der Lager-Onderwijs
wet 1920, ten behoeve van de bijzondere 
lagere scho'?l, Sint Plechelmusplein 5, te 
Old~nza.".'-1, uitgaande van de Vereeniging voor 
ChnstehJ_k V'?lksonderwijs, de vergoeding, 
bedoe_ld in artikel 101 dier wet over het jaar 
1940 1s vastgesteld op f 11.50 per leerling; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
14 Augustus 1940, No. 521); 

0 . dat de genoemde beschikking steunt op 
de overwegingen, dat op grond van de door 
het schoolbestuur in zijn adres vermelde 
omstandigheden (waaronder de ouderdom 
van het schoolgebouw en de daaruit voort
vloeiende hooge onderhoudskosten) moet 
wo~den aan~enomen, dat het overeenkomstig 
artikel 55b1s der Lager-Onderwijswet 1920 
voor het jaar 1940 beschikbaar gestelde be
drag van f 8.50 per leerling voor de redelijke 
behoeften van deze school ontoereikend is · 
dat het schoolbestuur zijn verzoek om ver: 
~ooging van dit bedrag tot f 11 .50 per leer
lmg doet steunen op een begrooting van uit
gaven, welke ten aanzien van geen der daarop 
voorkomende posten voor een min of meer 
belangrijke verlaging vatbaar is; dat ook de 
rentepost ad f 200.- kan worden aanvaard 
aangezien het niet aannemelijk is, dat deze uit: 
gave , .. waarvan het gemeentebestuur erkent, 
d~t ZIJ verband houdt met een leening tot dek
king van tekorten op de exploitatie-rekenin
gen , niet zou geacht kunnen worden te strek
ken tot verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs ; 

dat de raad der gemeente Oldenzaal in 
~eroep aanvoert, dat aannemelijk is, dat de 
tn de bestreden beschikking bedoelde rente
post betreft een leening, die is aangegaan tot 
dekking van de tekorten op de exploitatie
rekeningen der onderhavige school, die tot 
en met 1938 f 4686.59 of rond f 4700.- heb
ben bedragen; dat een uitgaaf van f 200.-

21 
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aan rente ad 4 % van een Jeening, groot 
f 5000.-, die door het schoolbestuur in de 
overgelegde begrooting werd opgenomen, 
echter te hoog is, omdat deze rentepost moet 
bedragen 4 % van f 4700.- off 188.-; dat, 
afgezien van de te hooge raming van dezen 
rentepost, de betreffende uitgaaf niet geacht 
kan worden te behooren tot de uitgaven, 
strekkende tot verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs; dat toch, indien 
het geoorloofd zou zijn in eene begrooting 
van exploitatie-uitgaven, welke wordt over
gelegd bij een aanvrage, als bedoeld in artikel 
101ter der Lager-Onderwijswet 1920, op te 
nemen een uitgaaf post wegens rente van geld
leeningen, aangegaan tot dekking van in 
voorafgaande jaren ontstane exploitatie
tekorten, het evenzeer toegestaan zal zijn 
die tekorten zelve, te!ken jare in de begroo
ting op te nemen; dat daardoor de strekking 
van het bepaalde in artikel 101, se lid, der 
bedoelde wet geheel wordt voorbij gestreefd; 
dat deze bepaling immers bedoelt een bedrag 
vast te stellen, dat per leerling voldoende 
moet worden geacht voor de redelijke be
hoeften der school, terwijl elke rem op het 
doen van exploitatie-uitgaven zal komen te 
ontbreken, indien, hetgeen meer werd uitge
geven dan voor de redelijke behoeften der bij
zondere scholen wordt noodig geoordeeld, in 
volgende jaren kan worden gedekt door 
krachtens artikel 101ter der wet een verhoog
de exploitatievergoeding te vragen, hetzij 
door als exploitatie-uitgaaf in de begrooting 
op te nemen de rente van ge!dleeningen, aan
gegaan tot dekking van de tekorten over 
voorafgaande jaren, hetzij door die tekorten 
zelve daarin op te nemen; dat voorts artikel 
101ter der Lager-Onderwijswet 1920 onder 
meer bedoelt den schoolbesturen een ver
goeding tot een hooger bedrag dan krachtens 
het 5de lid van artikel 101 dier wet werd 
vastgesteld, toe te kennen, indien het gemid
deld bedrag van de kosten per leerling, als 
bedoeld in het 2de Jid van artikel 101, voor 
haar redelijke behoeften ontoereikend moet 
worden geacht; dat derhalve een verhoogde 
exploitatievergoeding kan worden gegeven 
tot dekking van in het betreffende jaar te 
verwachten exploitatie-uitgaven, waarmede 
dus niet kunnen zijn bedoeld exploitatie
uitgaven, die reeds in voorafgaande jaren 
zijn gedaan; dat ook door het bij de toepas
sing van artikel 101ter der wet in aanmer
king brengen van tekorten over vorige jaren, 
aan die toepassing terugwerkende kracht 
zou worden verleend, terwijl toch dit artikel 
eerst op 1 Januari 1938 in werking is getre
den; dat voorts, indien, gelijk in 's Ministers 
beschikking wordt aangenomen, de tekorten 
op de exploitatierekeningen behooren tot de 
uitgaven, die in aanmerking kunnen worden 
gebracht voor de vergoeding, als bedoeld 
in artikel 101 der wet, dit zeer zeker tot ge
volg zal hebben, dat alle besturen der bijzon
dere scholen de tot nu toe ontstane en ook in 
de toekomst nog te verwachten exploitatie
tekorten zullen dekken, door daarvoor alsnog 
een geldleening aan te gaan en daarna de 
rente van en ook de aflossing op die Jeening 
op te nemen in de begrooting van exploitatie
uitgaven, die wordt overgelegd bij een aan_ 
vrage, als bedoeld in artikel 101ter der wet; 

dat dit toch tot gevolg zal hebben, dat den 
besturen der bijzondere scholen volledig;i 
vrijheid wordt gegeven in het doen van 
exploitatie-uitgaven, met voorbijzien van 
wat de wet toch eischt: de redelijke behoef
ten voor de betreffende scholen; dat dit 
bovendien tot gevolg zal hebben, dat de 
bevoegdheid van den raad, om ingevolge 
artikel 101, se lid, jaarlijks bij de vaststel
ling der gemeentebegrooting het bedrag per 
leerling te bepalen, volkomen illusoir wordt 
gemaakt; dat op grond van het vorenstaande 
de vergoeding, vastgesteld bij de bestreden 
beschikking, te hoog moet worden geacht; 

0. dat geen aanleiding bestaat, bij de be
oordeeling van de vraag, of ingevolge artikel 
101ter der Lager-Onderwijswet 1920 de onder
havige bijzondere school in bijzondere om
standigheden, als in artikel 55quater bedoeld, 
verkeert of wel anderzijds het vastgesteld 
gemiddeld bedrag van de kosten per leerling, 
bedoeld in artikel 101, tweede Jid, voor hare 
redelijke behoeften ontoereikend moet wor
den geacht, rekening te houden met den op 
de begrooting voor de school uitgetrokken 
rentepost ad f 200.-, betrekking hebbende 
op een schuld tot dekking van tekorten op 
de exploitatierekeningen van vorige jaren; 

dat namelijk geenszins aannemelijk is 
gemaakt, dat zich in dit geval omstandig
heden voordoen, op grond waarvan het 
schoolbestuur redelijkerwijze aanspraak zou 
kunnen doen gelden op vergoeding ter zake 
van voorheen gedane uitgaven, die niet uit 
de overeenkomstig de Lager-Onderwijswet 
1920 vastgestelde vergoedingen konden wor
den bestreden; 

dat dus, nu voor het overige de toegepaste 
verhooging van het gemiddeld bedrag per 
leerling geen bedenking ontmoet, het door 
den Minister vastgestelde bedrag dient te 
worden verminderd in dier voege, dat de 
rentepost buiten rekening blijft; weshalve 
het bedrag dient te worden teruggebracht 
tot f 10.10; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche ge bied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met wijziging van het bestreden besluit het 
bedrag der vergoeding, bedoeld in artikel 101 
der Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 
1940 ten behoeve van de bovenbedoelde 
school vast te stellen op tien gulden en tien 
cents (f 10.10) per leerling. 

(A.B.) 

7 September z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Sociale Zaken. 
(Hinderwet art. 15 en art. 13 j O artt. 
20, 21.) 

Appellant mag geacht worden door 
het toezenden aan B. en W. van een du
plicaat van het beroepschrift gelijktijdig 
aan dit college van het instellen van het 
beroep te hebben kennisgegeven en is 
dus in zijn beroep ontvankelijk. 
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B. en W. hebben ten onrechte de ver
gunning ingetrokken, nu zij reeds was 
vervallen door het verstrijken van den 
termijn, binnen welken de inrichting vol
tooid en in we,king gebracht moest zijn. 
Terecht evenwel hebben B. en W. nu de 
inrichting zonder de vereischte vergun
ning in werking bleek te zijn, de voort
zetting der werkzaamheden verboden. 

De Waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken· 

Gezien het beroep, ingesteld door S. 'From 
te Emmen, tegen het besluit van burgemees
ter en wethouders van die gemeente van 24 
April 1940, waarbij: 

I. de aan hem en zijne rechtverkrijgenden 
bij besluit van 15 Maart 1938 verleende 
voorwaardelijke vergunning voor oprichting 
van een lompenbewaarplaats op het perceel 
te Emmen, kadastraal bekend gemeente 
Emmen, sectie F, N°. 3057, is ingetrokken ; 

II. vanaf den datum, waarop tegen eerst
genoemd besluit geen voorziening meer mo
gelijk is, de voortzetting der werkzaamheden 
in de inrichting is verboden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 21 Augustus 1940, Nc. 536); 

0. dat het bestreden besluit van burge
meester en wethouders steunt op de over
wegingen, dat de bij hun besluit van 15 Maart 
1938 ~an S. From te Emmen en zijne recht
verknJgenden verleende voorwaardelijke ver
gunning ingevolge de Hinderwet, voor op
richting van een lompenbewaarplaats, op het 
perceel te Emmen, kadastraal bekend ge
meente Emmen, sectie F, No. 3057 , vóór I 
Augustus 1938 voltooid en in werking moest 
zijn gebracht; dat bij hun besluit van 6 Juni 
1939 genoemde termijn is verlengd tot uiter
lijk _17 Sept_ember 1939; dat bij een op 15 
Apnl 1940 ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat aan de meeste der aan de vergunning 
verbonden voorwaarden, namelijk die ver
meld onder b t/m m, niet is voldaan, terwijl 
door belanghebbende geen pogingen in het 
werk zijn of worden gesteld de noodzakelijke 
veranderingen aan te brengen ; dat From 
voornoemd de inrichting intusschen reeds 
in werking heeft gebracht; dat handhaving 
der genoemde voorwaarden in verband met 
gevaar voor de volksgezondheid noodzake
lijk is; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
zijn zoon A. From, die de zaak heeft , sedert 
September 1939 onder de wapenen is geroe
pen; dat hij de zaak wel wil voortzetten en 
genegen is aan de Hinderwet te voldoen 
zood ra hij met groot verlof is; ' 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn beroep, dat hij 
weliswaar volgens het ambtsbericht van 
Ged. Staten niet voldaan zou hebben aan het 
bepaalde in art. 15, 2de Jid, der Hinderwet, 
doch dat hiermee niet kan worden inge
stemd; 

dat immers uit de stukken is gebleken, dat 
het beroepschrift op I Mei 1940 uit Emmen 
is verzonden en op 3 Mei daaropvolgende te 
's-Gravenhage is ontvangen, zoodat de appel
lant, door het toezenden aan burgemeester 
en wethouders van een duplicaat op 1 Mei 

1940 (hetwelk hem op 3 Mei daaropvolgende 
werd teruggezonden) geacht mag worden 
van het instellen van het beroep gelijktijdig 
aan dit college te hebben kennis gegeven en 
hij dus in het beroep behoort te worden ont
vangen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat bij 
de vergunning overeenkomstig art. 13 der 
Hinderwet als termijn, binnen welken de 
inrichting voldooid en in werking gebracht 
moest zijn, was gesteld I Augustus 1938 
welke termijn niet vóór zijn verstrijken i~ 
verlengd, zoodat op dien datum de vergun
ning krachtens het evengenoemd wetsartikel 
was vervallen; 

dat derhalve burgemeester en wethouders 
ten onrechte de vergunning, die op I Augus
tus 1938 reeds was vervallen, hebben inge
trokken; 

dat echter burgemeester en wethouders 
terecht, nu de inrichting zonder de vereischte 
vergunning in werking bleek te zijn, op grond 
van art. 21 der Hinderwet het voortzetten 
van de werkzaamheden daarin hebben ver
boden; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

1°. het bestreden besluit, voorzoover daar
bij onder I de verleende vergunning is inge
trokken, te vernietigen; 

2°. het beroep tegen het bestreden besluit 
voorzoover daarbij onder II het voortzette~ 
van de werkzaamheden in de inrichting is 
verboden, ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

zo September z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Lager Onder
wijswet 1920 art. 72.) 

De aanvrage van het schoolbestuur 
om medewerking voor vervanging van 
de aanwezige kranen van radiatoren der 
centrale verwarming door nieuwe ven
tielen beoogde niet, een gebrek aan deze 
kranen te herstellen, doch strekte veel
eer om in een aan de installatie van de 
centrale verwarming reeds van den be
gi~ne af klevend euvel, zij het ook bij 
WtJze van proef, te voorzien door het 
monteeren van nieuwe ventielen in 
plaats van de aanwezige kranen. Hieruit 
volgt, dat hier geen sprake is van eene 
uitgave, welke uit de exploitatievergoe
ding zou moeten worden bestreden, doch 
van een1; verandering van inrichting, 
waartoe ingevolge art. 72 de medewer
king van den Raad kan worden verzocht. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen ; 

Gezien het beroep, ingesteld door het be
stuur der Vereeniging tot oprichting en in
standhouding van vrije scholen op Gerefor-
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meerden grondslag, te 's-Gravenhage, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van S December 1939, N°. 224, tot 
ongegrondverklaring van het beroep van den 
appellant tegen het besluit van den raad der 
gemeente 's-Gravenhage van 30 Mei 1939, 
houdende niet-ontvankelijkverklaring van 
den appellant in zijn verzoek om medewer
king overeenkomstig art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 voor vervanging van de 
aanwezige kranen van radiatoren der centrale 
verwarming door nieuwe ventielen ten be
hoeve van de bijzondere lagere school, Prin
segracht 182, te 's-Gravenhage; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies 
van 1 Mei 1940, N°. 166) ; 

0. dat de raad der gemeente 's-Graven
hage in zijne vergadering van 30 Mei 1939, 
beschikkende op een door het bestuur der 
Vereeniging tot oprichting en instandhou
ding van vrije scholen op Gereformeerden 
grondslag, gevestigd te 's-Gravenhage, ge
daan verzoek om overeenkomstig art . 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve 
van de onder zijn beheer staande school voor 
gewoon lager onderwijs, Prinsengracht 182, 
gelden uit de gemeentekas te mogen ontvan
gen voor vervanging van de aanwezige kra
nen van radiatoren der centrale verwarming 
door nieuwe ventielen, het bestuur der ge
noemde vereeniging in dit verzoek niet-ont
vankelijk heeft verklaard, uit overweging, 
dat het vernieuwen van kranen eener cen
trale verwarming, daargelaten om welke 
reden deze vernieuwing noodig mocht zijn, 
niet is aan te merken als een verandering van 
inrichting, voor de uitvoering waarvan 
krachtens art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 het schoolbestuur de noodige gelden 
bij de gemeente kan aanvragen; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland in beroep was gekomen, dit college 
bij besluit van s December 1939, N°. 224, 
met handhaving van het bestreden raadsbe
sluit, het daartegen ingestelde beroep onge
grond heeft verklaard, daarbij overwegende, 
dat, zooals uit een door deskundigen van 
den dienst der Gemeentewerken ter plaatse 
ingesteld onderzoek is gebleken, door het 
appelleerend schoolbestuur in zijn adres aan 
den raad terecht wordt gesteld, dat de in 
gebruik zijnde kranen der radiatoren der 
centrale verwarming van de onderwerpelijke 
school onvoldoende functionneeren; dat 
echter daarnaast met den bouwkundig
inspecteur van het lager onderwijs moet 
worden aangenomen, dat aan deze kranen 
geen zoogenaamde constructiefouten kleven; 
dat toch, ware zulks wèl het geval, deze 
gebreken onmiddellijk, doch niet eerst thans, 
na een 13-jarig gebruik, aan den dag zouden 
zijn getreden; dat trouwens als bewijs voor 
de oorspronkelijke deugdelijkheid der onder
werpelijke kranen kan gelden, dat kranen 
van gelijke constructie ook thans nog, zelfs 
aan geheel nieuwe installaties, worden aan
gebracht; dat, gezien het vorenstaande, met 
den bouwkundig-inspecteur en den betrok
ken inspecteur van het lager onderwijs moet 
worden aangenomen, dat de door het school
bestuur "'"'rgenomen vervanging der in 

gebruik zijnde kranen door nieuwe, noodig 
is geworden door slijtage; dat m itsdien de 
uitgave bestreden moet worden uit de jaar
lijksche exploitatievergoeding, weshalve de 
raad terecht, zij het op een eenigszins anderen 
grond, het schoolbestuur in zijn verzoek 
niet-ontvankelijk heeft verklaard; dat aan 
het vorenstaande niet afdoet de omstandig
heid, dat, zooals het schoolbestuur in zijn 
adres van beroep mededeelt kranen van een 
andere constructie zullen worden gebruikt 
dan die, welke bij de thans in gebruik zijnde 
kranen wordt toegepast; dat immers, afge
zien van het feit, dat van dit voornemen in 
de aanvrage aan den raad niet voldoende 
blijkt , toch als vaststaand moet worden aan
genomen, dat nieuwe kranen van geheel 
dezelfde constructie als de thans in gebruik 
zijnde, evengoed als de kranen van het type, 
hetwelk het schoolbestuur thans blijkbaar 
op het oog heeft, hun reguleerende functie 
in de radiatoren kunnen vervullen; dat in 
dit verband moet worden verworpen de be
wering van het schoolbestuur, als zou de 
onderwerpelijke verwarming kranen van 
andere constructie vorderen; dat toch deze 
andere kranen geheel dezelfde functie op 
geheel dezelfde wijze zouden moeten vervul
len als de bestaande, welke daartoe nog vol
komen geschikt zouden zijn, mits zij nog 
slechts behoorlijk zouden kunnen worden 
afgesteld en ingeregeld; dat juist dit laatste 
echter, door langdurig gebruik en daarmede 
gepaard gaande slijtage, onmogelijk is ge
worden; dat ten deze evenmin kan wegen 
de door het schoolbestuur in beroep aange
voerde bewering, als zou bij de beoordeeling 
der aanvrage rekening moeten worden ge
houden met de mogelijkheid, dat de voorge
nomen vervanging der radiator-kranen niet 
zal leiden tot een afdoende verbetering der 
verwarming in de betrokken school; dat 
toch t en deze slechts beslissend is de aan
vrage aan den raad , weshalve, nu daarin 
niet wordt gesteld, veel minder bewezen, dat 
de voorgenomen vervanging der bedoelde 
kranen metterdaad slechts een onderdeel 
zal vormen van een daarna nog noodig zijnde 
verandering in de meer constructieve deelen 
der centrale verwarming, hun college in 
beroep, evenals de raad bij het nemen van zijn 
thans aangevallen besluit, zich aan de be
perkende beteekenis, waartoe de bewoor
dingen der aanvrage nopen, heeft te houden; 
dat trouwens, wat ook de bedoeling moge 
geweest zijn, welke bij de aanvrage heeft 
voorgezeten, ten deze slechts het feit beslis
send is dat, geheel afgezien van de moge
lijkheid, dat nog ingrijpender wijzigingen 
noodig zijn, de onderwerpelijke kranen ver
sleten zijn en op dien grond door nieuwe 
moeten worden vervangen; dat, gezien het 
vorenstaande, geen aanleiding bestaat tot 
vernietiging of verbetering van het aange
vallen besluit ; 

dat van deze beslissing het schoolbestuur 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat naar 
de meening van den raad en van Ged. Staten 
de door het schoolbestuur gewenschte ver
vanging der radiatorkranen is aan te merken 
als een eenvoudige vervanging van oud door 
nieuw en derhalve niet als een verandering 
van inrichting in den zin van artikel 72 der 
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Lager-Onderwijswet 1920; dat echter deze 
voorstelling van zaken in strijd is met de 
feiten; dat in de eerste plaats de overweging 
van Ged. Staten , dat "de onderwerpelijke 
kranen versleten zijn en op dien grond door 
nieuwe moeten worden vervangen" catego
risch onjuist is; dat uit de stukken ook aan 
Ged. Staten moet zijn gebleken, dat de oor
zaak der vervanging niet daarin is gelegen, 
dat de aanwezige kranen, na aanvankelijk 
behoorlijk te hebben gefunctionneerd, gelei
delijk - als gevolg van slijtage - haar 
bruikbaarheid hadden verloren en door nieu
we moeten worden vervangen; dat dit door 
geen der geraadpleegde deskundigen , noch 
door den technicus der gemeente is gecon
stateerd; dat het schoolbestuur van den 
aanvang af in deze zaak op den voorgrond 
heeft gesteld, dat de geheele verwarmings
installatie niet behoorlijk werkt, doordat de 
radiatoren niet voldoende warm worden, 
terwijl er eenige andere radiatoren zijn, 
waarvan de verwarmingsstroom door de 
condensleiding terugslaat; dat deze bezwaren 
niet eerst zijn ingetreden, nadat de aanwezige 
radiatorkranen geruimen tijd waren gebruikt, 
doch van den aanvang af - dus ook reeds 
toen er van slijtage der kranen nog geen 
sprake kon zijn - hebben bestaan ; dat 
steeds getracht werd door harder te stoken 
het bezwaar op te heffen, welk op zichzelf 
verkeerde middel niet leidde tot het ge
wenschte resultaat; dat thans - d . w. z . 
vlak voor de indiening der onderhavige 
aanvrage - op verzoek van het schoolbe
stuur een grondig onderzoek door deskun
digen, in tegenwoordigheid van een tech
nisch ambtenaar der gemeente, naar de 
oorzaak van het euvel is ingesteld; dat daarbij 
de oorzaak van de bezwaren niet met zeker
heid is aangewezen, zelfs niet met overtuigen
de waarschijnlijkheid; dat alleen naar het 
oordeel des deskundigen de mogelijkheid 
bestaat, dat door de betere inregeling der 
radiatoren de fout kan worden weggenomen, 
welke betere inregeling echter volgens de 
deskundigen met de aanwezige enkel-verstel
bare kranen niet kan worden bereikt, wes
halve zij adviseeren het met nieuwe dubbel
verstelbare kranen te probeeren; dat derhalve 
het navolgende vaststaat: a. dat geen der 
deskundigen de aanwezige kranen versleten, 
d.w.z. aan het eind van haar normale 
bruikbaarheid heeft verklaard; b. dat geen 
der deskundigen als oorzaak van de eigen
lijke reden der aanvrage, zijnde het niet 
behoorlijk functionneeren van de verwar
mingsinstallatie, heeft aangewezen de door 
slijtage veroorzaakte onbruikbaarheid der 
radiatoren; dat mitsdien het oordeel van Ged. 
Staten, als zou de zaak zonder meer in orde 
zijn, wanneer slechts de oude zoogenaamde 
"versleten" kranen door nieuwe, desnoods 
van dezelfde makelij, worden vervangen 
(welk oordeel toch kennelijk aan hun beslis
sling ten grondslag ligt), noch in de feiten, 
noch in de rapporten van de deskundigen 
steun vindt; dat de vervanging der kranen, 
zooals duidelijk door de deskundigen is 
uitgesproken, niets anders is dan een pro
beersel om zoo mogelijk een sterker ingrijpen
de en aanzienlijk duurdere constructie
verandering van de installatie te voorko-

men, al geeft dan ook geen deskundige zeker
heid, dat de proef zal slagen; dat onder deze 
omstandigheden van "vervanging wegens 
slijtage" geen sprake kan zijn; dat het inte
gendeel hier gaat niet om de vernieuwing 
van enkele versleten onderdeelen, maar om 
de bruikbaarheid van de geheele verwarmings
installatie, welke men poogt te verbeteren 
door te beginnen met de kleinste en minst 
kostbare constructie-verandering; 

0 . dat blijkens een, naar aanleiding van 
een schrijven van de Afdeeling van den Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
door den bouwkundig-inspecteur van het la
ger onderwijs ingesteld nader onderzoek, het 
hier weliswaar betreft zoogenaamde plug
kranen van een oud type, waarvan enkele 
zijn stuk gedraaid, terwijl de verstelbaarheid 
van vele ervan te wenschen overlaat, doch 
dat deze kranen niet versleten zijn en ook 
de constructie ervan niet ondeugdelijk is; 

dat de aanvrage van het schoolbestuur 
blijkbaar niet beoogde een gebrek aan deze 
kranen te herstellen, doch veeleer strekte om 
in een aan de installatie van de centrale 
verwarming, reeds van den beginne af kle
vend euvel, zij het ook bij wijze van proef, 
te voorzien en wel door het monteeren van 
nieuwe ventielen in plaats van de aanwezige 
kranen; 

dat hieruit volgt, dat hier geen sprake is 
van eene uitgave, welke uit de exploitatie
vergoeding zou moeten worden bestreden, 
doch van eene verandering van inrichting, 
waartoe ingevolge art. 72 der Lager-Onder
wijswet 1920 's raads medewerking kan wor
den verzocht ; 

dat de onderwerpelijke voorziening niet 
gezegd kan worden, de normale eischen, aan 
het geven van lager onderwijs te stellen, te 
overschrijden, aangezien het nemen van de 
gemelde proef, waarvan naar de meening 
van den Bouwkundig-Inspecteur wel een 
gunstig resultaat is te verwachten, in de 
gegeven omstandigheden zeker gerechtvaar
digd is, alleen reeds hierom, wijl bij het 
slagen ervan het doen van aanmerkelijke 
hoogere uitgaven zou worden voorkomen; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet behoort te worden gehand
haafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 5 
December 1939, N°. 224, en van het besluit 
van den raad der gemeente 's-Gravenhage 
van 30 Mei 1939, te beslissen, dat de door 
het bovengenoemde schoolbestuur in deze 
gevraagde medewerking door den raad van 
de gemeente 's-Gravenhage alsnog moet 
worden verleend. 

(A.B.) 
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I6 September 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Lager Onder
wijswet 1920 art. 13.) 

Wel heeft appellant niet met zoovele 
woorden verklaard, dat hij tegen de rich
ting van het onderwijs der bijzondere 
school, tot welke zijn kinderen tevoren 
waren toegelaten, overwegende bezwa
ren heeft, doch deze verklaring kan ge
acht worden te zijn opgesloten in zijn, 
bij de aanvrage gedane mededeeling, 
dat hij voorstander is van het openbaar 
onderwijs. Te meer bestaat daartoe aan
leiding, nu appellant zijne kinderen 
slechts hierom aanvankelijk naar de bij
zondere school heeft gezonden, omdat te
voren een autobusverbinding met het 
deel der gemeente, waar de openbare 
school is gevestigd, ontbrak. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

Heeft ten aanzien van het beroep, inge
steld door H. Pias, te Voorthuizen, gemeente 
Barneveld, tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Gelderland van 30 Januari 
1940, N°. 191 , L. 0. , waarbij, met vernieti
ging van het besluit van den raad der ge
meente Barneveld van 7 November 1939, 
N°. 609, waarbij hem is toegekend eene ver
goeding van f o. 75 per maand, per leerplichtig 
kind, in de vervoerkosten van zijn kinderen 
voor het bezoeken van de openbare lagere 
school te Barneveld, ingaande I November 
1939, alsnog is beslist, dat hem geen steun 
wordt verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur , gehoord, (advies van 
10 Juli 1940, N°. 480); 

0. dat de raad der gemeente Barneveld in 
zijne openbare vergadering van 7 November 
1939 besloot aan H . Plas, te Voorthuizen, een 
vergoeding toe te kennen van f o. 7 5 per 
maand, per leerplichtig kind, in de vervoer
kosten van zijne kinde·ren, voor het bezoeken 
van de openbare lagere school te Barneveld, 
ingaande I November 1939; 

dat, nadat H. Plas, te Voorthuizen, van 
dit raadsbesluit in beroep was gekomen bij 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, dit 
college, met vernietiging van het gesluit 
van den raad der gemeente Barneveld van 
7 November 1939, N°. 609, alsnog heeft 
beslist, dat aan H. Pias, te Voorthuizen, geen 
steun wordt verleend; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen , dat bij het ingestelde onderzoek 
is gebleken, dat des appellants kinderen tot 
17 October 1939 de Hervormde school te 
Voorthuizen hebben bezocht; dat ingevolge 
het bepaalde in het tweede .lid , onder h, 
van artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920 
onder meer geen steun wordt verleend ten 
b ehoeve van kinderen, d ie reeds zijn toegela
t en als leerlingen tot een school, welke niet 
meer dan vier kilometer van hunne woning 
verwijderd is, tenzij de ouders van die kin
deren schriftelijk verklaren, dat zij, indien 
het bet reft eene bijzondere school, tegen de 
richting van het onderwijs dier school over-

wegende bezwaren hebben; dat het tot het 
gemeentebestuur gerichte verzoekschrift van 
den appellant zoodanige verklaring niet in
houdt; dat immers de in het verzoekschrift 
voorkomende mededeeling, dat de appellant 
voorstander is van openbaar onderwijs, niet 
kan worden beschouwd als de door de wet 
gevorderde verklaring, dat hij tegen de rich
ting van het onderwijs der Hervormde school 
te Voorthuizen overwegende bezwaren heeft; 

dat van deze beslissing de appellant in 
hooger beroep is gegaan , aanvoerende, dat 
zijne kinderen inderdaad de bijzondere school 
te Voorthuizen bezocht hebben, doch dat dit 
alleen geschied is, omdat in Voorthuizen geen 
openbare school bestaat; dat echter bij hem 
de overtuiging bestaat, dat het openbaar 
onderwijs de voorkeur verdient boven het 
bijzonder onderwijs en hij om die reden zijne 
kinderen geplaatst heeft op de openbare 
school te Barneveld; dat volgens zijne mee
ning de door Gedeputeerde Staten bedoelde 
verklaring tot uiting komt door de mededee
ling in zijn verzoekschrift, dat hij voorstan
der is van openbaar onderwijs; 

0 . dat de appellant weliswaar niet met 
zoovele woorden heeft verklaard, dat h ij 
tegen de richting van het onderwijs der Her
vormde School, tot welke school zijne kin
deren tevoren waren toegelaten, overwegende 
bezwaren heeft , doch dat kan worden aange
nomen, dat deze verklaring opgesloten ligt in 
zijn, b ij de aanvrage gedane mededeeling, 
dat hij voorstander is van het openbaar on
derwijs; 

dat er te meer aanleiding bestaat om dit 
aan te nemen, nu de appellant, zooals door 
zijn gemachtigde in de openbare vergadering 
der Afdeeling van den Raad van State, voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, is naar voren 
gebracht, zijne kinderen slechts hierom aan
vankelijk naar de Hervormde school heeft 
gezonden, omdat tevoren een autobusver
binding met Barneveld ontbrak; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve ten 
onrechte hebben beslist, dat aan den appel
lant geen steun behoort te worden verleend; 

dat mitsdien het besluit van Gedeputeerde 
Staten niet kan worden gehandhaafd; 

dat evenwel ook het besluit van den raad 
der gemeente Barneveld wijziging behoeft; 

dat toch, wat het bedrag van den toe te 
kennen steun betreft, op grond van de ter 
zake ontvangen ambtsberichten moet wor
den geoordeeld, dat er in verband met des 
appellants geldelijke omstandigheden termen 
aanwezig zijn om hem de vervoerkosten ten 
volle te vergoeden ; 

dat deze vergoeding, voorzooveel des ap
pellants dochtertje H endrika betreft, is t e 
stellen op de kosten van een abonnement op 
de autobus van Voorthuizen naar Barneveld, 
zijnde f 3.20 per maand; 

dat voor des appellants zoon Jan, die in 
verband met zijn leeftijd geacht kan worden 
in staat te zijn zich per rijwiel naar de school 
te Barneveld te begeven, de vergoeding, in 
aanmerking genomen , dat de afstand van de 
woning van den appellant naar deze school 
7 km bedraagt, m oet worden bepaald op 
2 X 7 X ½ et. = 7 et. per schooldag; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
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op grond van paragraaf 1 der Verordening 
N°. 23/ 1940 van den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de N ederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur; 

Besloten, met vernietiging van het bestre
den besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland , het besluit van den raad der 
gemeente Barneveld van 7 November 1939, 
N°. 609, te wijzigen in dier voege, dat de 
vergoeding voor des appellants dochtertje 
Hendrika wordt bepaald op f 3.20 per maand 
en die voor des appellants zoon Jan op 7 et. 
per schooldag, elk zoolang het betrokken 
kind leerplichtig is. 

(A. B .) 

20 September z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Lager Onder
wijswet 1920 art. ror.) 

Nu blijkens het leerplan de school
werktuinen aan de onderhavige school 
dienstbaar worden gemaakt voor het on
derwijs in plantkunde, zijn de uitgaven 
voor deze tuinen te rekenen tot de kos
ten der school, welke krachtens art. 101 
voor vergoeding in aanmerking komen. 
Daaraan kan niet afdoen dat naar de 
meening van den gemeenteraad voor het 
onderwijs in plantkunde aan schoolwerk
tuinen in de gemeente geen behoefte zou 
bestaan. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen ; 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Zwollerkerspel, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Over-
1jssel van 20 Februari 1940, N°. 1612/ 1286, 
2e afdeeling, . waarbij : a. met vernietiging 
in zooverre van het besluit van den raad dier 
gemeente van 13 December 1939, N°. 16, 
het totaal der uitgaven over het vierjarige 
tijdvak 1934 tot en met r937, hetwelk ten 
aanzien van de bijzondere lagere school te 
Wijthmen voor de vergoeding, bedoeld in 
art. 10r der Lager-Onderwijswet 1920, in 
.aanmerking mag komen, is bepaald op 
f 1489.03 + f 162.62 of f 4351.65 en het 
bedrag, dat alsnog moet worden uitgekeerd 
op f 133.66 + f r62 .62 of f 296.28; b. met 
vernietiging in zooverre van het besluit van 
den raad dier gemeente van r3 December 
1939, N°. r7, het bedrag der voor vergoeding 
i n aanmerking komende uitgaven over 1938 
is bepaald op f ro4r,4r + f 33.r4 off 1074.55 ; 

Den Raad van State , Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van r7 Juli r940, N°. 435, en II September 
1940, N°. 435/ roo); 

0 . dat de raad der gemeente Zwollerkerspel 
bij zijn besluit van r3 December I939, N°. r6, 
ro. het bedrag der gemeentelijke vergoeding 
bedoeld in artikel ror, re lid, der Lager
Onderwijswet r920, over het jaar 1937 voor 
de bijzondere lagere school te Wijthmen 
(Prot.) heeft vastgesteld op f 1589.06 ; 2°. het 
bedrag der werkelijk gemaakte kosten over 

het tijdvak 1934-1937, hetwelk voor ver
goeding in aanmerking mag worden geno
men , heeft vastgesteld op f 4189.03; 3°. het 
bedrag, dat dientengevolge alsnog moet 
worden uitgekeerd, heeft vastgesteld op 
f 133,66, daarbij overwegende, dat blijkens 
de door Gedeputeerde Staten gesloten ge
meenterekening over 1937 de kosten, be
doeld in artikel ror , r 0 lid der Lager-Onder
wijswet 1920, over dat jaar per leerling van 
het gewoon operibaar lager onderwijs hebben 
bedragen f r8.64 ; dat in verband met dit 
bedrag en het aantal leerlingen der school 
over r937, ad 85¼, de voormelde vergoeding 
over 1937 bedraagt f 1589.06; dat blijkens de 
bij dit besluit behoorende berekening voor 
vergoeding over het tijdvak r934-r937 in 
aanmerking mogen · worden genomen de 
werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van 
f 4189.03; dat door het schoolbestuur over 
dit tijdvak reeds is genoten een bedrag van 
f 4055 .37; dat dientengevolge door het 
schoolbestuur te weinig is ontvangen een 
bedrag van f r33.66 ; 

dat de raad van dezelfde gemeente ij zijnb 
besluit van 13 December I939, n°. r7 , r 0 • het 
bedrag der vergoeding, bedoeld in artikel lOI , 
re tot en met Be lid, der Lager/-Onderwijs
wet r920, waarop het bestuur der bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs te Wijth
men (Prot.) over 1938 aanspraak heeft , heeft 
vastgesteld op f 1096.50 ; 2°. heeft bepaald, 
dat het verschil tusschen dit bedrag en het 
voorschot over hetzelfde jaar, ten bedrage 
van f 9.56, aan het schoolbestuur alsnog 
moet worden uitgekeerd ; 3°. het bedrag 
van de volgens artikel 10r, re lid, voor ver
goeding in aanmerking komende uitgaven 
over 1938 heeft vastgesteld op f 104r.41, 
daarbij overwegende, dat naar het gemiddeld 
aantal leerlingen der school ad 86 en het 
bedrag per leerling, bedoeld in artikel 55bis , 
re lid, over 1938 beschikbaar gesteld ad 
f 12.75 ; het bestuur aanspraak heeft op een 
vergoeding ten bedrage van f 1096.50; dat 
het voorschot over hetzelfde jaar ad f 1086.94 
f 9.56 lager is dan het bedrag der vergoeding ; 
dat blijkens de bij dit besluit behoorende 
berekening de voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven in totaal f 104r.4r be
dragen ; 

dat , nadat het bestuur van de Vereeniging 
voor Christelijk Schoolonderwijs te Wythmen 
gemeente Zwollerkerspel, van deze besluiten 
in beroep was gekomen bij Gedeputeerde 
Staten van Overijssel , dit college, met ge
grondverklaring van het beroep, heeft be
paald a. met verbetering van het raadsbesluit 
van r3 December 1939, N°. r6, het totaal 
der uitgaven over 1934-1937, hetwelk voor 
vergoeding uit de gemeentekas in aanmer
king mag komen, op f 4189.03 + f r62.62= 
f 435r .65, en het bedrag, dat alsnog moet 
worden uitgekeerd op f r33.66 + f r62.62 = 
f 296.28; b. met verbetering van het raads
besluit van r3 December 1939, N°. r7, het 
bedrag der voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven over 1938 op f 104r.41 + 
f 33 . r4 = f 1074.55 ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat tusschen het gemeentebe
stuur en het schoolbestuur verschil is over 
de vraag, of hetgeen is uitgegeven ten be-
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hoeve der schoolwerktuinen begrepen kan 
worden onder de kosten der school, als be
doeld in het eerste lid van artikel IO I der 
wet; dat de gemeenteraad bij zijne genoemde 
besluiten de voor het genoemde doel bestem
de bedragen buiten de berekeningen heeft 
gelaten, zonder zulks nader te motiveeren; 
dat, naar het schoolbestuur aanvoert, in het 
leerplan der school de zinsnede voorkomt: 
,,In de hoogere leerjaren worden schoolwerk
tuinen dienstbaar gemaakt aan het onderwijs 
in Plantkunde"; dat burgemeester en wet
houders van Zwollerkerspel daartegenover 
betoogen, dat naar hunne meening school
werktuinen in een te ver verwijderd verband 
staan tot het gewoon lager onderwijs, dan 
dat de kosten daarvan voor vergoeding in 
aanmerking komen; dat aan schooltuinen in 
deze gemeente ook niet de minste behoefte 
bestaat, hetwelk wel blijkt uit het feit, dat 
bij geen der negen andere bijzondere scholen, 
evenmin als bij de vijf openbare scholen, 
zoodanige tuinen aanwezig zijn; dat verder 
de omgeving van de betrokken school aller
minst als een tuindersstreek kan worden aan
gemerkt, zoodat een beroep op het verzoek 
van de Hoofdinspectie van het Lager Onder
wijs om het onderwijs te doen aansluiten bij 
de omgeving; hier niet opgaat ; dat in de 
behoefte aan onderwijs in Plantkunde trou
wens ruimschoots voorzien wordt door de in 
de nabijheid aanwezige landbouwschool te 
Dalfsen; dat hun college van meening is, dat 
de beoordeeling van hetgeen het onderwijs 
in de school behoeft in de eerste plaats aan 
het schoolbestuur is opgedragen; dat met het 
onderwijs in de Plantkunde de schoolwerk
tuinen, blijkens het leerplan, in een onmid
dellijk verband staan; dat daarom de kosten 
voor die schoolwerktuinen wel onder de 
kosten der school begrepen kunnen worden; 
dat burgemeester en wethouders voorts aan
voeren, dat hier nieuwe leer- en hulpmiddelen 
zouden zijn verkregen, waarvoor de gelden 
ingevolge artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 door den gemeenteraad toegestaan 
zouden kunnen worden; dat, wat hiervan zij, 
geen wetsbepaling een schoolbestuur verbiedt 
de kosten van nieuwe leer- en hulpmiddelen 
te begrijpen in de exploitatiekosten, als be
doeld in artikel ror der meergenoemde wet; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Zwollerkerspel in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat in de behoefte aan onder
wijs in plantkunde ruimschoots wordt voor
zien door de in de nabijheid aanwezige en 
door deze gemeente gesubsidieerde landbouw
school te Dalfsen; dat in deze gemeente bij 
geen der negen andere bijzondere scholen, 
evenmin als bij de vijf openbare scholen, 
tuinen, in welker kosten de Overheid bij
draagt, aanwezig zijn, waaruit wel blijkt, 
dat daaraan niet de minste behoefte bestaat; 
dat de omgeving van de betrokken school 
allerminst als een tuindersstreek kan worden 
aangemerkt, zoodat een beroep op het ver
zoek van den Hoofdinspecteur niet opgaat; 
dat, gelet op den aard van de streek, waarin 
de vorenbedoelde school is gevestigd, van de 
uitgaven voor schoolwerktuinen niet gezegd 
kan worden, dat zij krachtens haar karakter 
vallen onder eene der rubrieken e tot en met 
h en o van artikel 55 der Lager-Onderwijswet 

r920 of onder die van instandhouding ; dat 
naar zijne meening schoolwerktuinen in een 
te ver verwijderd verband tot het gewoon 
lager onderwijs staan, dan dat de kosten daar
van voor vergoeding in aanmerking komen; 

0. dat blijkens de stukken de schoolwerk
tuinen aan de onderhavige school dienstbaar 
worden gemaakt voor het onderwijs in plant
kunde; 

dat hieruit volgt, dat de uitgaven voor 
deze tuinen zijn te rekenen tot de kosten 
der school, welke krachtens artikel IOI der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor vergoeding 
in aanmerking komen; 

dat daaraan niet kan afdoen, dat, zooals 
de gemeenteraad in beroep aanvoert, naar 
zijne meening voor het onderwijs in plant
kunde aan schoolwerktuinen in de gemeente 
Zwollerkerspel geen behoefte zou bestaan; 

Gezein de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf r der Ver

ordening n°. 23/ 1940 van de Rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de N ederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten : 

het beroep ongegrond te verklaren . 
(A. B.) 

20 September z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Waterstaat. (We
genwet art. 4.) 

De bestemming van openbaren weg 
valt met genoegzame zekerheid af te 
leiden uit het feit, dat het voetpad sinds 
onheuglijke tijden als kerk-, school- en 
gewoon voetpad wordt gebruikt, gevoegd 
bij de omstandigheid, dat de in het voet
pad aanwezige vonders worden onder
houden door een kerspel, hetgeen met 
het particuliere karakter van het pad 
bezwaarlijk zou zijn te rijmen en er 
veeleer op wijst, dat in vroeger jaren het 
pad door den eigenaar ten dienste van 
het algemeen is gesteld. Bovendien pleit 
ten gunste van de openbaarheid, dat het 
in een der twee gemeenten, waarin het 
pad ligt, gelegen gedeelte als openbaar 
voetpad op den legger voorkomt. Aan 
de openbaarheid kan niet afdoen, dat 
appellant door het aanbrengen van bor
den met "Eigen voetpad" ter plaatse 
de toepasselijkheid van art. 4, eerste lid 
I heeft uitgesloten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, heeft, ten aanzien 
van het door C. J. de Jong, te St. Nicolaasga, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel van II Juli r939, 3e afd., n°. 
558 I, tot vaststelling van den legger van 
wegen in de gemeente Kuinre ingestelde 
,beroep, 

• den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
5 Juni 1940, n°. 386); 

0. dat het genoemde besluit, wat aangaat 
de o.a. door C. J. de Jong betreffende het op 
den legger brengen van voetpad no. r7 inge 
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brachte bezwaren, o . m. steunt op de over
wegingen, dat het genoemde voetpad een 
onderdeel vormt van het in de gemeenten 
Kuinre en Blankenham gelegen voetpad 
van den Fabrieksdijk te Kuinre naar den 
Linderdijk in de gemeente Blankenham; 
dat dit voetpad sinds onheugelijke tijden als 
kerk-, school- en gewoon voetpad wordt ge
bruikt; dat het voetpad in de gemeente 
Blankenham onder n°. 4 als openbaar voet
pad op den legger der wegen voorkomt; dat 
tegen het op den legger brengen in de ge
meente Blankenham geene bezwaren zijn 
ingebracht; dat de in het voetpad aanwezige 
vonders worden onderhouden door -het ker
spel Blankenham; dat tegen dezen onder
houdsplicht door het kerspel Blankenham 
noch in Blankenharr., noch in Kuinre bezwa
ren zijn ine:ebracht ; dat tegen de aanwezig
heid en het onderhoud van de bedoelde von
ders voor zoover bekend noch bij den aanleg, 
noch later door de reclamanten of hunne 
rechtsvoorgangers bezwaar is gemaakt ; dat 
uit het vorenstaande de bestemming van 
openbaren weg door de rechthebbenden mag 
worden afgeleid ; dat mitsdien moet worden 
aangenomen, dat hier het in het eerste lid 
van artikel 4 der Wegenwet onder III be
doelde geval aanwezig is; dat een uitdrukke
lijke bestemming tot openbaren weg van de 
zijde van de rechthebbenden weliswaar niet 
bekend is ; dat evenwel noch uit de bewoor
dingen, noch uit de geschiedenis van de tot
standkoming der wet valt af te leiden, dat 
artikel 4 der Wegenwet voor dit geval bepaal
delijk een uitdrukkelijke bestemmingsdaad 
zou eischen, dat het plaatsen van borden met 
het opschrift " Eigen Weg" aan een openba
ren weg het karakter van openbaarheid niet 
kan ontnemen; dat op grond van een en 
ander het betreffende voetpad terecht op 
den legger der wegen van de gemeente Kuinre 
is vermeld ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
sedert 25 November 1930 aan het begin en 
einde van den weg borden met opschrift 
"Eigen voetpad" zijn aangebracht; dat uit 
de geschiedenis van de totstandkoming van 
de Wegenwet o . a. blijkt , dat deze wet aan 
belanghebbenden de mogelijkheid heeft 
willen openen, te voorkomen, dat een weg, 
waarvan zij onverplicht het begaan hebben 
toegelaten, hun, zoo niet formeel, dan toch 
materieel zou worden ontnomen door plaat
sing op den legger ; dat de volkomen duide
lijke uiteenzettingen van den toenmaligen 
Minister ter dezer zake de waarde ontneemt 
aan het argument van Gedeputeerde Staten, 
dat het voetpad sedert onheugelijke tijden 
als kerk-, school- en gewoon voetpad wordt 
gebruikt; dat de Wegenwet juist heeft willen 
geven een criterium voor de steeds opnieuw 
rijzende vraag, of een weg al dan niet open
baar is ; dat het niet ter zake doet, of het 
pad, dat, voor zoover het ligt in de gemeente 
Kuinre en loopt over zijne perceelen kada
straal bekend gemeente Kuinre , sectie C, 
nummers 40 en 34, eigendom is van hem, 
appellant, voor zoover het ligt in de gemeente 
Blankenham op den legger van wegen van 
die gemeente voorkomt, noch dat tegen het 
plaatsen op dien legger van dat deel geen 
bezwaren zijn ingebracht, daar het zeer wel 

mogelijk is, dat een deel van een voetpad, als 
het onderhavige, openbaar is en een ander 
deel niet, terwijl het eventueel verwaar!oo
zen van zijne rechten door den eigenaar van 
het in Blankenham liggende deel van het 
pad of het bestemmen door hem van dat 
deel tot openbaren weg, aan hem, appellant, 
het recht op het hem in eigendom toebehoo
rend deel niet kan ontnemen, noch daaruit 
kan worden afgeleid, dat ook hij zijn deel tot 
openbaren weg heeft bestemd; dat het hem 
ontgaat, hoe uit het onderhoud van twee 
vonders door het kerspel Blankenham en het 
niet ingebracht zijn van bezwaren tegen dat 
onderhoud, de bestemming van het geven, 
van openbaren weg kan worden afgeleid 
daar hieruit eerder het tegenovergestelde zou 
kunnen worden afgeleid en een kerspel in 
ieder geval niet is een openbaar lichaam; dat 
niet valt in te zien, waarom, indien A een 
weg in eigendom heeft en een particuliere 
instantie in dien weg vonders heeft , uit 
het niet bezwaar maken tegen het aanwezig 
zijn en het onderhoud van die vonders door 
A zou volgen, dat A dien weg bestemt tot 
openbaren weg, kunnende hij immers er 
moeilijk bezwaar tegen hebben, dat een 
ander dan hij in dien weg vonders heeft en 
onderhoudt; dat dan ook niet uit de door 
Gedeputeerde Staten aangevoerde argumen
ten kan worden afgeleid, dat hij of zijn 
rechtsvoorgangers het pad, al ware het stil
zwijgend, de bestemming van openbaren 
weg hebben gegeven en hij uitdrukkelijk 
ontkent , dat hij of zijne rechtsvoorgangers 
die bestemming aan het pad zouden hebben 
gegeven; dat het niet aangaat , om uit eenige 
weinig of niets ter zake doende omstandig
heden af te leiden, dat men zijn eigendom 
heeft willen prijs geven, indien de tegenwoor
dige eigenaar uitdrukkelijk het tegendeel 
verklaart en door het plaatsen van opschrif
t en manifesteert ; dat het standpunt van 
Gedeputeerde Stat en lijnrecht in strijd is 
met dat van den Minister, die het ontwerp
Wegenwet verdedigde , en het gevolg van 
hun systeem is , dat in zeer vele gevallen 
het bepaalde onder I van artikel 4 der 
Wegenwet volkomen illusoir wordt gemaakt , 
door eenvoudig die gevallen te brengen onder 
nummer II I van dat artikel; dat het bedoelde 
voetpad alsnog van den legger behoort te 
worden afgevoerd: 

0 . dat met Gedeputeerde Staten moet wor
den geoordeeld , dat de rechthebbende van 
het voetpad daaraan destijds de bestemming 
van openbaar voetpad heeft gegeven, zoodat 
het pad ingevolge artikel 4, eerste lid, III 
der wegenwet openbaar is geworden; 

dat deze bestemming met genoegzame 
zekerheid valt af te leiden uit het feit, dat 
het voetpad sinds onheuglijke tijden als 
kerk-, school en gewoon voetpad wordt ge
bruikt, gevoegd bij de omstandigheid, dat 
de in het voetpad aanwezige vonders worden 
onderhouden door het kerspel Blankenham , 
hetgeen met het particuliere katakter van 
het pad bezwaarlijk zou zijn te rijmen en er 
veeleer op wijst , dat in vroeger jaren het pad 
door den eigenaar ten dienst van het alge
meen is gesteld ; 

dat mede ten gunste van de openbaarheid 
pleit , dat het in de gemeente Blankenham 
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gelegen gedeelte van het v oetpad als open
baar voetpad op den legger voorkomt; 

dat aan de op artikel 4 , eerste lid, III van 
de wegenwet steunende openbaarheid van 
het pad niet kan a fdoen, dat de appellant 
door het aanbrengen va n borden "Eigen 
voetpad" ter plaatse de toepasselijkheid van 
artikel 4, eerste lid, I der genoemde wet heeft 
uitgesloten ; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten moet worden gehand
haafd ; 

Gezien de Wegenwet ; 
op grond van par. 1 der Verordening n°. 

23/ 1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende de 
bevoegdheden van de Secretarissen-Generaal 
van de N ederlandsche Departementen van 
Algemeen Bestuur ; 

Besloten als volgt : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 

(A.B.) 

23 September z940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van Waterstaat. 
(Keurenwet art. r.) 

Een bepaling, die verbiedt " huisvuil, 
faecaliën, organische en andere stoffen 
in het waterschap te storten op zooda
nige plaats en wijze, dat deze stoffen in 
de watergangen , behoorend tot den boe
zem van het waterschap, kunnen gera
ken of afvloeien", keert zich tegen ver
vuiling van den waterschapsboezem en 
is dus bevorderlijk aan het huishoude
lijk belang van het waterschap. De vrees 
van de gemeente, dat harerzijds nergens 
storting van huisvuil binnen het gebied 
van het waterschap zal mogen plaats 
hebben, zelfs op een wijze, welke schade 
of hinder voorkomt, is ongegrond, daar 
niet te verwachten is, dat het water
schapsbestuur van zijn bevoegdheid, ter 
zake ontheffing te v erleenen, geen ge
bruik zal maken, zij het onder de noo
dige voorwaarden. Tegen misbruik der 
bepaling waakt art. 19 der wet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat heeft ten aanzien van 
het door burgemeester en wethouders van 
Harlingen, daartoe gemachtigd door den 
raad dier gemeente, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 16 
Augustus 1939, n°. l, 2e afdeeling W, tot 
goedkeuring van eene aanvulling van de 
politieverordening voor het waterschap 
Kimswerd ingestelde beroep, 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 1 Mei 1940, n°. 3II); 

0. dat het bestuur van het waterschap 
Kimswerd bij besluit van 4 Augustus 1939 
de in artikel 2 der politieverordening voor 
dat waterschap vervatte verbodsbepaling 
heeft aangevuld in dier voege, dat het ge
stelde onder p van artikel 2 komt te luiden : 
p. huisvuil, faecaliën, organische en andere 
stoffen in het waterschap te storten op zoo
danige plaats en wijze, dat deze stoffen in 

de waterga ngen, behoorende tot den boezem 
va n het waterschap, kunnen geraken of af
vloeien ; t erwijl voorts de bestaande letters 
p, q en r worden gewijzigd in q , r en s; 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland 
b ij hun besluit van 16 August us 1939, n°. 1, 
2e Afdeeling W , het genoemde besluit van 
het waterscha psbestuur hebben goedgekeurd; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
ten het gemeentebestuur van Harlingen bij 
Ons in b eroep is gekomen, aanvoerende, dat 
door de onderhavige aanvulling van de 
politieverordening de gemeente Harlingen in 
ernstige mate kan worden benadeeld ; dat 
door de gemeente in 1936 is aangekocht een 
perceel water met het oogmerk dit te gebrui
ken als stortplaats van huisvuil door den 
dienst der gemeentereiniging; dat de nieuwe 
aanvulling van de verordening er voor zorg 
wil dragen, dat op geen enkele wijze storting 
van huisvuil in het waterschap kan plaats 
hebben, zulks temeer, daar het krachtens 
artikel 2, sub b, dezer verordening verboden 
is, op eenige wijze verandering te brengen 
in den loop van het water binnen het water
schap; dat zulks door geen enkel belang van 
het waterschap wordt gevorderd; dat ver
trouwd mag worden, dat storting van huis
vuil door een dienst van de gemeente zal 
geschieden op een zoodanige wijze, dat alle 
maatregelen worden in acht genomen ter 
voorkoming van schade of hinder; dat zijns 
inziens de goedkeuring aan deze wijziging 
alsnog behoort te worden onthouden ; 

0. dat de aan de politieverordening toege
voegde verbodsbepaling, welke zich keert 
t egen vervuiling van den waterschapsboe
zem, bevorderlijk is te achten aan het huis
houdelijk belang van het waterschap; 

dat weliswaar de gemeente vreest, dat 
harerzijds nergens storting van huisvuil bin
nen het gebied van het waterschap zal mogen 
plaats vinden , zelfs op een wijze , welke scha
de of hinder voorkomt; 

dat voor deze vrees echter geen genoeg
zame grond bestaat, vermits geenszins te 
verwachten is , dat het waterschapsbestuur 
van zijn in artikel 4 der verordening neerge
legde bevoegdheid, ter zake ontheffing te 
verleenen, geen gebruik zal maken, zij het 
onder de noodige voorwaarden ; 

dat, mocht in de toekomst blijken van 
eenig misbruiken van de toe te voegen bepa
ling, deze laatste met toepassing van artikel 
19 der Keurenwet zal kunnen worden ver
nietigd wegens strijd met het algemeen be
lang; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten terecht 
goedkeuring aan het besluit tot aanvulling; 
van de politieverordening hebben verleend 

Gezien de Keuren wet; 
Op grond van par. 1 der Verordening no. 

23/ 1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende 
de bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de N ederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur ; 

Besloten als volgt : 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 



331 26 SEPTEMBER 1940 

26 September 1940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 39.) 

Toen de vader v an de m inderjarige 
patiënt e met verlof uit Ned. Indië ver
trok, werd de band met de gemeente, 
waar h ij daar laatstelijk had gewoond, 
verbroken. Hij moet bij zijn komst in 
Nederland geacht worden zijn hoofd
verblijf - zij het ook tijdelijk - te heb
ben gevestigd in de gemeen te D ., waar 
hij, n a aanvankelijk bij familie te A. te 
h ebben gelogeerd, met zijn gezin in een 
pension zijn intrek heeft genomen, en 
waar hij ruim 3 maanden b ij voortdu
ring heeft v ertoefd. Dit hoofdverblijf 
had hij aldaar n og, toen de rechterlijke 
machtiging om zijn docht er in een 
krankzinnigengesticht te plaat sen, in 
0ct. 1930 werd aangev raagd . Nu hij, na 
tot 0ct. 1939 de verpleegkosten te heb
ben be.taald, da artoe niet meer in staat 
is, moet de gemeente D ., als woonplaats 
der minderja rige krankzinnige in den 
zin van a r t . 3 9 worden aangemerkt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
m ent v an Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Helena Jansz; . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
11 S eptember 1940, no. 546); 

0 . dat Cornelis Pieter J ansz, gouverne
mentsambtenaar in Nederlandsch0ost-Indië, 
in begin Juli 1930 met zijn gezin met verlof 
hier te lande kwam, waar hij, na aanvanke
lijk te Amsterdam bij familie te hebben ge
logeerd, van 19 Aug. 1930 tot I Dec. 1930 
verblijf hield in een pension in de gemeente 
Driebergen; dat hij, na van I Dec. 1930 tot 
eind Juni 1931 nog te Zeist te hebben ver
toefd, op 5 Juli 1931 naar Nederlandsch-
0ost-Indië terugkeerde; 

dat zijn dochter Helena Jansz, geboren 13 
Mei 1922, intusschen krachtens eene op 22 
0ct. 1930 aangevraagde rechterlijke machti
ging, ter verpleging was opgenomen in het 
gesticht ,,'s-Heeren Loo-Lozenoord", te Er
melo, waarvan de kosten tot en met 15 0ct. 
1939 door haar vader werden betaald; 

dat , nadat deze op 24 Nov. 1939 aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken had 
medegedeeld, daartoe niet meer in staat te 
zijn, over de verdere betaling der verpleeg
kosten geschil is ontstaan, daar B. en W . van 
Driebergen-Rijsenburg, daartoe vanwege het 
Departement van Binnenlandsche Zaken 
aangezocht, niet bereid gevonden werden, 
deze kosten ten laste van hun gemeente te 
nemen; 

dat B. en W. hun weigering hierop gron
den , dat de vader van de patiënte , die slechts 
tijdelijk met verlof hier te lande vertoefde, 
niet het voornemen zou hebben gehad zich 
in de voormalige gemeente Driebergen te 
vestigen, zoodat hij niet gezegd kan worden 
daar zijne woonplaats in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek te hebben gehad; 

dat Ged. Staten van Utrecht, op wier ver-

zoek de Kantonrechter t e Haa rlem C . P . 
J ansz onder eede heeft gehoord, e r niet in 
geslaagd zijn het geschil in der m inne bij te 
leggen; 

0 . dat, toen C. P. Jansz in 1930 met ver
lof uit Nederlandsch-0ost-Indië v ertrok, blij
kens de overgelegde stukken, de band met 
Buitenzorg, waar hij laatstelij k had gewoond, 
werd verbroken; 

dat hij bij zijn komst in Nederland geacht 
moet worden zijn hoofdverblijf - zij het ook 
tijdelijk - te hebben gev estigd in de voor
malige gemeente Driebergen, waar hij, na 
aanvankelijk bij familie te Amsterdam te 
hebben gelogeerd, op 19 Aug. 1930 met zijn 
gezin in een pension zijn intrek heeft geno
men en alwaar hij tot I December daaraan
volgende bij voortduring heeft vertoefd; 

dat hij dit hoofdverblijf aldaar nog had, 
toen op 22 0ct. 1930 de rechterlijke machti
ging, om zijn dochter in een krankzinnigen
gesticht te plaatsen, werd aangevraagd; 

dat zijn dochter als minderjarige, ingevolge 
art. 78 B. W., de woonplaats van haar vader 
volgde; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

no. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten; 

de gemeente Driebergen-Rijsenburg aan 
te wijzen als de woonplaats van de armlas
tige krankzinnige Helena J ansz, voor de toe
passing van art. 39 der Armenwet. 

(A.B.) 

26 September r940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 40.) 

Vaststaat, dat het gemeentebestuur 
van Z . aan den armlastige een bedrag 
heeft ter hand gesteld om hem in staat 
te stellen naar H . te verhuizen. Al is 
h et initiatief tot de verhuizing van den 
armlastige zelf uitgegaan, en is het be
drag hem verstrekt omdat hij meende 
te H. weer zelfstandig voor zich en de 
zijnen te kunnen zorgen, t och konden 
B. en W. van Z. bezwaarlijk de ver
wachting koesteren, dat de armlastige, 
die als invalide geen volwaardige ar
beidskracht was en te Z. geregeld on
dersteuning behoefde, daarvoor te H . 
niet meer in aanmerking zou komen. B . 
en W. van Z., die zich van de juistheid 
der beweringen van den armlastige om
trent de mogelijkheid te H . zelfstandig 
te kunnen worden, niet hebben verge
wist, hebben door het verschaffen der 
verhuiskosten het risico der armlastig
heid op H . afgewenteld. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van het gezin Nij 
meijer; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
18 September 1940, no. 550); 

0. dat Berend Nijmeijer, geboren op 2 

Febr. 1879, zich op 7 Aug. 1939 met zijn 
gezin, komende uit Zwollerkerspel, in de ge
meente Heerde vestigde, waar hij kort daar
na zich tot B. en W. wendde om ondersteu
ning, welk verzoek, na aanvankeli_ik te zijn 
afgewezen, werd ingewilligd, nadat gebleken 
was, dat het Nijmeijer, die invalide en bo
vendien nog ziek geworden was, aan alle 
middelen om in het onderhoud van zich en 
zijn gezin te voorzien, ontbrak; 

dat B. en W. van Heerde goede redenen 
meenen te hebben om te vermoeden, dat tot 
de komst van den genoemden armlastige in 
hunne gemeente invloed in den zin van art. 
40, 1e lid, der Armenwet door of van wege 
het gemeentebestuur van Zwollerkerspel 
heeft medegewerkt, aangezien dat gemeente
bestuur aan Nijmeijer, die, toen hij Zwoller
kerspel metterwoon verliet, reeds armlastig 
was en geregeld door deze gemeente werd 
ondersteund, een bedrag van f 12 5 in eens zou 
hebben ter hand gesteld, t eneinde hem in de 
gelegenheid te stellen naar Heerde te ver
huizen; 

dat B. en W. van Zwollerkerspel van oor
deel zijn, dat een geval van afschuiving, als 
bedoeld bij art. 40 der Armenwet, zich niet 
heeft voorgedaan, aanvoerende, dat de ge
noemde Nijmeijer middels den burgemeester 
tot hen het verzoek heeft gericht om gelden 
te mogen ontvangen, teneinde te kunnen ver
huizen naar Heerde, alwaar hij meende weer 
zelfstandig voor zich en de zijnen te kunnen 
zorgen; dat zijne vrouw aldaar een onbe
zwaarde woning in eigendom had, waarin 
zijn schoonvader met gezin woonde, die een 
gezinsinkomen had van ongeveer 28 gulden 
per week en nog een kamer van deze woning 
ad f 1.50 per week verhuurde; dat zij samen 
zouden gaan wonen en zijn oudste zoon 
hoogstwaarschijnlijk werk op de beschuit
fabriek zou kunnen vinden; dat, daar de 
grondslag van het plan volkomen reëel was , 
zij niet geaarzeld hebben hunne medewer
king te verleenen in de overtuiging, op deze 
wijze het best de belangen van he t gezin 
Nijmeijer te behartigen; dat Nijmeijer zich 
op 26 April 1940 wederom bij den burge
m eester v ervoegde om hem van zijn weder
varen te Heerde op de hoogte te stellen; dat 
hij mededeelde, dat het niet zijn plan ge
weest was samen met het gezin van zijn 
schoonv ader te gaan wonen, maar dat deze 
bij hem in zou gaan wonen in een tweede 
woning, die onbezwaard op naam van zijne 
echtgenoote stond; dat deze woning w as ge
kocht met het geld van zijn schoonvader, die 
nog ongeveer f 2800 op de B ank ha d; dat 
zijn schoonvader echter zelfstandig was blij
ven wonen en zij n zoon nog niet op de fa
briek geplaatst was kunnen worden ; dat dit 
met groote waarschijnlijkheid met 1 Mei zou 
geschieden tegen een loon aanvankelijk van 
f s; dat zij, gelet op de gezinsinkomsten van 
den schoonvader, het onbezwaard bezit van 
de echtgenoote en de huidige schaarschte 

aan arbeidskrachten, welke het Nijmeijer 
zoowel als zij n oudsten zoon gemakkelijk 
moest maken een loontje te verdienen, meen
den, dat er geen reden was steun aan het 
gezin te verleenen; 

0 . dat vaststaat dat het gemeentebestuur 
van Zwollerkerspel aan den genoemden Nij
meijer een bedrag van f 125 heeft ter hand 
gesteld, teneinde hem in staat te stellen naar 
Heerde te verhuizen; 

dat, al moge het initiatief om naar Heerde 
te verhuizen van den armlastige zelf zijn uit
gegaan en hem de bedoelde f 125 zijn ver 
strekt, omdat hij meende te Heerde weer 
zelfstandig voor zich en de zijnen te kunnen 
zorgen, B. en W. van Zwollerkerspel bezwaar
lijk de verwachting hebben kunnen koeste
ren, dat Nijmeijer, die als invalide geen vol
waardige arbeidskracht was en te Zwoller
kerspel geregeld ondersteuning behoefde, 
daarvoor te Heerde niet m eer in aanmerking 
zou komen; 

dat Nijmeijer nu wel had opgegeven, dat 
zijn echtgenoote te Heerde een onbezwaarde 
woning in eigendom had en dat zij met het 
gezin van zijn &choonvader samen zouden 
gaan wonen, terwijl zijn oudste zoon waar
schijnlijk op een beschuitfabriek werk zou 
kunnen vinden, doch dat B. en W . van Zwol
lerkerspel, die zich van de juistheid van een 
en ander niet hebben vergewist, door het 
verschaffen van de bedoelde gelden , waar
door de verhuizing van het gezin werd mo
gelijk gemaakt, het risico der armlastigheid 
op de gemeente Heerde hebben afgewenteld; 

dat onder deze omstandigheden moet wor
den geoordeeld, dat termen aanwezig zijn tot 
toepassing van a rt. 40, tweede Jid, der Ar
menwet; 

Gezien deze wet; 
Heeft op gron d van p a ragraaf 1 der Ver

ordening n o. 23/I 940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het gezin Nij meijer door het ge
meentebestuur van Heerde voor den tijd van 
ten hoogst e één jaar, te rekenen van 28 Dec. 
1939, komen t en laste van het burgerlijk 
armbestuur t e Zwollerkerspel. 

(A.B.) 

27 September I940. BESLUIT van den 
Secretaris- Generaal van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen. (Lager On
derwijswet 1920 art. 73.) 

Wel eischt art. 73 re lid onder c niet, 
dat het opgegeven aantal leerlingen, 
voor wie he t gebouw ruimte moet bie
den, steeds gelijk zou moeten zijn aan 
het product van het getal der klassen 
en het getal der maximaal per klasse toe 
te laten leerlingen, doch een redelijke 
uitlegging der wet brengt mede, dat een 
totaal van 2 ro leerlingen, waarbij inge
volge art. 28 het hoofd wordt bijgestaan 



333 27 SEPTEMBER 1940 

door tenminste vier onderwijzers en der
halve aan de school in het geheel vijf 
verplichte leerkrachten zouden zijn ver
bonden, niet past bij de opgave van het 
schoolbestuur, dat het aantal klassen, 
welke de school zal moeten bevatten, 
zeven zal bedragen. Derhalve voldoet de 
overgelegde opgave, als bedoeld in art. 
73 1e lid onder c, niet aan het voor
schrift der wet. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
•en Wetenschappen; 

Gezien het beroep, ingesteld door H. den 
Breejen, te Arnhem, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
5 December 1939, N°. 222, tot ongegrond
verklaring van het beroep van den appellant 
tegen het besluit van den raad der gemeente 
Arnhem van 3 Juli 1939, N°. 5879/4 Ond., 
strekkende tot het verleenen van de door 
het Roomsch-Katholieke Schoolbestuur Arn
hem-Zuid, te Arnhem, overeenkomstig arti
kel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
vraagde medewerking voor de stichting van 
een bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs in de stadswijk Arnhem-Zuid; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (adviezen 
van 6 Maart 1940, N°. 165, 17 April 1940, 
N°. 165/57, 14 Augustus 1940, N°. 165/ 93, 
en 18 September 1940, N°. 165/101); 

0. dat, nadat de gemeenteraad van Arn
hem op 3 Juli 1939 besloten had de door het 
Roomsch-Katholieke Schoolbestuur Arn
hem-Zuid gevraagde medewerking voor de 
stichting van een bijzondere Roomsch
Katholieke school voor gewoon lager onder
wijs, met 7 klasselokalen, en een gymnastiek
lokaa l, in Arnhem-Zuid, te verleenen, H. den 
Breejen, ingezetene der gemeente Arnhem, 
van dit raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten 
van Gelderland in beroep is gekomen; 

dat· Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 5 December 1939, N°. 222, dit beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij over
wegende, dat de · appellant zijn beroep in 
hoofdzaak heeft doen steunen op het vol
gende : dat een gebouw is aangevraagd met 
zeven lokalen, elk voor 48 leerlingen, zoodat 
in dat gebouw in totaal 336 leerlingen met 
zeven leerkrachten zullen geplaatst kunnen 
worden; dat het schoolbestuur echter heeft 
opgegeven, dat het gebouw ruimte moet 
bieden voor 210 leerlingen, welk aantal recht 
geeft op slechts vijf leerkrachten; dat dien
tengevolge op a l te gemakkelijke wijze wordt 
voorkomen, dat een gedeelte der krachtens 
de w et te storten waarborgsom voor het 
schoolbestuur verloren gaat, aangezien er 
slechts voor behoeft te worden gezorgd, dat 
de aangevraagde school nimmer drie jaren 
achtereen minder dan 2/3 x 210 leerlingen 
of 140 leerlingen t elt; dat hun college meent 
te moeten overwegen, dat de raad zijne mede
werking slechts mag weigeren, indien niet 
aan de in artikel 73 der wet omschreven ver
eischten is voldaan; dat het schoolbestuur 
bij zijne aanvrage om medewerking ter vol
doening aan lid 1, sub c, van het laatstge
melde wetsartikel een opgave heeft overge
legd van het aantal leerlingen , voor wie het 

gebouw ruimte moet bieden (210), het maxi
mum getal leerlingen, dat per klasse zal 
worden toegelaten (48), het aantal klassen 
(7), zoomede of de school bestemd zal zijn 
voor het geven van gewoon of van uitgebreid 
lager onderwijs (gewoon lager onderwijs); 
dat deze opgave voldoet aan het voorschrift 
der aangehaalde wetsbepaling, die blijkens 
hare bewoordingen toelaat een lager aantal 
leerlingen op te geven voor wie het gebouw 
ruimte moet bieden dan het totaal aantal 
leerlingen, dat zou kunnen worden geplaatst, 
indien het aantal in elke klasse totihet toelaat
bare maximum wordt opgevoerd; dat de 
raad dan ook terecht zijne medewerking 
heeft verleend; 

dat van deze beslissing H. den Breejen in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat uit de 
door Gedeputeerde Staten gestelde overwe
gingen zou voortvloeien, dat een school
bestuur in zijne aanvrage van een schoolge
bouw met zeven lokalen een aantal leerlingen, 
waarvoor de school ruimte moet bieden, zou 
mogen opgeven, overeenkomende met een 
aantal (210), waarbij de school ten hoogste 
een vijfmansschool zou worden; dat welis
waar bij Koninklijk besluit van 29 Maart 
1930 is beslist, dat het in artikel 73, eerste 
lid c, eerste alinea, bedoelde getal leerlingen 
lager mag zijn dan het totaal aantal, dat ais 
maximum in de klassen kan worden toege
laten, doch dat daaruit nog niet behoeft te 
volgen, dat het schoolbestuur volkomen vrij 
zou zijn een willekeurig getal - mits natuur
lijk boven het vereischte minirr,um, dat voor 
Arnhem 100 bedraagt - op te geven, geen 
verband houdend met het aantal gevraagde 
klasselokalen; dat toch mag aangenomen 
worden, dat een school met zeven lokalen bij 
volledige bezetting ook zeven leerkrachten 
zal t ellen; dat dus het aantal leerlingen, 
waarvoor de school ruimte moet bieden, ten 

·minste moet liggen boven het grensgetal, 
waarbij een zevende leerkracht wordt toege
staan (286); dat het blijkbaar de bedoeling 
is van het schoolbestuur voor zichzelf het 
risico ten aanzien van de te storten waarborg
som belangrijk te verkleinen; dat zulks kan 
leiden tot een aanzienlijk geldelijk nadeel 
voor de gemeente Arnhem, dat een en ander 
niet naar de bedoeling der wet kan zijn; 

0. dat ingevolge artikel 73 , eerste lid, 
onder c, der Lager-Onderwijswet 1920 bij 
eene aanvrage om medewerking voor de 
stichting van eene bijzondere school behoort 
te worden overgelegd eene opgave van het 
getal leerlingen, voor wie het gebouw ruimte 
moet bieden, het maximum getal leerlingen, 
dat per klasse zal worden toegelaten, het 
getal klassen, zoomede of de school bestemd 
zal zijn voor het geven van gewoon of voor 
uitgebreid lager onderwijs; 

dat in het onderwerpelijke geval het 
schoolbestuur heeft opgegeven, dat het ge
bouw ruimte moet bieden voor 210 leerlingen, 
dat per klasse als maximum 4 8 leerlingen 
zullen worden toegelaten en dat het getal 
klassen zeven zal bedragen; 

dat nu weliswaar het evengenoemde wets
voorschrift niet eischt, dat het opgegeven 
getal leerlingen, voor wie het gebouw ruimte 
moet bieden, steeds gelijk zou moeten zijn 
aan het product van het getal der klassen 
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en het getal der maximaal per klasse toe te 
laten leerlingen, doch dat niettemin een rede
lijke uitlegging der wet medebrengt, dat een 
totaal van 210 leerlingen, waarbij ingevolge 
artikel 28 het hoofd der school wordt bijge
staan door ten minste vier onderwijzers en 
derhalve aan de school volgens den maatstaf 
van het evengenoemde artikel in het geheel 
vijf verplichte leerkrachten zouden zijn ver
bonden, niet past bij de opgave van het 
schoolbestuur, dat het aantal klassen, welke 
de school zal moeten bevatten, zeven zal 
bedragen ; 

dat in verband hiermede moet worden ge
oordeeld, dat de bij de onderwerpelijke aan
vrage overgelegde opgave, als bedoeld in 
artikel 73, eerste lid, onder c, niet aan het 
voorschrift der wet voldoet; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening N°. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
en van het besluit van den raad der gemeente 
Arnhem d.d. 3 Juli 1939, N°. 5879/4 Ond., te 
beslissen, dat de door het Roomsch-Katho
lieke Schoolbestuur Arnhem Zuid, te Arn
hem, gevraagde medewerking, als bedoeld 
in artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor de stichting van een bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs in de stadswijk 
Arnhem-Zuid wordt geweigerd. 

(A.B.) 

2 October 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 280.) 

(Heffing t. z. v. gebouwde eigendom
men en daarbij behoorende erven (art. 
1); schatting van de belastbare op
brengst der gebouwde eigendommen met 
hun gebouwde aanhoorigheden indien 
die opbrengst niet in de kad. leggers is 
aangewezen (art. 5, 2e lid); recht op te
ruggave van t. z. v. gebouwde eigendom
men, die met hun gebouwde aanhoorig
heden ongebruikt zijn gebleven, geheven 
belasting (art. 12). Verzoek tot terug
gave van belasting wegens het onge
bruikt gebleven zijn van één der op het 
kadastrale perceel aanwezige gebouwen.) 

R. v. B.: Art. 12 kent alleen terug
gave van het volle t.z. v. één gebouwd 
eigendom met aanhoorigheden, zooals 
dit kad. is omschreven, geheven bedrag; 
voor gedeeltelijke teruggave is dus geen 
plaats. 

H. R .: De opvatting van den R. v. B., 
dat voor de vraag, wat in den zin der 
verordening als gebouwd eigendom en 
daarbij behoorend erf is te beschouwen, 
de kad. indeeling van perceelen beslis
send zou zijn, vindt geen steun in de 
verordening. De bestreden uitspraak 
vernietigd, met verwijzing ter beslissing 
of datgene wat ongebruikt is gebleven 

op zichzelf een gebouwd eigendom 
vormt, en bij bevestigende beantwoor
ding van die vraag teruggave te verstaan 
van de ter zake geheven belasting, te 
bepalen met overeenkomstige toepas
sing van art. 5, 2e lid. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N.V. B te Maastricht tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Roermond van 26 Jan. 1940 
betr. teruggave van door de gem. Maastricht 
geheven wegenbelasting, belastingjaar 1938; 

Gezien de stukken ; 
0. dat van de Verordening op de heffing 

van eene wegenbelasting in een gedeelte van 
de gem. Maastricht luiden: 

Art. r. ,,Ter verkrijging van eene billijke 
bijdrage in de kosten ten laste der gemeente 
komende voor aanleg en onderhoud van de 
openbare landwegen, voor hunne verlicht ing 
en voor afvoer van water en vuil in het ge
deelte der gemeente, hetwelk kadastraal 
wordt aangeduid als "gemeente Oud-Vroen
hoven", ,,gemeen te St. Pieter" en "gemeente 
Maastricht secties F, G en H", wordt in dat 
gedeelte der gemeente onder den naam van 
,,Wegenbelasting" wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, die 
aan openbare landwegen in de gemeente be
lenden of in de onmiddellijke· nabijheid daar
van gelegen zijn, eene belasting geheven als 
bedoeld in art. 280 der Gemeentewet". 

Art. 5. r. De belasting wordt berekend 
naar de belastbare opbrengst van de ge
bouwde eigendommen met hunne gebouwde 
aanhoorigheden, aangewezen in de kadastrale 
leggers, in verband met den aard van den 
openbaren weg, waaraan die eigendommen 
of hunne aanhoorigheden belenden of in 
welks onmiddellijke nabijheid zij gelegen 
zijn. 

2. Indien de vorenbedoelde belastbare 
opbrengst niet in de kadastrale leggers is 
aangewezen, wordt zij vanwege en op kosten 
der gemeente geschat in verhouding tot de 
belastbare opbrengst van perceelen van de
zelfde of de meest nabijkomende soort. 

Art. 12. Voor gebouwde eigendommen, 
die met hunne gebouwde aanhoorigheden ge
durende 12 achtereenvolgende maanden on
gebruikt, onverhuurd of ongemeubeld zijn 
gebleven, wordt aan hem, die gedurende. dat 
geheele tijdvak is aangeslagen, de belasting 
teruggegeven. 

Ter bekoming van teruggave in de vorige 
alinea bedoeld, moet de belanghebbende bin
nen 30 dagen na het einde van bedoeld tijd
vak, een aangifte indienen bij Burgemeester 
en. Wethouders. 

dat belanghebbende voor het belastingjaar 
1938 een aanslag in voornoemde belasting is 
opgelegd tot een bedrag van f 369.80, waar
onder terzake van de bebouwing van het 
kad. perceel Oud-Vroenhoven Sectie A. No. 
1044 tot een bedrag van f 222.71; 

dat belanghebbende op grond van art. 12 
van de Verordening teruggave van belasting 
heeft gevraagd uit hoofde van het feit, dat 
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een van de twee zich op het kad. perceel be
vindende ringvlamovens gedurende het jaar 
1938 ongebruikt is geweest; 

dat op dit verzoek door B . en W. van de 
gem. Maastricht afwijzend is beschikt; 

dat van deze beschikking belanghebbende 
is gekomen in beroep, doch de R . v. B. de 
beschikking heeft gehandhaafd, zulks uit 
overweging: 

dat blijkens den inhoud der stukken en de 
behandeling ter zitting vaststaat, dat zich 
op voormeld kad. perceel bevinden twee 
ringvlamovens, van welke er een sedert Oct. 
1934 geheel buiten bedrijf en dus onge
bruikt is; 

dat appellante nu ter zake van laatstbe
doelden ringvlamoven toepassing wenscht 
van art. 12 der verordening; 

· dat B . en W. der Gem. Maastricht van 
meening zijn dat, waar de belasting wordt 
geheven naar de belastbare opbrengst van 
de gebouwde eigendommen en hunne aan
hoorigheden, zooals deze in de kad. leggers 
zijn aangewezen, en de teruggave volgens 
art. 12 der verordening plaats heeft wanneer 
bedoelde eigendommen gedurende 12 ach
tereenvolgende maanden onverhuurd of on
gebruikt zijn gebleven, ontheffing voor een 
gedeelte der gebouwde eigendommen niet 
kan worden verleend; 

dat uit art. 5 der verordening blijkt, dat 
de wegenbelasting wordt geheven naar de 
belastbare opbrengst van de gebouwde eigen
dommen met hunne gebouwde aanhoorig
heden, aangewezen in de kad. leggers; 

dat op grond van den inhoud der stukken 
vaststaat, dat de ringvlamoven ter zake 
waarvan appellante teruggave vraagt met 
andere gebouwen op het voormelde kad. per
ceel is omschreven; 

dat art. 12 der verordening alleen terug
gave kent van het volle bedrag, dat geheven 
wordt ter zake van één gebouwd eigendom 
met aanhoorigheden, zooals dit kad. is om
schreven, zoodat voor gedeeltelijke terug
gave geen plaats is; 

dat uit appellante's eigen stellingen blijkt, 
dat slechts een gedeelte van de gebouwde 
eigendommen onder voormelde kad. om
schrijving opgenomen - en wel één ring
vlamoven - gedurende 12 achtereenvolgen
de maanden ongebruikt is gebleven; 

dat derhalve de bestreden beschikking van 
B. en W. van Maastricht juist is en behoort 
te worden gehandhaafd. 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt aangevoerd: 

S. of v . t. van art. 12 van de Verordening 
op de heffing van eene wegenbelasting in een 
gedeelte van de gem. Maastricht, doordat 
de R . v . B. ten onrechte heeft aangenomen, 
dat art. 1 2 alléén teruggave van het volle be
drag, hetwelk terzake van meerdere gebouw
de eigendommen op één kad. perceel gehe
ven is, kent; 

0. dienaangaande: 
dat het middel is gegrond; 
dat toch naar luid van art. 1 van de Ver

ordening - op het voetspoor van art. 280 
der Gemeentewet - de onderhavige belas-

ting wordt geheven wegens gebouwde eigen
dommen en daarbij behoorende erven, en 
art. 12 spreekt van teruggave van de terzake 
van gebouwde eigendommen geheven belas
ting ; 

dat de opvatting van den R. v. B., dat 
voor de vraag, wat in den zin van de Ver
ordening als gebouwd eigendom en daarbij 
behoorend erf is te beschouwen, de kad. in
deeling van perceelen beslissend zou zijn, in 
de Verordening geen steun vindt, met name 
ook niet in art. 5, waarvan het tweede lid 
juist bepaaldelijk het geval voorziet, dat de 
belastbare opbrengst van een gebouwd eigen
dom met zijn gebouwde aanhoorigheden in 
de kad. leggers niet is aangewezen; 

dat mitsdien de bestreden uitspraak niet 
in stand kan blijven, en verwijzing zal moe
ten volgen, ter beslissing of datgene, het
welk ongebruikt is gebleven, op zichzelf 
vormt een gebouwd eigendom, en bij beves
tigende beantwoording van die vraag terug
gave van de - met overeenkomstige toe
passing van het tweede lid van art. 5 van de 
Verordening te bepalen - belasting, welke 
terzake is geheven, te verstaan; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den R . v. v. B. 

voornoemd ter verdere behandeling en be
slissing van de zaak in voltallige vergadering 
met inachtneming van dit arrest. 

(N. J.) 

4 October 1940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van Binnenlandsche Za
ken. (Armenwet art. 40.) 

Wel is het burgerlijk armbestuur te R. 
den armlastige bij zijne verhuizing naar 
Z. geldelijk behulpzaam geweest, doch 
dit behoort in casu niet te leiden tot 
toepassing van art. 40, daar het gezin 
om goede redenen naar Z . is verhuisd, 
aangezien toen twee dochters in een aan 
Z. grenzende gemeente werkzaam wa
ren. Al mocht het bevorderen der ver
huizing van het kinderrijk gezin wijzen 
op eenige lichtvaardigheid van het arm
bestuur te R. ten opzichte van de gel
delijke belangen van den dienst voor 
maatschappelijk hulpbetoon te Z., zoo 
heeft dit verwijt door de bestendiging 
van de steunuitkeering door het arm
bestuur te R . aan het gezin gedurende 
een jaar aanzienlijk aan gewicht inge
boet. Al was de armlastige niet voor alle 
werk geschikt, toch kan hij niet worden 
aangemerkt als niet tot werken in staat, 
zoodat ook hieraan geen voldoende 
grond voor een beslissing ten gunste van 
Z. kan worden ontleend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door B . en W. 
van Ridderkerk tegen de beslissing van Ged. 
Staten van Zuid-Holland van 30 April/29 
Mei 1940 (verzonden 3 Juni daaraanvol
gend), waarbij met toepassing van art. 40 
der · Armenwet is bepaald, dat de kosten van 
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ondersteuning van het gezin v an H . L. van 
Buren te Zwijndrecht, voorloopig voor den 
tijd van één jaar, ingaande op het tijdstip, 
waarop Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Zwijndrecht ondersteuning heeft verleend, 
voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur 
te Ridderkerk komen; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 25 September 1940, No. 551); 

0 . dat het evengenoemde besluit van Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland steunt 
op de overwegingen, dat Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Zwijndrecht tot s taving van 
zijn verzoek om toepassing van art. 40 der 
Armenwet met betrekking tot de kosten van 
ondersteuning van het gezin van H. L . van 
Buren, komende uit de gemeent e Ridder
kerk, aanvoert: dat het gezin, bestaande uit 
11 personen, zich op 18 November 1938 in 
die gemeente uit Ridderkerk kwam vestigen; 
dat de man in zijne vorige woonplaats van 
ro Juli 1937 af door het Burgerlijk Armbe
stuur werd ondersteund ; dat Van Buren op 
5 October 1938 aan het Burgerlijk Armbe
stuur van Ridderkerk te kennen gaf naar 
Zwijndrecht te willen verhuizen, omdat zijne 
dochters op een fabriek te Dordrecht werk
ten en hijzelf zou trachten in Zwijndecht in 
eigen onderhoud te voorzien; dat het Bur
gerlijk Armbestuur op 2 November 1938 be
sloot medewerking te verleenen tot de ver
huizing naar Zwijndecht en daartoe een be
drag van f 16.40 beschikbaar stelde voor 
verhuiskosten, een week huishuur en eenige 
andere uitgaven; dat Van Buren, behoudens 
gedurende het tijdvak van 19 Februari tot 
n Maart 1939, gedurende hetwelk hij lichte 
werkzaamheden heeft verricht, er ni et in ge
slaagd is in Zwijndrecht werk te vinden, ter
wijl de beide dochters vrij spoedig niet meer 
op de fabriek te Dordrecht werkzaam wa
ren; dat het Burgerlijk Armbestuur van 
Ridderkerk het gezin tot 22 November 1939 
heeft ondersteund en zich toen niet langer 
verplicht achtte de ondersteuning voort te 
zetten; dat Van Buren, die sinds een achttal 
jaren longlijder is en zijn zwaar beroep van 
scheepsklinker nooit meer kan uitoefenen, 
als een invalide werklooze is te beschouwen 
en de ondersteuning derhalve niet na één 
jaar behoorde te worden beëindigd; dat bur
gemeester en wethouders van Ridderkerk 
hiertegenover aanvoeren: dat het initiatief 
tot verhuizing van Van Buren zelf is uit
gegaan; dat Van Buren zich niet aan de af
spraak heeft gehouden, dat hij in eigen on
derhoud zou voorzien; dat het, gelet op de 
door de administratie der fabriek, alwaar de 
dochters werkzaam waren, verstrekte inlich
tingen, niet was te voorzien, dat de tewerk
stelling aldaar zoo spoedig zou zijn beëin
digd; dat het Burgerlijk Armbestuur van 
Ridderkerk nog gedurende één jaar na het 
vertrek naar Zwijndrecht aan het gezin van 
Van Buren aanvullende ondersteuning heeft 
verstrekt; dat het genoemde bestuur zich 
niet verplicht achtte langer dan één jaar on
dersteuning te verleenen; dat Van Buren als 
een valide arbeider is te beschouwen, zij het 

1 dan, dat hij niet het allerzwaarste grondwerk 
zal kunnen verrichten; dat weliswaar het 
initiatief tot verhuizing naar Zwijndrecht 
van Van Buren zelf is uitgegaan, doch dat 
het Burgerlijk Armbestuur te Ridderkerk, 
alvorens tot het verleenen van de gevraagde 
medewerking over te gaan, zich had dienen 
te vergewissen of de man te Zwijndrecht een 
redelijke kans had aldaar werk te vinden; 
dat een dergelijk onderzoek niet of althans 
op onvoldoende wijze heeft plaats gehad; 
dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat het Burgerlijk Armbestuur zich in ver
binding heeft gesteld met de werkgeefster 
te Dordrecht der beide dochters, teneinde 
eenige zekerheid te ontvangen omtrent de 
financieele positie dezer meisjes, omdat, ook 
al waren zij aldaar in betrekking gebleven, 
het groote gezin, bestaande uit elf personen, 
toch ondersteuning noodig had zoolang Van 
Buren zelf geen verdiensten had ; dat het 
hier mitsdien van de zijde van Ridderkerk 
betreft een poging tot medewerking om een 
arme een bestaan te doen vinden in een an
dere gemeente, waarbij het risico van het 
niet-slagen op die gemeente werd afgewen
teld; dat de meening van het Burgerlijk 
Armbestuur te Ridderkerk, dat het niet ver
plicht was de ondersteuning van het gezin 
ook nà 22 November 1939 voort te zetten, 
niet juist is; dat toch aangenomen moet wor
den, dat Van Buren niet als een valide werk
looze kan worden beschouwd; dat hij im
mers zijn eigen zwaar beroep van scheeps
klinker niet meer kan uitoefenen, terwijl bij 
plaatsing in de werkverschaffing is geble
ken, dat hij voor grondwerk evenwel onge
schikt was ; dat, gezien den leeftijd van Van 
Buren, te weten 43 jaar, derhalve wel als 
vaststaande kan worden aangenomen, dat hij 
niet als een volwaardige kracht kan worden 
aangemerkt; dat de door B . en W. van Rid
derkerk overgelegde doktersverklaringen, 
waarbij o.m. wordt vermeld, dat van blijven
de invaliditeit v6ór Mei 193 5 geen sprake 
was en Van Buren in Augustus 1938 tot wer
ken in staat was, in vorenbedoelde opvatting 
geen wijziging vermag te brengen; 
dat B. en W. van Ridderkerk in beroep aan

voeren, dat het initiatief tot de verhuizing 
is uitgegaan van Van Buren zelf; dat het 
standpunt van Ged. Staten er toe zou le iden, 
dat het iemand, die steuntrekker is, voor hoe 
gering bedrag ook, verboden zou worden, el
ders zijn woonplaats te vestigen, op straffe 
van onthouding van hulp, hetgeen zij, ap
pellanten, in strij d met de beginselen der 
Armenwet achten; dat zij zich voor hun 
standpunt kunnen beroepen op verschillende 
Koninklijke besluiten; dat het belang van 
zijn gezin en zijne dochters Van Buren dreef 
tot verhuizing; dat uit geneeskundige ver
klaringen duidelijk blijkt, dat Van Buren 
wèl tot werken in staat was, al had hij wel 
eenigen prikkel daartoe noodig; dat, al moge 
hij niet het beroep van scheepsklinker kun
nen uitoefenen, hij toch wel tot lichter werk 
in staat was; dat het hier dus geenszins eene 
poging van de zijde van Ridderkerk betreft 
orn het risico van het niet slagen van een 
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arme af te wentelen op een andere gemeente, 
blijkende zulks hieruit, dat het Burgerlijk 
Armbestuur het gezin nog één jaar na het 
vertrek heeft gesteund en dat het op het ver
zoek van Van Buren om hem bij zijn vertrek 
naar Zwijndrecht f 50 handelsgeld te ver
strekken, afwijzend heeft beschikt; dat · het 
hun volkomen onredelijk voorkomt, de on
dersteuning met een termijn van één jaar 
voorloopig, met kans op nog voor langeren 
tijd, te verlengen; dat het Burgerlijk Armbe
stuur volkomen heeft gehandeld in den geest 
van art. 29, eerste lid, der Armenwet; dat 
door een bescheiden bedrag, namelijk f 16.40 
-aan Van Buren uit te keeren, hij in staat was 
-om naar Zwijndrecht te verhuizen; dat voor 
twee zijner dochters en een zoon daar in die 
-omgeving reeds werk was; dat, daar in het 
gezin nog verschillende opgroeiende kinderen 
zijn, inzonderheid meisjes, er veel meer kans 
bestond om voor die kinderen in die omge
ving (industrieën waar meisjes geplaatst kun
nen worden zijn er hier niet) werk te vinden, 
dan in de gemeente Ridderkerk; dat met 
-goeden wil Van Buren daar huns inziens zelf 
eveneens werk zou hebben kunnen vinden; 
dat de waarschijnlijkheid zelfs zeer groot 
was, dat het gezin Van Buren (voor men
schen uit dit milieu) te Zwijndrecht een ruim 
bestaan zou kunnen vinden; dat een nieuwe 
omgeving voorts voor naturen als Van Bu
ren huns inziens een zeer heilzame uitwer
king kan hebben; dat alle motieven dus aan
wezig waren om door het uitkeeren van een 
bescheiden bedrag - het behoeft geen be
toog, dat dit groote gezin over weinig con
tanten beschikte - Van Buren in staat te 
stellen om te verhuizen; 

0. dat weliswaar het Burgerlijk Armbe
stuur te Ridderkerk Van Buren bij zijne ver
huizing geldelijk behulpzaam is geweest, 
doch dat dit armbestuur niet kan geacht 
worden daardoor op de komst van het gezin 
te Zwijndrecht invloed te hebben uitgeoe
·fend, welke tot toepassing van art. 40, 2e lid, 
der Armenwet, zou behooren te leiden; 

dat namelijk niet kan gezegd worden, dat 
het Burgerlijk Armbestuur te Ridderkerk in 
het onderhavige geval, zooals dit zich heeft 
toegedragen, op ontoelaatbare wijze heeft ge
handeld; 

dat het gezin om goede redenen naar 
Zwijndrecht is verhuisd, aangezien toenmaals 
twee dochters in het nabijgelegen Dordrecht 
werkzaam waren; 

dat, mocht al het bevorderen van de ver
huizing van dit kinderrijk gezin wijzen op 
eenige lichtvaardigheid van het Burgerlijk 
Armbestuur te Ridderkerk ten opzichte van 
de geldelijke belangen van den dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Zwijndrecht, 
op wien het risico van de blijvende armlas
tigheid van het gezin overging, dit verwijt 
door de bestendiging van de steunuitkeering 
door het Burgerlijk Armbestuur te Ridder
kerk aan het gezin gedurende een jaar aan
zienlijk aan gewicht heeft ingeboet; 

dat Van Buren blijkbaar niet voor alle 
werk geschikt was, doch dat het in het licht 
van de afgegeven geneeskundige verklarin

L. 1940. 

gen te ver gaat, hem aan te merken als een 
persoon, die niet tot werken in staat is, zoo
dat ook hieraan geen voldoende grond voor 
een beslissing ten gunste van den dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Zwijndrecht 
kan worden ontleend; 

dat alreeds om deze redenen de beslissing 
van Ged. Staten niet kan worden gehand
haafd; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland te 
beslissen, dat geen grond aanwezig is om de 
kosten van ondersteuning van het gezin H. 
L. van Buren te Zwijndrecht geheel of ge
deeltelijk ten laste van het Burgerlijk Arm
bestuur van Ridderkerk te doen komen. 

(A.B.) 

9 October z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigeningswet artt. 40 en 92a). 

Het door de Rechtb. ingenomen stand
punt is onjuist en het cassatiemiddel 
gegrond. Met een gegadigde, die alleen 
het voor weg bestemde onteigende stuk 
zou willen koopen zonder de naburige 
gronden mede in het oog te vatten, valt 
niet te rekenen. Veeleer is rekening te 
houden met bouwexploitanten, voor wie 
het onteigende stuk waarde heeft als deel 
uitmakend van een grooter geheel, waar
van, in verband met de verordening en 
den bebouwingscoëfficient, van ieder in 
exploitatie te brengen deel vaststaat, 
welk percentage bouwgrond is en welk 
percentage als straat om niet zal moeten 
worden afgestaan. 

De Hooge Raad stelt, op grond van 
de ten deze vaststaande gegevens, recht
doende ten principale, de schadeloos
stelling vast. 

Petrus Wilhelmus Voskens, te Tilburg, 
eischer tot cassatie van een vonnis der Arr.
Rechtb. te Breda, den 26 Juli 1940 tusschen 
partijen gewezen, adv. Mr. A. E. J . Nysingh, 
· tegen: 
den Burgemeester der gemeente Tilburg, als 
zoodanig ingevolge art. 19 der Onteigenings
wet als oorspronkelijk eischer optredende, 
wonende te Tilburg, verweerder, adv. Jhr. 
Mr. J . H. de Brauw. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en uit het vonnis van 
10 October 1939, waarnaar in eerstgenoemd 
vonnis wordt verwezen, blijkt : dat bij K. B. 
van 14 Juni 1939 no. 25 is bepaald, dat ten 
behoeve van den aanleg door de gemeente 
Tilburg van een gedeelte van weg no. 63 van 
het Rijkswegenplan 1938 (Breda-Tilburg-

22 
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Eindhoven) door verlegging om Tilburg tus
schen den Bredaschenweg en de Konings
hoeve in de gemeente Tilburg en ten name 
van die gemeente zal worden onteigend een 
deel, groot 81 Aren en 60 centiaren, van het 
perceel, gelegen te Tilburg, Kadastraal be
kend gemeente Tilburg Sectie C . no. 3682, 
welk perceel in zijn geheel groot is 2 Hecta
ren, 86 Aren en 20 centiaren, en waarvan 
partij Voskens als eigenaar is aangewezen ; 

dat de gemeente Tilburg ter zake als scha
deloosstelling heeft aangeboden f 14280, met 
welk bedrag Voskens geen genoegen heeft 
genomen en de Rechtbank bij haar vonnis 
van 10 October 1939 drie deskundigen heeft 
benoemd tot het geven van bericht; 

dat de deskundigen aan den te onteigenen, 
thans als akkerland in gebruik zijnden grond, 
kapitaalswaarde hebben toegekend, welke 
deze ontleent aan het feit, dat hij is gelegen 
in het goedgekeurd uitbreidingsplan der ge
meente Tilburg, waarbij de deskundigen be
doelden grond beschouwen als onafscheide
lijk deel van een tot het plan behoorend 
complex bouwterrein, waarvan het tijdstip 
van bouwrijpheid over 7 jaren zal zijn aan
gebroken, terwijl zij tevens rekening houden 
met den bebouwingscoëfficient, de kosten 
van straataanleg en het feit, dat de grond, 
benoodigd voor dien aanleg, aan de gemeente 
moet worden overgedragen, een en ander 
in verband met de artt. 111 en IV van de 
Verordening der gemeente Tilburg van 10 
April 1936 houdende algemeene bepalingen 
voor het in exploitatie brengen van gronden 
door particulieren, luidende: 

"Art. 111. r. Wanneer van het terrein 
naar de bestemming volgens het uitbrei
dingsplan een zoodanige oppervlakte voor 
bouwgrond aangewezen is, dat de voor het 
betrokken stadsgedeelte vastgestelde be
bouwingscoëfficient juist wordt bereikt, 
wordt de niet voor bouwgrond bestemde op
pervlakte (straten c.a.) om niet aan de ge
meente overgedragen. 

2. Is de bouwgrondoppervlakte geringer 
dan sub 1 gesteld, dan wordt de oppervlakte 
der straten c.a. berekend, welke bij het in 
achtnemen van de bebouwingscoëfficient als 
zoodanig daarvoor zou zijn bestemd, terwijl 
voor de meerdere oppervlakte der straten 
c. a. een vergoeding wordt toegepast, welke 
overeenkomt met de gemiddelde waarde van 
den grond, bepaald met inachtneming van 
art. 92a der Onteig.wet. 

Overigens geldt het bepaalde sub r. 
3. Is de bouwgrondoppervlakte grooter 

dan sub 1 gesteld, dan wordt eveneens de 
oppervlakte der straten c.a. berekend, welke 
bij het inachtnemen van de bebouwingscoëf
ficient als zoodanig daarvoor zou zijn be
stemd. Voor zoover de aldus berekende op
pervlakte boven de werkelijk voor straten 
c.a. bestemde oppervlakte uitgaat, moet aan 
de gemeente een bedrag worden vergoed 
overeenkomende met de gemiddelde waarde 
van deze grond, bepaald met inachtneming 
van art. 92a der Onteig.wet. 

Overigens geldt het bepaalde sub 1 ." 

,,Art. IV. D e aanleg van de straten ge-

schiedt door de gemeente voor rekening van 
de exploitant. 

Onder de kosten van straataanleg vallen 
de werkelijke kosten van het maken van 
straten, grachten, kleine kunstwerken, plant
soenen enz. 

De kosten van de aanleg der straten c.a. 
op de aan de exploitant behorende terreinen 
worden verhoogd of verlaagd in de verhou
ding van de oppervlakte der straten c.a. be
rekend met behulp van de bebouwingscoëf
ficient tot de werkelijke straatoppervlakte.'' 

dat de deskundigen voorts nog vergoeding 
toekennen wegens te derven opbrengsten 
over den tijd van zeven jaren, gedurende 
welken Voskens zonder onteigening devruch
ten van den grond nog had kunnen genieten 
en de geheele schadeloosstelling bepalen op 
f u898.03, zijnde f u408.27 voor kapitaals
waarde en f 489.76 voor te derven opbrengst 
van den grond tot aan de bouwrijpheid, zijn
de het laatste bedrag berekend op de basis 
van f 100 per H.A. per jaar over 7 jaren na 
aftrek van rente op rente, zijnde 6.00205467 
X 0.8160 X f 100 = f 489.76; 

dat de Rechtbank in het bestreden vonnis 
oordeelt, dat bij de bepaling der waarde van 
den te onteigenen grond rekening moet wor
den gehouden met het uitbreidingsplan en 
met de in dat plan aan dien grond gegeven 
bestemming; 

dat de Rechtbank verder overweegt: 
dat tusschen partijen onbetwist vaststaat, 

dat volgens het uitbreidingsplan het geheele 
perceel, waarvan het bij dagvaarding om
schreven gedeelte onteigend wordt, is aan
geduid als bestemd voor bebouwing, en be
doeld perceelsgedeelte op een zeer klein ge
deelte na speciaal voor wegaanleg; 

dat, nu het te onteigenen perceelsgedeelte 
naar het oordeel der Rechtbank zich alles
zins leent voor afzonderlijke overdracht en 
de Rechtbank den deskundigen geenszins 
kan toegeven, dat dat gedeelte "onafschei
delijk" of zelfs maar bezwaarlijk af te schei
den zou zijn van het overige perceel, zooals 
b .v . wèl het geval zou kunnen zijn, wanneer 
het een fabrieksterrein met voor het bedrijf 
onontbeerlijke opslagplaatsen betrof, bij de 
waardeering niet alleen ten volle kàn, maar 
ook móét worden inachtgenomen de bestem
ming van het te onteigenen perceel naar het 
uitbreidingsplan; 

dat ook alleen dan voldoende rekening 
wordt gehouden met alle omstandigheden, 
die reeds nu ingeval van verkoop bij den 
tegenwoordigen stand van zaken invloed op 
den prijs zouden hebben; 

dat hieruit volgt, dat afzonderlijk in be
schouwing zal moeten worden genomen: de 
schadeloosstelling, toe te kennen voor: 

a. het voor straataanleg bestemde deel van 
het onteigende, 

b . het deel van het onteigende, dat die be
stemming niet heeft gekregen; 

dat de hier toepasselijke gemeenteveror
dening - boven reeds vermeld - in haar 
art. 111 voorschrijft, dat om niet aan de ge
meente moet worden overgedragen de vol
gens het uitbreidingsplan niet voor bouw-
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grond, maar voor straataanleg bestemde op
pervlakte van een in bouwexploitatie te 
brengen terrein tot aan den bebouwingscoëf
ficient toe, welke laatste volgens de Recht
bank 72 % -bedraagt; 

dat zulks medebrengt, dat van het geheele 
28620 c.A. groote terrein van Voskens, het
welk in zijn geheel binnen de grenzen van 
het uitbreidingsplan ligt, en dus te zijner 
tijd in bouwexploitatie zal komen, 28 % van 
28620 c.A., is 8013.6 c.A., in elk geval om 
niet aan de gemeente moet worden afge
staan; 

dat daarentegen volgens art. III sub 2 de 
volle waarde, berekend aan de hand van de 
gemiddelde waarde van den niet onteigenden 
grond, moet vergoed worden van dat deel 
van het onteigende, dat buiten die 28 % valt 
en dus, waar het onteigende eeneoppervlakte 
heeft van 8160 c.A., 146.4 c.A. groot is; 

dat, wat betreft de waarde, toe te kennen 
aan het sub a bedoelde, voor straataanleg 
bestemde gedeelte van het onteigende, de 
Rechtbank van oordeel is, dat daarvoor als 
maatstaf moet worden genomen de koop
som, die een eventueele gegadigde voor het 
hier bedoelde stuk grond zou willen besteden 
met inachtneming van de thans bestaande, 
de waarde beïnvloedende omstandigheden, 
te weten het thans bestaande uitbreidings
plan en de thans geldende vorenomschreven 
bepalingen der gemeenteverordening; 

dat deze denkbeeldige gegadigde zich zon
der twijfel op grond van voormelde omstan
digheden zou realiseeren, dat hij, dien grond 
koopende, binnen afzienbaren tijd met ze
kerheid hem om niet zou moeten afstaan; 

dat derhalve het effect, dat de bestaande 
omstandigheden, namelijk uitbreidingsplan 
in verband met gemeenteverordening, op de 
marktwaarde van het onderhavige stuk 
grond moet hebben, geen ander kan zijn dan 
dit, dat kapitaalswaarde daaraan niet kan 
worden toegekend; 

dat de gevolgen van het ontzeggen van 
alle kapitaalswaarde aan dit deel van het 
perceel voor den belanghebbende ruim
schoots zullen worden opgewogen door de 
aanzienlijke waardevermeerdering van de 
resteerende ruim 2 H .A., die door het uit
breidingsplan van akkerland tot bouwterrein 
zijn geworden; dat immers deze waardever
meerdering tengevolge van de regeling der 
gemeenteverordening hem ten volle ten 
goede zal komen; 

dat wat betreft de gebruikswaarde van 
het voor straataanleg bestemde gedeelte van 
het onteigende, groot 80I3 c.A. volge ns de 
Rechtbank er zeven jaar moeten verloopen 
tot aan het aanbreken van het tijdstip der 
bouwrijpheid en zij, ter zake ook verder de 
deskundigen volgende, voor 8013 c.A. de ge
bruikswaarde op f 480.98 stelt; 

dat ten aanzien van de sub b toe te kennen 
schadeloosstelling, het stuk onteigende 
gror>d, groot 146.4 c.A., volgens de gemeente
verordening moet worden vergoed overeen
komstig de gemiddelde waarde van "den 
grond", waarmede bedoeld is de gemiddelde 
waarde van 72 % van het geheele perceel, 

dat derhalve geschat moet worden de ge
middelde waarde van 72 % van het geheel , 
verminderd met het voor straataanleg be
stemde, of 72/100 X (28620 - 8013.6), is 
20606 c.A., zulks echter met inachtneming 
van de ten laste van den eigenaar komende 
kosten voor straataanleg, daar de netto waar
de moet worden vergoed, waartoe eerst de 
bruto waarde moet worden berekend; 

dat de Rechtbank dan verder de gemid
delde waarde van bedoelde gronden op f 5.50 
per M2 en de brutowaarde van de niet voor 
straat bestemde 20606.4 c.A. bijgevolg op 
f 113335.20 stelt, waarna zij , de kosten van 
straataanleg volgens art. IV lid 3 der meer
genoemde verordening aan de hand van den 
bebouwingscoëfficient op f 4.50 per M2 en 
in het geheel op 28/100 X 20606.4 X f 4.50, 
is f 25964.06 bepalende, de netto-waarde van 
bedoeld stuk van 20606.4 c.A. op f 87371.14 
berekent, zoodat de gemiddelde netto-waar
de op f 4.24 per M2 komt en het onder b 
bedoelde, niet voor straataanleg bestemde 
deel van het onteigende eene kapitaalswaar
de heeft van 146.4 X f 4.24 is f 620.74; 

dat dit bedrag evenwel volgens de bereke
ning op den grondslag van eene periode van 
7 jaar tot aan het tijdstip van bouwrijpheid 
vermenigvuldigd moet worden met den fac
tor 0.75991781, opleverend een eindcijfer van 
f471.71; 

dat derhalve de schadeloosstelling dient te 
worden bepaald op f 480.98 plus f 471.71, is 
f 952.69; 

dat de Rechtbank, de onteigening uitspre
kende, het bedrag der schadeloosstelling be
paalt op f 952 .69, met de rente daarvan, be
rekend tegen vijf ten honderd per jaar vanaf 
10 October 1939 tot den dag der algeheele 
voldoening en met veroordeeling van Vos
kens in de kosten, tot aan de uitspraak bui
ten het honorarium der deskundigenaanzijde 
van de gemeente begroot op f 497.95; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: 

S. of v. t . van de artt. 158 en 168 der 
Grondwet; 72a, 37, 38, 39, 40, 41, 64, 92 en 
92a der Onteig.wet; 20 A. B.; 625 B. W . ; 
48 en 59 Rv.; 167, 168, 169 en 176 Gem.wet; 
35, 36, 37 en 39 Woningwet en 1, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX der Verordening van 
den Raad der Gemeente Tilburg van 10April 
1936, Uitgegeven 22 April 1936, Gemeente
blad van Tilburg 1936 No. 9, houdende al
gemeene bepalingen voor het in exploitatie 
brengen van gronden door particulieren, 

doordat de Rechtbank, overwegende als in 
het vonnis is opgenomen en vaststelle nde 

a. dat ter zake van wegenbouw onteigend 
wordt een perceelsgedeelte groot 8160 c.A. 
van het perceel kadastraal bekend als Ge
meente Tilburg Sectie C . no. 3682, in het 
geheel groot 2.86.20 H.A. en geheel toebe
hoorend aan den thans eischer; 

b. dat gemeld geheele perceel ter grootte 
van 28620 c.A. ligt binnen de grenzen van het 
uitbreidingsplan en dus te zijner tijd in bouw
exploitatie zal komen, terwijl op het uitbrei
dingsplan het geheele perceel is aangeduid 
als bestemd voor bebouwing en het te ont-
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eigenen perceelsgedeelte op een zeer _klein 
gedeelte na speciaal voor wegenaanleg; (dit 
laatste echter ten onrechte); 

c. dat de bebouwingscoëfficient 72 % be
draagt en dus van den grond tot 2 8 % om 
niet aan de gemeente zal moeten worden af
gestaan ter aanleg van straten door de Ge
meente voor rekening van den exploitant 
(behoudens dan verrekening ter zake van 
meerdere of mindere straataanleg op den 
voet als in gemelde verordening is bepaald) ; 

d. dat het te onteigenen perceelsgedeelte 
zich alleszins leent voor afzonderlijke over
dracht en geenszins onafscheidelijk of zelfs 
maar bezwaarlijk af te scheiden zou zijn van 
het overige perceel; 

e. dat het uitsluitend gaat om de bepa
ling van de waarde van den te onteigenen 
grond, 

rekening houdende met de thans bestaan
de de waarde beïnvloedende omstandighe
de~ te weten het thans bestaande uitbrei
dingsplan en de thans geldende bepalingen 
der aangehaalde Gemeenteverordening, en 
als maatstaf aannemende de koopsom die een 
eventueel gegadigde voor het hier bedoelde 
stuk grond zou willen besteden met in acht
neming dier omstandigheden; 

van oordeel is dat die bestaande omstan
digheden geen ander effect op de mark~waar
de van 8ox3.6 c .A. van den te onteigenen 
grond kunnen hebben dan dat daaraan wel 
gebruikswaarde, doch kapitaalswaarde niet 
kan worden toegekend; 

doch zulks ten aanzien van deze niet toe
kenning van kapitaalswaarde ten onrechte en 
in strijd met de wet, omdat: 

a. indien het betreffende te onteigenen 
perceelsgedeelte niet als deel van een groo
ter geheel (wat de Rechtbank dan uitdrukt 
met de woorden "vatbaar voor afzonderlijke 
overdracht", hoewel deze dat op zich zelf 
niet wettigen) moet worden beschouwd, de 
bedoelde denkbeeldige keeper van den te 
onteigenen grond dezen zeer zeker niet ze
kerlijk binnen afzienbaren tijd om niet zou 
moeten afstaan en zich zulks dan ook niet 
op grond dier omstandigheden voor oogen 
stellen zou met het gevolg dat hij aan dien 
grond geen kapitaalswaarde zou toekennen, 
daar ingevolge het bepaalde in de betreffen
de verordening en in verband met het uit
breidingsplan aan die n grond wel d egelijl• 
kapitaalswaarde toekomt, immers de eige
naar en ook deze kooper gehouden zou zijn 
niet meer dan 28 % van den grond om niet 
aan de Gemeente ter straataanleg op zijn 
kosten af te staan, behoudens verrekening 
met de Gemeente ter zake van meerdere of 
mindere straataanleg - volgens het uitbrei
dingsplan - op den voet als in gemelde ver
ordening is bepaald; met inachtneming van 
art. 92a der Onteigeningswet; 

en in ieder geval dan voor de vaststelling 
der verschuldigde schadevergoeding bij ont
eigening beschouwingen over de waarde van 
het andere deel van het perceel - nu het te 
onteigenen deel daarvan "vatbaar is voor 
afzonderlijke overdracht" en de waarde daar
van door de Rechtbank wordt bepaald naar 

den prijs die een denkbeeldige kooper voor 
den te onteigenen grond zal uitleggen - niet 
in aanmerking komen; 

b. indien voor de berekening der ver
schuldigde schadevergoeding het betreffen
de te onteigenen perceelsgedeelte, hoewel 
vatbaar voor afzonderlijke overdracht, toch 
beschouwd kan en mag worden in verband 
met het andere deel van het perceel, dan al 
evenzeer aan het te onteigenen perceelsge
deelte, althans voor zoover betreft 8ox3.6 
c.A., kapitaalswaarde ten onrechte is ont
zegd, ziende toch ook dan de Rechtbank den 
bovenomschreven invloed van het uitbrei
dingsplan en de gemelde gemeenteverorde
ning voorbij, 

terwijl zoowel in het eene als in het andere 
geval hieraan niet afdoet dat het resteerende 
gedeelte een aanzienlijke waardevermeerde
ring ondergaat, daar deze, indien aanwezig, 
niet het gevolg der onteigening, maar van 
het uitbreidingsplan zou zijn, en dus tegen
over de door de onteigening te lijden schade 
niet mag worden opgewogen, doch door de 
Rechtbank ten onrechte met de gedachte 
waardevermeerdering is rekening gehouden, 
daar deze niet bestaat, immers voor den 
eigenaar van het overblijvende terrein blijft 
bestaan de verplichting van den eigenaar 
tot afstand om niet van grond tot aan den 
bebouwingscoëfficient ter straataanleg door 
de gemeente op zijn kosten - of verrekening 
dezer kosten - nu immers onteigening en 
geen afstand van grond om niet plaats vindt, 

hebbende vorenweergegeven onjuiste be
slissingen der Rechtbank tot gevolg dat aan 
eischer de door de onteigening te lijden 
schade in strijd met de wet niet ten volle 
wordt vergoed. 

0 . hieromtrent: 
dat in zake de waardebepaling van het 

onteigende stuk grond de Rechtbank heeft 
overwogen, dat dit stuk zich alleszins leent 
voor afzonderlijke overdracht en niet van 
het overige perceel onafscheidelijk of ook 
maar bezwaarlijk af te scheiden zou zijn; 

dat de Rechtbank verder overweegt, dat 
een eventueele gegadigde rekening zou hou
den met het thans bestaande uitbreidings
plan en met de meergenoemde gemeente
verordening, en dat die gegadigde zich op 
grond van deze omstandigheden zou reali
seeren, dat hij, dien grond koopende, binnen 
afzienbaren tijd met zekerheid hem om niet 
zou moeten afstaan; 

dat dit laatste niet juist is ; dat toch met 
eenen gegadigde, die alleen het voor weg 
bestemde onteigende stuk zou willen keepen 
zonder de naburige gronden mede in het oog 
te vatten, niet te rekenen valt; 

dat veeleer rekening is te houden met 
bouwexploitanten, voor wie het onteigende 
stuk waarde heeft als deel uitmakend van 
een grooter geheel, waarvan, in verband met 
de verordening en den bebouwingscoëfficient 
in voege als voormeld, van ieder in exploi
tatie te brengen deel 72 % bouwgrond zal 
zijn of tot dat percentage zal worden ver
goed, terwijl 28 % als straat om niet zal 
moeten worden afgestaan of tot dat percen-
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tage zal moeten worden vergoed; 
dat dus aannemelijk is, dat een gegadigde 

het onteigende stuk zal willen koopen om dit 
met aangrenzende gronden in exploitatie te 
nemen of weder te verkoopen aan eenen ex
ploitant, die in het bezit is of zich in het 
bezit wil stellen van de aangrenzende gron
den; 

dat Voskens zelf, zoo hij het onteigende 
niet had, daarvoor als gegadigde kan worden 
gedacht in verband met de rest van zijne 
gronden, ten einde het geheel of wel te ver
koopen of zelf te exploiteeren; 

dat op grond van een en ander, nu het 
onteigende 8160 c.A. groot is en de gemid
delde waarde van den grond op f 5.50 per 
M 2 is vastgesteld, de kapitaalswaarde van 
het onteigende bedraagt 72/100 X 8160 X 
f 5.50, is f 32313.60; dat daarvan als ver
schuldigd aan de gemeente voor straataan
leg krachtens art. 4 der verordening moet 
worden afgetrokken 28/100 X 8160 X f 4.50, 
is f 10281.60, terwijl in verband met het 
oogenblik der bouwrijpheid het restant, 
groot f 22032, moet worden vermenigvuldigd 
met 0.75991781, hetgeen maakt f 16742.51; 
dat omt rent de vergoeding wegens de op
brengst van het onteigende, groot 8160 c .A., 
tot aan de bouwrijpheid, tusschen partijen 
geen verschil bestaat en dus uit dien hoofde 
de som van f 16742.51 is te vermeerderen 
met f 489.76, zoodat de geheele schadeloos
stelling bedraagt f 17232.2 7, zijnde door de 
gemeente f 14280 aangeboden; 

0. dat derhalve het middel is gegrond en 
de Hooge Raad ten principale kanrechtdoen; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Breda den 26sten Juli 1940 in deze zaak 
tusschen partijen gewezen, doch alleen voor
zooveel de vaststelling van het bedrag der 
schadeloosstelling en de veroordeeling in de 
kosten betreft; · 

En rechtdoende ten principale: 
Stelt de schadeloosstelling vast op het be

drag van f 17232.27, met de rente daarvan, 
berekend tegen vijf ten honderd vanaf 10 
October 1939 tot den dag der algeheele vol
doening; 

Veroordeelt den verweerder in cassatie in 
de kosten op het geding in eersten aanleg 
(met inbegrip salaris desk. f 1006.35, Red.) 
en in cassatie gevallen. (Salaris f 350. Red.). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Post alia : 
Het middel is opgesteld in twee onderdee

len naargelang dat het te onteigenen perceels
gedeelte te beschouwen is als een afzonder
lijke eenheid (onderdeel sub a) of als deel 
van een grooter geheel (onderdeel sub b) . 
Naar mijne meening heeft de Rechtbank, 
vaststellende dat naar haar oordeel het te 
onteigenen perceelsgedeelte zich alleszins 
leent voor afzonderlijke overdracht en dat zij 
den deskundigen geenszins kan toegeven dat 
dat gedeelte "onafscheidelijk" of zelfs maar 
bezwaarlijk af te scheiden zou zijn van het 
overige perceel, feitelijk beslist, dat het te 
onteigenen perceelsgedeelte moet worden be-

schouwd als een op zichzelf staand stuk grond, 
een afzonderlijke eenheid. Mijne meening 
hieromtrent baseer ik vooral op de omstandig
heid dat de Rb. wil rekening houden met de 
gedachten van een denkbeeldigen gegadigde, 
hetgeen, naar mij voorkomt, anders geen zin 
zoude hebben. Die feitelijke beslissing nu 
heeft de Rechtb. klaarblijkelijk reeds uit het 
oog verloren bij haar oordeel dat de denk
beeldige gegadigde zich zonder twijfel, op 
grond van het bestaande uitbreidingsplan en 
de geldende bepalingen van de in het cas
satiemiddel aangehaalde verordening der ge
meente Tilburg, zou realiseeren dat hij den 
grond (volgens de Rechtb. 8013.6 cA.) bin
nen afzienbaren tijd met zekerheid om niet 
aan de gemeente zou moeten afstaan. Met 
den eischer toch ben ik van meening, dat de 
feitelijke beslissing der Rechtb. dat het t e 
onteigenen perceelsgedeelte moet worden be
schouwd als een afzonderlijke eenheid, een 
op zichzelf staand stuk grond, gelet op het 
uitbreidingsplan en voorbedoeldeverordening 
(speciaal art. III) moet medebrengen,dataan 
die.n grond, ook voorzoover deze volgens het 
uitbreidingsplan bestemd is voor aanleg van 
straten of wegen, wel degelijk kapitaalswaar
de toekomt, daar ingevolge genoemd art. III 
sub 2, in verband met de door de Rechtb. 
aangenomen bebouwingscoëfficient van 72 % 
niet meer dan 28 % van den grond om niet 
aan de gemeente behoeft . te worden afge
staan ter straataanleg door de gemeente op 
kosten van den exploitant (art. IV der ver
ordening) terwijl voor de meerdere voor 
straataanleg bestemde oppervlakte een ver
goeding wordt toegepast, welke overeenkomt 
met de gemiddelde waarde van den grond, 
bepaald met inachtneming van art. 92a der 
Onteigeningswet, zoodat aan den te onteige
nen grond, groot 81 A. 60 cA. of 8160 M 2, 
ook voorzoover deze grond volgens het uit
breidingsplan bestemd is voor aanleg van 
straten of wegen, kapitaalswaarde toekomt 
en door den denkbeeldigen gegadigde zal wor
den toegekend. Ik acht dan ook het cassatie
middel in zijn onderdeel sub a gegrond, waar
uit volgt, dat naar mijn oordeel het vonnis 
wat de schadeloosstelling betreft niet in stand 
kan blijven. 

Voorts ben ik van oordeel dat Uw Raad, na 
gegrond-bevinding van het cassatiemiddel 
wat het onderdeel sub a betreft, de schade
loosstelling kan vaststellen aan de hand van 
door de Rechtb. vastgestelde gegevens en 
dat daarbij tevens, waar, zoowel volgens den 
eischer als volgens den verweerder in cassatie, 
door het uitbreidingsplan aan het te onteige
nen perceelsgedeelte geheel en niet, zooals de 
Rechtb. heeft aangenomen, op een zeer klein 
gedeelte (146.4 cA.) na, de bestemming voor 
straat- of wegaanleg is gegeven, deze ver
gissing van de Rechtb. kan worden hersteld. 
Mijns inziens is dan, uitgaande dus van de 
beslissing der Rechtb. dat het te onteigenen 
perceelsgedeelte moet worden beschouwd als 
een afzonderlijke eenheid, de schadeloosstel
ling vast te stellen als volgt: 

5875.20 M 2 ( 72 % van 8.r6o M2) grond 
a f 5.50 per M2 = f 323I3.60, waarvan af te 
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trekken de kosten van straataanleg over 
2284.80 M 2 (28 % van 8160 M 2) à f 4.50 per 
M 2 = f ro28r.60, terwijl het restant, f 22032 
moet worden vermenigvuldigd met den fac
tor 0.75991781 , hetgeen oplevert f 16742.51, 
op welk bedrag de schadeloosstelling is vast 
te stellen , zijnde, in verband met de van deze 
som te maken jaarlijksche rente, v ergoeding 
van te derven opbrengst van het onteigen
de (jaarlijks f 8r.6o) uitgesloten. 

Mitsdien concludeer ik tot vernietiging 
van het vonnis wat de schadeloosstelling be
treft; tot vaststelling van de schadeloosstel
ling op in totaal f 16742.51; en tot veroordee
ling van de onteigenende partij in de kosten 
van beide procedures. 

(N. J.) 

12 October 1940. BESLUIT van den Secre
taris- G eneraal van Binnenlandsche Za
ken . (Woningwet art. 46.) 

Terecht hebben Ged. Staten gebruik 
gemaakt van de hun in het 2e lid toe
gekende bevoegdheid, nu het overleg 
tusschen de betrokken gemeentebestu
ren is vastgeloopen, terwijl nochtans 
geen van hen tot Ged. Staten een ver
zoek heeft gericht als bedoeld in het re 
lid. 

Wel is de in het 2e lid omschreven 
bevoegdheid van Ged. Staten nog meer 
subsidiair dan die van het 1e lid, doch 
daaruit volgt niet, dat zij ten onrechte 
van die bevoegdheid gebruik zouden 
hebben gemaakt, aangezien zich in casu 
nu eenmaal een geval voordoet , waarin 
volgens de wet door Ged. Staten van de 
bedoelde bevoegdheid inderdaad ge
bruik kan worden gemaakt. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Bloemendaal tegen het besluit 
van Ged. Staten van Noordholland van ro 
Januari 1940, re afdeeling, No. 82, tot het 
opleggen aan de raden der gemeenten Haar
lem, Velsen, H eemstede, Bloemendaal, Zand
voort, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 
B ennebroek van de verplichting om geza
menlijk, met overeenkomstige toepassing van 
art. 45 der Woningwet, te geraken tot de 
vaststelling van een streekplan voor Kenne
merland-Zuid; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 31 Juli 1940, No. 513); 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun evenvermelde beslissing hebben beslo
ten: 

I. aan de raden der gemeenten Haarlem, 
Velsen, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Ben
nebroek de verplichting op te leggen om ge
zamenlijk, met overeenkomstige toepassing 
van art. 45 der Woningwet, te geraken tot 
de vaststelling van een streekplan voor K en
nemerland-Zuid; 

II. voor te schrijven, dat met betrekking 

tot dit plan in ieder geval de volgende 
eischen zullen worden in acht genomen : 

r. dat wordt gestreefd naar eene doel
matige verdeeling van de bevolking in de 
woonkernen over het streekplangebied, zulks 
in nauw verband met eene redelijke prog
nose van de in de toekomst te verwachten 
omvang en samenstelling van de bevolking; 

2. dat zal worden bevorderd eene doel
matige ontwikkeling van het verkeer langs 
de wegen, de spoor- en tramwegen, de water
wegen en door de lucht, een en ander in on
derling verband en in samenhang met de 
plannen van het Rijk en Provincie; 

3. dat aandacht zal worden geschonken 
aan de belangen van handel en bedrijf (in
dustrieel zoowel als agrarisch); 

4. dat rekening zal worden gehouden met 
de belangen, welke gemoeid zijn met de be
scherming van het natuur- en landschaps
schoon in het streekplangebied; 

5. dat zal worden gelet op de openbare 
belangen (o.a. defensie, actieve en passieve 
recreatie, electriciteits-, gas- en watervoor
ziening, afvoer en zuiver;ng van afvalwater , 
begraafplaatsen), voorzoover van meer dan 
plaatselijke beteekenis; 

III. te bepalen: a. dat binnen vier maan
den na de dagteekening van dit besluit eene 
regeling tot instelling van eene commissie, 
als bedoeld in art. 45 der Woningwet, zal 
moeten zijn getroffen; b. dat binnen drie 
jaren na de dagteekening van dit besluit het 
beoogde streekplan aan de goedkeuring van 
hun college moet zijn onderworpen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat de belangen van de streek, bekend 
als K ennemerland-Zuid, en zich uitstrekken
de over de gemeenten Haarlem, Velsen, 
Heemstede, Bloemendaal , Zandvoort, H aar
lemmerliede en Sp.aarnwoude, benevens 
Bennebroek, de vaststelling vorderen van 
een streekplan voor dit gebied; dat door geen 
der raden van de tot deze streek behoorende 
gemeenten het verzoek, bedoeld in het eer
ste lid van art. 46 der Woningwet, is ge
daan; dat zoowel de raden van alle hierbij 
betrokken gemeenten, als belanghebbenden 
in de gelegenheid zijn gesteld bezwaren in te 
brengen tegen het door hun college aange
kondigde voornemen tot het opleggen van de 
verplichting om, met overeenkomstige toe
passing van art. 45 der Woningwet, tot de 
vaststelling van een streekplan voor dit ge
bied te geraken; dat door de raden der ge
meenten Heemstede, Bloemendaal en Haar
lemmerliede en Spaarnwoude tegen dit voor
nemen bezwaren zijn ingebracht; dat de ge
meenteraad van Bennebroek te kennen heeft 
gegeven geen bezwaren te hebben, mits in 
de te vormen streekplancommissie het enkel
voudige stemrecht zal worden toegepast; dat 
de gemeenteraad van Zandvoort heeft be
sloten geen bezwaar te maken tegen het vo
renbedoelde voornemen, doch als zijn wensch 
heeft kenbaar gemaakt, dat bij het nemen 
van beslissingen in de streekplancommissie 
aan elke der hierbij betrokken gemeenten 
één stem zal worden toegekend; dat de ge
meenteraad van Haarlem met den aange-
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kondigden maatregel instemt, terwijl van het 
gemeentebestuur van Velsen geen bericht is 
ontvangen; dat bezwaren van belanghebben
den niet zijn ingekomen; dat de van de zijde 
van de gemeentebesturen geopperde beden
kingen voornamelijk haar grond vinden in de 
vrees, dat in de te vormen streekplancommis
sie volgens het beginsel van het meervoudige 
stemrecht zal worden gestemd, waardoor, 
naar hunne meening ten onrechte, niet aan 
elke gemeente evenveel invloed op de vast
stelling van het streekplan zou worden ge
geven; dat het hier evenwel een punt be
treft, dat thans nog niet aan de orde is en 
derhalve buiten beschouwing dient te blijven 
bij de beoordeeling van de vraag, of de toe
passing van het tweede lid van art. 46 der 
Woningwet gerechtvaardigd is te achten; dat 
de gemeenteraden in dit stadium volkomen 
vrij zijn in onderling overleg het stemrecht 
zóó te regelen als volgens hun gemeenschap
pelijk inzicht gewenscht is te achten; 

dat de raad der gemeente Bloemendaal in 
beroep aanvoert, dat Bloemendaal tegen het 
voornemen terzake van Ged. Staten ernstige 
bezwaren van formeelen aard heeft inge
bracht, welke in het besluit van Ged. Staten 
van 10 Jan. 1940, ze afdeeling, No. 82, niet 
worden aangehaald en veelmin weerlegd; dat 
de raad daaruit meent te moeten afleiden, 
dat Ged. Staten aan deze formeele bezwaren 
niet voldoende aandacht hebben geschonken; 
dat echter de raad nog steeds staat op het 
standpunt, dat uit de woorden, de strekking 
en het systeem der Woningwet blijkt, dat 
Ged. Staten de bevoegdheid, bedoeld in art. 
46, lid 2, der wet eerst kunnen uitoefenen, 
nadat gebleken is, dat een plan is vastgeloo
pen, omdat een of meer der betrokken ge
meente (n) niet of niet voldoende medewer
king wil(Ien) verleenen, en geen der raden 
tot Ged. Staten een verzoek richt, als be
doeld in art. 46, lid 1; dat toch, naar zijn oor
deel, de wetgever in de eerste plaats heeft 
gewild een vrijwillige samenwerking van ge
meenten, volgens art. 45 der Woningwet, ge
heel in den geest van de analoge bepalingen 
der artt. 129 e. v. van de gemeentewet; dat 
de wetgever eerst in de tweede plaats, vol
gens art. 46, lid 1, Ged. Staten heeft willen 
inschakelen, hun de bevoegdheid gevende 
aan de gemeenten de verplichting op te leg
gen om tot de vaststelling van een streek
plan te geraken, met overeenkomstige toe
passing van art. 45; dat, naar het den raad 
voorkomt, eerst moet vaststaan, dat één of 
meer der in het plan betrokken gemeente(n) 
niet of niet voldoende medewerking ver
leent (verleenen); dat Ged. Staten pas daar
na kunnen ingrijpen, indien een of meer ge
meenteraden zulks zouden verzoeken; dat 
naar 's raads meening, de in art. 46, lid 2, 

der Woningwet omschreven bevoegdheid tot 
ingrijpen nog méér subsidiair is; dat deze 
laatst bedoelde bevoegdheid door Ged. Sta
ten, naar 's raads opvatting, eerst kan wor
den uitgeoefend, indien geen der raden het 
in art. 46, lid 1, der wet bedoelde verzoek 
doet; dat art. 46, lid 2 , der Woningwet, naar 
deze leerstelling, aan Ged. Staten geen on-

beperkte bevoegdheid geeft tot het nemen 
van initiatief en dwangmaatregelen; dat in
tegendeel de in art. 46, lid 2, der Woning
wet bedoelde bevoegdheid slechts kan wor
den uitgeoefend in een bepaald geval, name
lijk indien geen der raden het verzoek doet, 
bedoeld in art. 46, lid 1, der Woningwet, 
d. w. z. indien, bij gebleken gebrek aan de 
gewenschte medewerking, geen der betrok
ken raden zich met een verzoek, waarvan 
art. 46, lid 1, gewaagt, tot Ged. Staten richt; 
dat het in de voorgaande alinea aangehaalde 
geval hier niet aanwezig is; dat toch de vo
renomschreven gang van zaken kennelijk de 
bedoeling van den wetgever is geweest, en 
ook volgt uit een logische opeenvolging der 
verschillende etappes voor de totstandko
ming van een streekplan ; dat het buitendien 
in de wetgeving geen gewoonte is om dwang
maatregelen, teneinde tot samenwerking te 
komen, voorop te stellen; dat een dergelijk 
ingrijpen, naar het den raad voorkomt, ook 
in deze materie een "ultimum remedium" 
moet blijven; dat daartoe in casu zeker nog 
geen reden bestaat, nu er nog slechts enkele 
besprekingen terzake gevoerd waren, infor
meele besprekingen, waaromtrent de raad 
officieel nog niet zijn oordeel had uitgespro
ken; dat naar 's raads overtuiging de thans 
ingeslagen weg om tot een streekplan te ko
men, niet overeenkomstig de bedoeling van 
de wet is; dat zich nimmer zoodanige geschil
len met andere gemeenten in den omtrek 
hebben voorgedaan, dat in de gemeente 
Bloemendaal de totstandkoming van een 
streekplan als een dringende noodzakelijk
heid werd gevoeld; dat de waakzaamheid en 
het toezicht van de Vaste Commissie voor 
Uitbreidingsplannen in Noordholland blijk
baar voldoende is om geschillen tusschen de 
gemeenten onderling op het stuk der uitbrei
dingsplannen te voorkomen; dat de wil tot 
samenwerking met andere gemeenten in 
Bloemendaal zeker niet ontbreekt; dat de 
raad van Bloemendaal volkomen bereid is 
aan de totstandkoming van een streekplan 
zijn volle medewerking te verleenen, indien 
aannemelijk is gemaakt, dat supra-gemeente
lijke belangen daarbij op het spel staan en 
behartiging daarvan door het streekplan het 
belang der eigen gemeente niet al te zeer 
aantast; 

0. dat art. 46, tweede lid, der Woningwet 
aan Ged. Staten de bevoegdheid geeft om, 
den Inspecteur van de Volksgezondheid ge
hoord, aan de raden van de naar hun oor
deel tot een bepaalde streek behoorende ge
meenten de verplichting op te leggen om ge
zamenlijk tot de vaststelling of de herziening 
van een streekplan te geraken, indien Ged. 
Staten van oordeel zijn, dat de belangen van 
die streek de vaststelling of herziening van 
een streekplan vorderen en geen der even
bedoelde gemeenteraden het verzoek tot Ged. 
Staten richt, als bedoeld in het eerste lid van 
art. 46, namelijk om tot het opleggen van 
een zoodanige verplichting over te gaan; 

dat op grond van de ter zake uitgebrachte 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat de belangen van de hierboven bedoelde 
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streek rondom Haarlem inderdaad de vast
stelling van een streekplan vorderen; 

dat tevens vaststaat, dat geen der tot deze 
streek behoorende gemeenteraden een ver
zoek als evenbedoeld tot Ged. Staten van 
Noordholland hebben gericht; 

dat, aangezien derhalve beide, in art. 46, 
tweede lid, der wet genoemde omstandig
heden aanwezig zijn, niet anders kan worden 
geoordeeld, dan dat Ged. Staten van Noord
holland bij hun bestreden besluit terecht aan 
de raden der gemeenten Haarlem, Velsen, 
Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Haar
lemmerliede en Spaarnwoude en Bennebroek 
de verplichting hebben opgelegd om geza
menlijk te geraken tot de vaststelling van een 
streekplan voor Kennemerland-Zuid; 

dat de gemeenteraad van Bloemendaal in 
zijn beroepschrift wel het tegendeel tracht 
aan te toonen, doch dat hij daarin niet is 
geslaagd; 

dat het appelleerend college o. m. betoogd, 
dat Ged. Staten de bevoegdheid van art. 46, 
tweede lid, eerst kunnen uitoefenen, nadat 
gebleken is, dat een plan is vastgeloopen, 
omdat een of meer der betrokken gemeen
te(n) niet of niet voldoende medewerking 
wil(len) verleenen, en geen der raden tot 
Ged. Staten een verzoek richt, als bedoeld 
in art. 46, lid I, der wet; 

dat nu uit de stukken blijkt, dat het over
leg tusschen de hiervoor genoemde gemeen
tebesturen met betrekking tot een te ont
werpen streekplan voor K ennemerland-Zuid 
inderdaad is vastgeloopen, doordat deze be
sturen omtrent een belangrijk punt niet met 
elkaar tot overeenstemming zijn kunnen ge
raken, terwijl nochtans geen van hen er toe 
is overgegaan om tot Ged. Staten van Noord
holland een verzoek te richten, als bedoeld 
in het eerste lid van art. 46 der Woningwet; 

dat de gemeenteraad voorts nog betoogt, 
dat de in art. 46, tweede lid, omschreven be
voegdheid van Ged. Staten nog meer subsi
diair is dan die van het eerste lid van dit 
artikel; 

dat de juistheid hiervan kan worden toe
gestemd, doch dat ook hieruit niet volgt, dat 
Ged. Staten ten deze ten onrechte van die 
bevoegdheid gebruik zouden hebben ge
maakt, aangezien zich hier nu eenmaal, zoo
als hierboven reeds bleek, een geval voor
doet, waarin volgens de wet door Ged. Sta
ten van de bedoelde bevoegdheid inderdaad 
gebruik kan worden gemaakt; 

0. dat er in verband met het vorenstaande 
geen termen zijn om het bestreden besluit 
van Ged. Staten te vernietigen, zooals door 
den gemeenteraad van Bloemendaal wordt 
verzocht; 

dat er evenwel aanleiding bestaat om, zoo
als Ged. Staten in een ter zake uitgebracht 
ambtsbericht zelf reeds hebben aangegeven, 
den termijn, waarbinnen door de desbetref
fende gemeenteraden een regeling tot instel
ling van een commissie, als bedoeld in art. 
45 der Woningwet, zal moeten worden ge
troffen, zoodanig te wijzigen, dat, nu beroep 
is ingesteld, de gemeenteraden de bedoelde 
regeling alsnog zullen kunnen ontwerpen bin-

nen vier maanden na de dagteekening van 
de bij deze gegeven beslissing; 

Gezien de Woningwet ; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/i940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met ongegrondverklaring van het beroep, 
het besluit van Ged. Staten van Noordhol
land van rn Jan. I940, Ie afdeeling, No. 82, 
te wijzigen in dier voege, dat onder IIIa 
na "binnen vier maanden na de dagteeke
ning van dit besluit" wordt gelezen: of, in
dien door een of meer gemeenteraden be
roep is ingesteld, binnen vier maanden na 
de in beroep genomen beslissing. 

(A.B.) 

14 October 1940. BESLUIT van den S e
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Lager Onder
wijswet I920 art. 73.) 

Ook al mocht de huisvesting van een 
deel der bijzondere school in twee loka
len eener openbare school nog niet de
finitief haar beslag hebben gekregen en 
ook voor het overige nog niet zijn be
slist aangaande de wijze, waarop de 
medewerking tot stichting der school, 
waartoe het gemeentebestuur bij K. B. 
verplicht is, verleend zal worden, zoo 
bestaat niettemin geen voldoende reden 
voor de verwachting, dat het gemeente
bestuur aan het schoolbestuur in strijd 
met de wet de schoolruimte zal onthou
den, welke voor het in de lokalen der 
school geplaatst blijven van de daarin 
geplaatste leerlingen noodig zou zijn. 
Zulks is te minder te verwachten, aan
gezien sedert de opening der school het 
gemeentebestuur voor de leerlingen , die 
in het gebouw der school geen plaats 
konden vinden, in feite over de bedoelde 
twee lokalen heeft laten beschikken, en 
het niet aan pogingen heeft laten ont
breken om met het schoolbestuur tot 
overeenstemming te komen. Derhalve 
moet worden aangenomen, dat voor de 
bedoelde leerlingen in de school, die zij 
zouden verlaten, plaatsruimte in de 
voor hen bestemde klasse beschikbaar 
zou blijven in den zin van art. 73 4e lid 
sub b. 

De Waarnemend S ecretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

Gezien het beroep, ingesteld door het Be
stuur der Vereeniging tot Stichting en In
standhouding van Nederlandsch-Hervormde 
Christelijke Scholen , te Waddinxveen, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 3 April I940, no. IO, tot ongegrond
verklaring van het beroep van den appel
lant tegen het besluit van den raad der ge
meente Waddinxveen van 16 Nov. I939, 
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waarbij de overeenkomstig art. 72 der Lager 
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor de stichting van een bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs in de kom der 
gemeente Waddinxveen is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
2 Oct. 1940, no. 533); 

0. dat de raad der gemeente Waddinx
veen bij besluit van 16 Nov. 1939 afwijzend 
heeft beschikt up het verzoek van het vo
rengenoemde schoolbestuur om de voor de 
stichting en eerste inrichting van een -
tweede - school voor gewoon lager onderwijs 
binnen deze gemeente vereischte medewer
king te verleenen, door de daarvoor benoo
digde gelden uit de gemeentekas te verstrek
ken, daarbij o.a. overwegende, dat bij de 
aanvrage is overgelegd een schriftelijke ver
klaring van 73 ouders van 107 kinderen, die 
instemmen met het verzoek en zich bereid 
verklaren de kinderen deze school te doen 
bezoeken; dat het schoolbestuur bij brief 
van 23 October 1939 heeft medegedeeld, dat 
van de 107 kinderen, vermeld in de ouder
verklaring, die dus de nieuwe school zullen 
bezoeken - er 82 onderwijs genieten in de 
B-klassen der tegenwoordige hervormde 
school, die gehuisvest zijn in de twee loka
len der openbare school B , welke thans nog 
in bruikleen zijn afgestaan; dat de genoem
de 82 leerlingen ingevolge het vierde lid van 
art. 73 der Lager Onderwijswet 1920 tot 1 
Januari 1942 niet mogen worden medegere
kend, zoodat er van de 107 kinderen slechts 
25 zijn, die niet een gelijksoortige school be
zoeken; dat dit aantal voor een school voor 
gewoon lager onderwijs blijkens art. 73, eer
ste lid, onder a, der Lager Onderwijswet 1920 
te gering is; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Zuid-Holland in 
beroep was gekomen, deze bij besluit van 3 
April 1940, no. 10, het beroep ongegrond 
hebben verklaard, daarbij o.a . overwegende, 
dat de raad, waarin hooger beroep bij Ko
ninklijk besluit van 7 Oct. 1938, no. 17, was 
bepaald, dat de gemeente alsnog aan het ap
pelleerend schoolbestuur medewerking moest 
verleenen bij de stichting eener bijzondere 
lagere school, aan het betrokken schoolbe
stuur in bruikleen heeft aangeboden, o.a. 
lokaliteit in het gebouw der openbare lagere 
school B in de gemeente; dat het schoolbe
stuur de bedoelde lokaliteit metterdaad voor 
zijn school in gebruik heeft genomen, en ook 
overigens handelingen heeft verricht - zoo
als het aanwijzen van een taxateur ingevolge 
art. 85, lid 1, der wet - waaruit van de 
aanvaarding in bruikleen zonder voorbehoud 
van de meergenoemde lokaliteit blijkt, het
geen nog bevestigd wordt door de omstan
digheid, dat de appellant ten tijde van deze 
uitspraak - naar is komen vast te staan -
geen beslissing van den Minister ingevolge 
art. 77, lid 2, der Lager Onderwijswet 1920 
heeft ingeroepen, zoodat te dezen moet wor
den aangenomen, dat aan het bepaalde in 
art. Bo, lid 2, volzin 2, der wet is voldaan; 
dat mitsdien de lokaliteit in het gebouw der 

openbare lagere school B geacht moet worden 
deel uit te maken van de bijzondere lagere 
school van den appellant; dat, vermits in 
deze school plaatsruimte beschikbaar zou 
blijven voor de 82 leerlingen, op welke de 
ouderverklaringen betrekking hebben, be
doeld in het aangevallen raadsbesluit, deze 
verklaringen niet behooren te worden mede
gerekend bij de beoordeeling van de in art. 
73, lid 1, onder a, bedoelde verklaring ; dat 
de voormelde verklaring, indien van het in 
totaal daarin vermelde aantal kinderen van 
107 er 82 buiten aanmerking moeten worden 
gelaten, niet aan den eisch der wet voldoet; 
dat aan het vorenstaande niet afdoet de om
standigheid, waarop door den appellant bij 
de openbare behandeling van het beroep 
voor hun college is gewezen, namelijk, dat 
ten tijde van de indiening der aanvrage door 
het schoolbestuur op 25 Aug. 1939 de raad 
zijn besluit van 8 Mei 1939 tot verstrekking 
in bruikleen der bedoelde lokaliteit bij nader 
besluit van 8 Augustus had ingetrokken; dat 
immers de raad tot eenzijdige beëindiging 
van de verstrekking in bruikleen van deze 
lokaliteit naar burgerlijk recht niet bevoegd 
was, terwijl de appellant geen formeele me
dedeeling heeft gedaan, dat zijnerzijds daar
mede werd ingestemd, maar dat hij integen
deel deze lokaliteit zonder meer in gebruik 
heeft gehouden; dat overigens de raad bij 
besluit van 19 December 1939 het besluit van 
8 Mei tot verstrekking. in bruikleen der lo
kaliteit weder formeel heeft hersteld, zoodat 
er in de rechtsverhouding tusschen gemeente 
en schoolbestuur ter zake van de onderha
vige lokaliteit geacht moet worden geen ver
andering te zijn gekomen sinds het meerge
noemde raadsbesluit van 8 Mei 1939; dat 
derhalve de gevraagde medewerking door 
den raad terecht is geweigerd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur in beroep is gekomen, aan
voerende, dat bij de beoordeeling van de 
aanvraag om medewerking behoort reke
ning te worden gehouden met den toestand 
op het tijdstip van het indienen van de aan
vrage op 25 Aug. 1939; dat het schoolbestuur 
op dit tijdstip slechts over het niet meer dan 
vijf klasselokalen tellende schoolgebouw aan 
den Onderweg beschikte, ruimte biedend 
voor ten hoogste 240 kinderen, terwijl de 
school 290 leerlingen telde ; dat wel de kin
deren, voor wie in het gebouw aan den On
derweg geen plaats was, tijdelijk onderge
bracht waren in de lokalen van de openbare 
lagere school B aan den Kerkweg, maar de 
gemeenteraad op 8 Aug. 1939 besloot tot in
trekking van zijn vroeger genomen besluit, 
waarbij de laatstgenoemde lokalen in bruik
leen werden afgestaan; dat er dus op het 
tijdstip van het indienen der aanvrage geen 
overeenkomst van bruikleening bestond be
treffende deze twee lokalen en er ten deze 
evenmin eenige rechtsverhouding bestond 
tusschen de gemeente en het schoolbestuur; 
dat nu Ged. Staten wel aanvoeren, dat op 
19 D ec. 1939 de lokalen weer door den raad 
in bruikleen zijn aangeboden, maar, afgezien 
van de vraag, of het schoolbestuur dat aan-
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bod zou aanvaarden, dit toch zeker niet kan 
beteekenen - zooals Ged. Staten blijkbaar 
meenen - dat door een dergelijke eenzijdige 
handeling van den raad de bedoelde twee lo
kalen zouden zijn gaan behooren tot het ge
bouw aan den Onderweg, hetwelk reeds door 
het schoolbestuur in bruikleen was aanvaard; 
dat de meening van Ged. Staten, dat voor 
82 kinderen op het tijdstip van het indienen 
der aanvrage plaatsruimte beschikbaar was 
in de voor hen bestemde klasse eener bijzon
dere lagere school, dan ook ten eenenmale 
onjuist is; dat, ware dit anders, deze kinde
ren dan hadden moeten kunnen worden ge
plaatst in het gebouw aan den Onderweg, 
hetgeen onmogelijk is; dat G_ed. Staten het 
oog gesloten hebben voor het feit, dat het 
beschikbaar stellen van de twee op grooten 
afstand van de school aan den Onderweg 
gelegen leslokalen van de openbare lagere 
school B - indien deze al door het school
bestuur zouden zijn aanvaard - slechts een 
tijdelijk karakter zou kunnen hebben, omdat 
de bijzondere school door die aanvaarding 
niet zou kunnen voldoen aan den eisch van 
art. 2 van het Kon. Bes!. van 15 Febr. 1924, 
S. no. 48, het "Bouwbesluit", namelijk dat 
de leslokalen der school één gebouwencom
plex moeten vormen; dat weliswaar de in
specteur van het lager onderwijs de bevoegd
heid heeft van dien eisch telkens voor een 
jaar ontheffing te verleenen en die ontheffing 
dan ook reeds werd verkregen, maar ernstig 
mag worden betwijfeld, of die ontheffing 
met het oog op den afstand tusschen het 
schoolgebouw aan den Onderweg en die twee 
lokalen aan den Kerkweg op den duur zal 
worden verleend, omdat dit niet in het be
lang zou zijn van het onderwijs; dat het 
schoolbestuur dan ook van meening is, dat 
hier een gewichtige omstandigheid is, als be
doeld in de eerste alinea van het vierde lid 
van art. 73 der Lager Onderwijswet 1920, 
zoodat ook om deze reden de 82 kinderen 
behooren te worden medegerekend; 

0. dat de beslissing in dit geschil afhangt 
van de beantwoording van de vraag, of al 
dan niet gezegd kan worden, dat voor de 
bedoelde in de verklaring vermelde 82 kin
deren in de lokalen, waarin de door hen be
zochte school gehuisvest is of zal worden, 
plaatsruimte in de voor hen bestemde klas
sen beschikbaar zal blijven ; 

dat, ook al mocht de huisvesting van een 
gedeelte dier school in twee lokalen eener 
openbare lagere school nog niet definitief 
haar beslag hebben gekregen en ook voor het 
overige nog niet zijn beslist aangaande de 
wijze, waarop de medewerking tot de stich
ting dier school, waartoe het gemeentebe
stuur krachtens het K. B . van 7 Oct. 1938, 
no. 17, verplicht is, verleend zal worden, 
niettemin geen voldoende reden bestaat voor 
de verwachting, dat het gemeentebestuur 
aan het schoolbestuur in strijd met de Lager 
Onderwijswet 1920 de schoolruimte zal ont
houden, welke voor het in de lokalen der 
school geplaatst blijven van de onderhavige 
leerlingen noodig zou zijn; 

dat zulks te minder te verwachten is, aan-

gezien sedert de opening van de school het 
gemeentebestuur het schoolbestuur voor de 
leerlingen, die in het gebouw aan den On
derweg geen plaats konden vinden, in feite 
over de bedoelde lokalen heeft laten beschik
ken en het niet aan pogingen heeft laten ont
breken om met het schoolbestuur tot over
eenstemming te komen; 

dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat voor de bedoelde leerlingen in de school, 
die zij zouden verlaten, plaatsruimte in de 
voor hen bestemde klasse beschikbaar zou 
blijven in den zin van de vorengenoemde 
wetsbepaling; 

dat hieruit volgt, dat de door het school
bestuur overgelegde verklaring niet aan den 
eisch van art. 73, eerste lid, der Lager On
derwijswet 1920 voldoet, zoodat de aanvrage 
terecht is afgewezen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van par. 1 der Verorde

ning no. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

z4 October z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sr. art. 42; Bouwverorde
ning Maassluis art. 17.) 

Wanneer een bouwwerk voor rekening, 
d .w.z. in opdracht van een ander wordt 
verricht, is volgens de Bouwverordening 
van Maassluis de opdrachtgever degene, 
die de door de verordening vereischte 
vergunning moet hebben gevraagd en 
verkregen, en hieruit moet in verband 
met den tekst van art. 1 7 worden afge
leid, dat in zoodanig geval deze laatste, 
al dan niet naast den uitvoerder van het 
werk, als de persoon, die "bouwt" in den 
zin van a rt. 17 is aan te merken. 

De rivierenwet kent in de artt. 15 v.v. 
aan het Rijk ter bescherming van het 
openbaar rivier- of stroombelang zekere 
bevoegdheden toe met betrekking tot de 
daar bedoelde gronden, waarop anderen 
gerechtigd zijn, doch noch in deze wet, 
noch in eenige andere is aan het Rijk of 
zij n ambtenaren een verplichting opge
legd om werken als waarvan in het be
wezen verklaarde sprake is, tot stand 
te brengen. 

Wel zal het Rijk uit hoofde van het 
daarbij betrokken belang van de inwo
ners zich geroepen gevoelen om de tot
standbrenging van dergelijke werken ter 
hand te nemen en zullen de ambtenaren 
van den Rijkswaterstaat ieder binnen 
den kring van hun ambtelijke taak daar
aan hebben mede te werken, doch zij 
behooren daarbij, evenals ieder ander, de 
verordeningen in acht te nemen, welke 
door de daartoe bevoegde plaatselijke 
overheid zijn uitgevaardigd, tenzij uit 
eenige wettelijke bepaling het tegendeel 
mocht voortvloeien. Een zoodanige van 
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het gemeene recht afwijkende bepaling, 
waardoor req. zich ten deze zonder meer 
van de verplichting tot eerbiediging der 
bouwverordening van Maassluis onthe
ven zou hebben mogen achten, is niet te 
vinden in de artikelen der Rivierenwet 
en der Waterstaatswet 1900, noch in 
eenig andere wetsbepaling. Derhalve 
heeft req. niet gehandeld ter uitvoering 
van een wettelijk voorschrift en is zijn 
handelwijze terecht strafbaar geoordeeld 
ingevolge de aangehaalde bepalingen der 
Bouwverordening. 

Op het beroep van Ir. F. L. S., hoofd-inge
nieur-directeur bij den Rijkswaterstaat, wo
nende te 's-Gravenhage, requirant van cas
satie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Rotterdam van 21 Maart 1940, waar
bij in hooger beroep, met vernietiging van 
-een vonnis van het Kantongerecht te Schie
dam van 13 Dec. 1939, requirant ter zake 
van het " in de gemeente Maassluis bouwen 
zonder schriftelijke vergunning van B. en 
W.", met aanhaling van de artt. 1, 17 en 117 
der Bouwverordening van de gemeente Maas
sluis en 23 Sr. , is veroordeeld tot een geld
boete van één gulden en vervangende hech
tenis van één dag. ( Gepleit door Mr. K. Th. 
.M. van Ryckevorsel) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep achtte de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam bij vonnis van 21 Maart 1940 
ten laste van requirant bewezen, dat hij te 
Maassluis omstreeks Maart 1939 zonder 
schriftelijke vergunning van B . en W. dier 
gemeente aan de Burgemeester van der Lely
kade heeft gebouwd door het doen verande
ren van den kademuur en het doen aanbren
gen van een uitgebouwden aanlegsteiger. Zij 
verniet igde hierbij het vonnis des Kanton
rechters die meer en andere telastegelegde 
feiten bewezen had verklaard. 

De R echtbank gaf aan dit door haar als 
vaststaande aangenomen gedeelte der telaste
legging de benaming van : ,,In de gemeente 
Maassluis bouwen zonder schriftelijke ver
gunning van Burgemeester en Wethouders;" 

Strafbaar krachtens de artt. 1, 17 en 117 
van de Bouwverordening der gemeente Maas
sluis, en veroordeelde requirant tot een geld
boete van f 1, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen doo~ een dag hechtenis. 

In cassatie gekomen droeg requirant als 
middelen tegen dit vonnis voor: 

,,I. V. t . van de artt. :r , x 7 e n XI 7 B o uw
verordening der gemeente Maassluis, omdat 
de ten last e gelegde en bewezen verklaa rde 
feiten niet opleveren: 

" In de gemeente Maassluis bouwen zonder 
schriftelijke vergunning van B . en W .", om
dat requirant de overtreding van de artt. 1 , 

1 7 en 11 7 Bouwverordening d er gemeente 
Maassluis niet zelf heeft gepleegd. 

II. S . van art. 42 Sr., in verband m et de 
.artt. 1, 17 en II7 Bouwverordening der ge
meente Maassluis doordat requirant namens 
het Rijk, den beheerder der voorname rivie-

ren en stroomen, krachtens de Rivierenwet 
bevoegd zijnde tot het bouwen van de onder
havige R ijksrivierwerken, handelde ter ver
wezenlijking van het door die wet beoogde 
doel, en mitsdien handelde ter uitvoering van 
een wettelijk voorschrift. 

III. S ., althans v. t . van de artt. 1, 17 en 
11 7 Bouwverordening der Gemeente Maas
sluis, doordat requirant, namens het R ijk, 
den beheerder der voorname rivieren en 
stroomen, krachtens de Rivierenwet bevoegd 
zijnde tot het bouwen van de onderhavige 
Rijksrivierwerken, niet onrechtmatig handel
de." 

De Rechtbank nam aan, dat hetgeen zij 
bewezen verklaarde, vast staat door de ver
klaringen van requirant en een getuige, welke, 
naar het vonnis luidt, inhouden, dat ter te
rechtzitting van de Rechtbank hebben ver
klaard: 

de verdachte: 
dat hij is en in 1939 was hoofdingenieur

directeur bij den Rijkswaterstaat; dat hij als 
zoodanig in Januari 1939 namens het Rijk 
heeft aanbesteed het maken van een nieuwen 
aanlegsteiger aan den rechteroever van den 
Rotterdamschen Waterweg te Maassluis ten 
behoeve van de veerverbinding Maassluis
Rozenburg, met bijbehoorende werken; dat 
dit werk omvatte het veranderen van den be
staanden kademuur aan de Burgemeeste r van 
der Lelykade te Maassluis en het aanbrengen 
van een uitgebouwden aanlegsteiger aldaar; 
dat dit werk omstreeks Maart 193 9 onder zijn 
directie door den aannemer is uitgevoerd; dat 
aan B . en W . van Maassluis geen schriftelijke 
vergunning is gevraagd tot uitvoering van 
het werk; 

de ge-tuige Mr. P . A . Schwartz : 
dat hij is en in 1939 was Burgemeester der 

gemeente Maassluis; dat omstreeks Maart 
1939 vanwege den Rijkswaterstaat aan de 
Burgemeester van der Lelykade te M aassluis 
de kademuur is veranderd en een uitgebouw
dt. aanlegsteiger is aangebracht ; 

dat door B. en W . van Maassluis geen 
schriftelijke vergunning is verleend tot uit
voering van dit werk. 

H et eerste middel berust naar mijn oordeel 
op een te enge taalkundige opvatting van 
het woord "bouwen" in art. 17 der Verorde
ning. Art. 1 der B ouwverordening voor de ge
meente Maassluis zegt, onder 5, dat in de 
Verordening wordt verstaan onder "bouwen" : 
"het maken, het geheel of voor een gedeelte 
vernieuwen of veranderen, of het uitbreiden 
van bouwwerken , met name : 

a . e e n w oning of e e n ande r gebouw in de n 
zin der Woningwet; 

b. terreinafscheidingen en beschoeiingen; 
c. stoeptreden , stoepen , toegangsb ruggen 

en bestratingen ; 
d. inrichtingen voor drinkwatervoorzie-

• ning en voor den afvoer of de verzameling 
van wate r, vuil en drekst offen; 

e. antennes en reclameborden en -toestel
len · 

/ muren, wanden of schotwerken, niet 
vallende onder b; 

g. vrijstaande schoorsteenen;" 
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Daarnaast bepaalt art. iI7: ,,Het handelen 
- waaronder is te verstaan zoowel doen als 
nalaten - in strijd met de bepalingen dezer 
Verordening wordt, voorzoover daartegen 
geen straf is bedreigd in§ 10 der Woningwet, 
gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden." 

Uit deze bepalingen blijkt m. i. voldoende, 
dat de Verordening niet eischt voor straf
rechtelijke aansprakelijkheid, dat men zelf 
bouwt in den meest strikten zin, m . a. w. niet 
vordert, dat men zelf metselt, enz. ,,Bouwen" 
heeft naast den meest eigenlijken zin dan ook 
een veel ruimer beteekenis, zooals o.a. ook 
blijkt uit art. 59 der Woningwet en de daar
in naast elkaar gestelde begrippen van "bou
wen, vernieuwen, veranderen of uitbreiden", 
terwijl uit art. 117 der Verordening volgt, dat 
onder het handelen ook "doen en nalaten" 
valt. 

Terecht is dus de Rechtbank van oordeel, 
dat het bewezenverklaarde valt onder de 
aangehaalde bepalingen. 

De beide volgende middelen hangen samen, 
en meen ik tegelijkertijd te kunnen bespre
ken. Zij raken het beginsel waarover in deze 
zaak feitelijk de strijd loopt, n.l. of het Rijk 
zonder vergunning van B . en W., dus in af
wijking van desbetreffende voorschriften in 
gemeentelijke bouw- en won ingverordenin
gen, werken als waarvan in deze zaak sprake 
is, kan uitvoeren, waarbij ik, zooals reeds 
bleek, er van uitga, dat bedoelde werkzaam
heden vallen onder het begrip "bouwen". 

De vraag bij deze middelen loopt dus hier
over of het Rijk, handelend krachtens de Ri
vierenwet werkzaamheden kan doen verrich
ten zonder zich te houden aan de voorschrif
ten welke in de Woningwet en de daaruit 
voortvloeiende verordeningen gegeven zijn. 

Voortdurend en uitvoerig is in deze proce
dure betoogd, dat het Rij k krachtens de Ri
vierenwet zoowel bevoegd als verplicht is tot 
het bouwen van Rijksrivierwerken, immers 
het doel der Wet is het verzekeren van den 
goeden staat der voorname rivieren en stroo
men des Rijks, terwijl voorts een beroep 
wordt gedaan op de artt. 33 en 37 der Wa
terstaatswet 1900 en op art. 1 der Wet van 
28 Febr. 1891, Stbl. 69, · tot vaststelling van 
bepalingen betreffende 's R ijkswaterstaats
werken. 

De Rechtbank weerlegde dit verweer met 
de overweging : ,,alle voormelde wetsartike
len laten onaangetast de bevoegdheid, bij art. 
168 der Gemeentewet aan den gemeentewet
gever gegeven, om in het belang van de huis
houding der gemeente de uitvoering van niet 
onder art. 6a der Woningwet vallende bouw
werken, ook wanneer deze door of ten be
hoeve van den Rijkswaterstaat worden uit
gevoerd, afhankelijk te stellen van een schrif
telijke vergunning van B. en W." 

Ik kan mij geheel vereenigen met de be
schouwingen over de rechten en verplichtin
gen van het Rijk namens requirant gegeven, 
maar zie niet in dat daaruit noodzakelijk zou 
voortvloeien, dat de Wet waarin die rechten 

en verplichtingen zijn neergelegd, daarmede 
alle andere regelingen zou op zijde zetten en 
dientengevolge het Rijk zou machtigen zijn 
taak te vervullen zonder ook die andere voor
schriften na te leven. Art. 42 Sr. speelt dan 
naar mijn oordeel ten deze ook geen rol, en 
werkt voor requirant niet bevrijdend. Hij 
moge gehandeld hebben ter uitvoering van 
een wettelijk voorschrift, doch daarnaast be
staan andere regelen in Gemeente, Woning
wet enz. welke tegelijkertijd moeten en kun
nen worden nageleefd. Eenig bezwaar daarte
gen bestaat m . i. niet, nu die andere regelen 
niet strijdig zijn met een wet als hier v.n.1. 
van belang is n.l. de Rivierenwet. 

Ik meen, dat deze opvatting een sterke be
vestiging vindt in de "Belemmeringenwet 
Verordeningen", de Wet van 23 Mei 1899, 
Stbl. 129, waarvan art. 1 o.m. zegt "Wanneer 
ter uitvoering van openbare werken, die door 
het R ijk worden ondernomen of die waar
van het algemeen nut uitdrukkelijk bij de 
wet (i . c. de Rivierenwet) is erkend, een 
werk of een handeling noodig is enz.", terwijl 
art. 2 bepaalt, dat wanneer voor eenig zoo
danig werk bij gemeente-verordening de ver
gunning van eenig bestuur wordt gevorderd, 
die door dat bestuur verleend wordt, enz. 

Ik zal verder niet ingaan op de uitvoerige 
regeling in deze wet te vinden, doch meen, 
dat het thans besproken geval langs den daar
bij gegeven weg gemakkelijk een oplossing 
had kunnen vinden. 

Met het opvolgen van enkele administra
tieve rechtsregelen had m. i . de moeilijkheid 
vermeden kunnen worden, zonder dat eenige 
inbreuk werd gemaakt op de rechten en/of 
verplichtingen van het Rijk kractens de Ri
vierenwet. 

Mijn conclusie strekt dan ook tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende : (zie conclusie) 

0 . dat bij het bestreden vonnis van het 
aan requirant telaste gelegde is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat enz. (zie conclusie); 

0 . omtrent het eerste middel van cassatie: 
dat dit blijkens de toelichting steunt op de 

stelling, dat wel het uitvoeren van een werk 
als het onderhavige, doch niet het bewezen 
verklaarde door een ander, den aannemer, 
doen uitvoeren daarvan als "bouwen" in den 
zin van art. 1 7 der voormelde Bouwverorde
ning zou zijn te beschouwen; 

dat in het eerste lid van dat artikel, tegen 
overtreding waarvan in art. 11 7 der verorde
ning straf is bedreigd, onder meer is bepaald: 
"Voor zoover de Woningwet dit niet reeds 
verbiedt, is het verboden te bouwen a . zonder 
schriftelijke vergunning van B. en W.", ter
wijl volgens art. 18 ter verkrijging van de in 
art. 1 7 lid 1 onder a bedoelde vergunning een 
verzoek moet worden ingediend door hem, 
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"voor wiens rekening wordt gebouwd, of diens 
gemachtigde"; 

dat derhalve, wanneer een bouwwerk voor 
rekening, dit wil zeggen in opdracht van een 
ander wordt verricht, de opdrachtgever de
gene is, die de vereischte vergunning moet 
hebben gevraagd en verkregen, en hieruit in 
verband met den aangehaalden tekst van 
art. r 7 moet worden afgeleid, dat in zoodanig 
geval deze laatste, al dan niet naast den uit
voerder van het werk, als de persoon, die 
"bouwt" in den zin van art. 17 is aan te 
merken; 

0 . omtrent het tweede en het derde mid
del: 

dat uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt, 
dat het veranderen van den bedoelden kade
muur en het aanbrengen van den aanleg
steiger begrepen waren in een werk, het ma
ken van een nieuwen aanlegsteiger aan den 
rechteroever van den Rotterdamschen Wa
terweg te Maassluis ten behoeve van de veer
verbinding Maassluis-Rozenburg met bij
behoorende verrichtingen, hetwelk requirant 
in zijn hoedanigheid van hoofdingenieur-di
recteur bij den Rijkswaterstaat namens het 
Rijk had aanbesteed en dat onder zijn toe
zicht door den aannemer is uitgevoerd; 

dat de Rivierenwet in de artt. 15 volgende 
aan het Rijk ter bescherming van het open
baar rivier- of stroombelang zekere bevoegd
heden toekent met betrekking tot de daar 
bedoelde gronden, waarop anderen gerechtigd 
zijn, doch noch in deze wet, noch in eenige 
andere aan het Rijk of zijn ambtenaren een 
verplichting is opgelegd om werken als waar
van in het bewezen verklaarde sprake is, tot 
stand te brengen; 

dat wel het Rijk uit hoofde van het daarbij 
betrokken belang van de inwoners zich ge
roepen zal gevoelen om de totstandbrenging 
van dergelijke werken ter hand te nemen en 
de ambtenaren van den Rijkswaterstaat ieder 
binnen den kring van hun ambtelijke taak 
daaraan zullen hebben mede te werken, doch 
zij daarbij, evenals ieder ander, de verorde
ningen behooren in acht te nemen, welke 
door de daartoe bevoegde plaatselijke over
heid zijn uitgevaardigd, tenzij uit eenige 
wettelijke bepaling het tegendeel mocht 
voortvloeien; 

dat een zoodanige van het gemeene recht 
afwijkende bepaling, waardoor requirant zich 
ten deze zonder meer van de verplichting tot 
eerbiediging der Bouwverordening van Maas
s luis ontheven zou hebben mogen achten, niet 
is te vinden in de artikelen der Rivierenwet 
en der Waterstaatswet 1900, waarop bij plei
dooi een beroep is gedaan, noch in eenig an
dere wetsbepaling; 

dat derhalve requirant niet ter uitvoering 
van een wettelijk voorschrift heeft gehandeld 
en zijn handelwijze terecht strafbaar is ge
oordeeld ingevolge de aangehaalde bepalin
gen der Bouwverordening; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

z4 October z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 350; Landb.-Crisis
wet 1933 art. 9). 

Blijkens het bestreden vonnis heeft de 
Rechtbank de telastlegging - inhouden
de dat verd. 11250 K.G. lijnkoeken heeft 
voorhanden gehad - aldus opgevat, dat 
deze doelt op het aantal kilogrammen 
lijnkoeken, dat bij req. werd aangetrof
fen boven de hoeveelheid, van welke het 
voorhanden zijn door aangifte overeen
komstig de wettelijke voorschriften was 
gedekt. Deze . opvatting moet, als met 
de bewoordingen der telastlegging niet 
in strijd, in cassatie worden aanvaard. 

De bewijsmiddelen betreffen lijnkoe
ken, welke req. in zijn bedrijf te Krim
pen a . d. IJssel aanwezig had, en de 
Rechtb. kon, ook zonder nadere moti
veering dienaangaande, aannemen, dat 
req. de lijnkoeken aldaar "voorhanden" 
had, daargelaten of hier niet even goed 
het "in voorraad" hebben van die lijn
koeken had kunnen worden aangenomen. 

Op het beroep van W. van S ., molenaar, 
te Krimpen a/d IJssel, req. van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtb. te Rotter
dam van 29 Febr. 1940, waarbij in hooger be
roep, behoudens na te melden uitzondering, 
werd bevestigd een op 30 Nov. 1939 door het 
Kantongerecht te Rotterdam gewezen mon
deling vonnis, bij hetwelk req. ter zake van 
,,Het voorhanden hebben van lijnkoeken, 
terwijl de voorraad grooter is dan 500 K .G.", 
met aanhaling van de artt. r, sub 5 (lees: 
aanhef en sub 5), 2 eerste lid, 5 en 6 van het 
K. B . van 28 Aug. 1939, S . 679j, r, 9 eerste 
lid aanhef en sub B, 31 en 36 van de Land
bouwcrisiswet 1933, 23, 33 en 91 Sr. , is ver
oordeeld tot f 500 boete en twee maanden 
vervangende hechtenis, met verbeurdverkla
ring van het in beslag genomene, hebbende 
de Rechtb. dat vonnis vernietigd t en aanzien 
van de opgelegde hoofdstraf, en dienaangaan
de opnieuw rechtdoende req. veroordeeld tot 
een geldboete van f 250 en 50 dagen vervan
gende hechtenis; (gepleit door Mr. G . de 
Grooth, adv. te Rotterdam) ; 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. voorgesteld bij pleidooi en luidende: 
,,re. S., althans v. t. van de artt. 261, 

348, 350, 352 jctis 398 en 425 Sv., doordien 
de Rechtb., overwegende "dat uit de bewijs
middelen blijkt, dat de in de dagvaarding ge
noemde hoeveelheid lij nkoeken niet is begre
pen onder de door verdachte gedane opgave 
van 19000 Kg. lijnkoeken", niet heeft be
raadslaagd en beslist op den grondslag der 
telastelegging : 

a. omdat de Rechtb. daarmede en daar
door implicite als bewezen heeft aangenomen 
dat req. tot cassatie 30000 K g. lijnkoeken in 
voorraad heeft gehad, waardoor zij zich heeft 
begeven buiten den grondslag der telaste
legging, 
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b. omdat de Rechtb., overwegende als 
hierboven omschreven, met die overweging 
niet anders heeft beoogd en niet anders kon 
beoogen dan bewezen te verklaren, dat requi
rant tot cassatie n250 Kg. lijnkoeken, waar
van geen opgave gedaan was, voorhanden 
heeft gehad, waardoor de Rechtb. zich heeft 
begeven buiten den grondslag der telaste
legging. 

2e. S., althans v. t. van de artt. 358 en 
359 jctis 398 en 425 Sv. door te beslissen, dat 
weliswaar req. op zich zelve terecht een be
roep deed op aangifte van 19000 Kg. lijnkoe
ken, nochtans dit beroep op deze bevrijden
de daadzaak moest worden verworpen, om
dat uit de bewijsmiddelen zou blijken, dat de 
in de dagvaarding genoemde hoeveelheid lijn
koeken niet begrepen waren onder de aan
gifte van requirant, 

ten onrechte, omdat uit die bewijsmidde
len niet kon worden afgeleid, dat de in de 
dagvaarding genoemde hoeveelheid niet zou 
zijn begrepen onder de aangifte en het von
nis mitsdien ten aanzien van de verwerping 
van requirant's beroep op de genoemde be
vrijdende omstandigheid niet behoorlijk met 
redenen is omkleed. 

3e. S., althans v. t. van de artt. 1, 5 en 6 
van het K. B. van 28 Aug. 1939 S. 679j j 0

• 

artt. 9 en 12 van de Landbouw-Crisiswet, 
door het beroep van req. op de omstandig
heid, dat hij de in de dagvaarding genoemde 
hoeveelheid lijnkoeken niet voorhanden doch 
in voorraad had, te verwerpen met de niet 
ter zake doende overweging: dat uit het naast 
elkander noemen van "voorhanden hebben" 
of "in voorraad hebben" in art. 9 1e lid letter 
8 van de Landbouw-Crisiswet niet volgt, dat 
in de dagvaarding ten onrechte aan verdach
te te laste is gelegd, dat deze de lijnkoeken 
voorhanden had. 

4e. S., althans v. t. van de artt. 358 en 
359 jctis 398 en 425 Sv., door ten laste van 
verdachte als bewezen aan te nemen, dat hij 
de in de dagvaarding genoemde n250 Kg. 
lijnkoeken voorhanden heeft gehad, zulks 
terwijl uit de bewijsmiddelen ten hoogste kan 
worden afgeleid, dat hij deze in voorraad had 
doch niet het bewezen verklaarde voorhan
den hebben, zoodat te dien aanzien het be
roepen vonnis niet naar eisch van de wet met 
redenen is omkleed." 

0. dat bij het in zoover bevestigde vonnis 
ten laste van req. is bewezen verklaard, met 
qualificatie als voormeld, het hem bij inlei
dende dagvaarding te laste gelegde, luidende: 
dat hij te Krimpen a/d IJssel op 6 Sept. 1939 
voorhanden heeft gehad 71 pakken tezamen 
wegende circa 1L250 kilogram lijnkoeken, 
zijnde een product genoemd in art. 1 sub 5 
van het K. B. van 28 Aug. 1939 (Stbl. 679j). 

0. omtrent het eerste middel: 
dat blijkens het bestreden vonnis de Rb. 

de te laste legging aldus heeft opgevat, dat 
deze doelt op het aantal kilogrammen lijn
koeken, dat bij req. werd aangetroffen bo
ven de hoeveelheid, van welke het voorhan
den zijn door aangifte overeenkomstig de 
wettelijke voorschriften was gedekt; 

dat deze opvatting, als met de bewoordin
gen der te laste legging niet in strijd, in cas
satie moet worden aanvaard, en dus dit mid
del in geen zijner twee onderdeelen kan sla
gen; 

0. ten aanzien van het tweede middel: 
dat de Rechtb. het bewijs heeft ontleend 

aan de volgende in het vonnis opgenomen 
verklaringen van: 

verdachte: ,,dat hij aan den Voedselcom
missaris te 's-Gravenhage als zijn voorraad 
lijnkoeken, in Augustus 193.9 aanwezig in zijn 
bedrijf te Krimpen a/d IJssel heeft opgege
ven 19000 K.G.; dat op 5 en 6 Sept. 1939 de 
Controleur der Landbouwcrisiswet 1933, ge
tuige van der Tol, zijn voorraad lijnkoeken 
aldaar heeft nagegaan en vergeleken met zijn, 
verdachte's administratie; dat die getuige 
toen, als uitkomst van zijn onderzoek is ge
komen tot de gegevens, opgenomen in den 
staat, welken hij, verdachte thans ter terecht
zitting aanwezig ziet en welken hij mede
onderteekend heeft." 

getuige van den Tol: ,,dat hij is en ook op 
5 en 6 Sept. 1939 was controleur van de 
Landbouwcrisiswet 1933 en in die hoedanig
heid op die tijdstippen de voorraden lijnkoe
ken in het bedrijf van verdachte te Krimpen 
a/d IJssel heeft nagegaan en getoetst aan de 
opgave van verdachte van diens voorraden 
in Aug. 1939 aan den Voedselcommissaris te 
's-Gravenhage, t. w. 19000 K. G., zoomede 
aan verdachte's administratie; dat uit die 
administratie bleek, dat verdachte sedert die 
opgave slechts 250 K.G. lijnkoeken had afge
leverd; dat hij, getuige, als uitkomst van zijn 
verrichtingen den staat heeft opgemaakt. 
welken hij thans ter terechtzitting aanwezig 
ziet en welken verdachte mede-onderteekend 
heeft; dat uit dien staat blijkt, dat verdach
te op 6 Sept. 1939 in zijn bedrijf 30.500 K.G. 
lijnkoeken aanwezig had, d. i. n.750 K.G. 
meer dan aan de hand van bovenvermelde 
opgave en administratie verwacht kon wor
den aanwezig te zijn; dat verdachte van deze 
hoeveelheid geen opgave heeft gedaan en ook 
geen voorraadstaten heeft bijgehouden over
eenkomstig de wettelijke bepalingen; dat hij 
deze laatste hoeveelheid lijnkoeken, vermin
derd met 500 K.G., welke verdachte volgens 
die wettelijke bepalingen in voorraad mag 
hebben, in beslag genomen heeft; dat ver
dachte, door hem gevraagd naar de reden 
van het groote verschil tusschen 30.500 K.G. 
en 19.000 K.G. hem opgaf, dat hij zijn klan
ten aan een koekje heeft willen helpen." 

dat de Rechtb. uit die verklaringen het be
wijs voor het te laste gelegde, opgevat als 
boven vermeld, heeft kunnen afleiden, en 
dus ook het tweede middel niet opgaat; 

0. dat voormelde bewijsmiddelen betreffen 
lijnkoeken, welke req. op 5 en 6 Sept. 1939 
in zijn bedrijf te Krimpen a/d IJssel aanwe
zig had, en de Rechtb. , ook zonder nadere 
motiveering dienaangaande, kon aannemen, 
dat requirant de lijnkoeken aldaar "voorhan
den" had, daargelaten of hier niet even goed 
het "in voorraad" hebben van die lijnkoeken 
had kunnen worden aangenomen; 
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dat dit medebrengt, dat ook het derde en 
het vierde middel niet tot cassatie kunnen 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

(N. J.) 

r9 October r940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. (Lager Onder
wijswet 1920 art. 19). 

Nu van de 13 kinderen, die thans de 
op te heffen school bezoeken, er tien op 
een afstand van ongeveer 5 k.m. van de 
naastbijzijnde openbare school woon
achtig zijn, kan bij opheffing van eerst
genoemde school niet geacht worden te 
zijn voldaan aan het voorschrift van 
art. 19 1e lid, zoolang de gemeente met 
naburige gemeenten geen regeling heeft 
getroffen als in het 4e lid bedoeld. 

De waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen; 

Gezien het beroep, ingesteld door C. Da
men, lid van den raad der gemeente Lang
broek, te Nederlangbroek, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 27 Febr. 
1940, 3e afdeeling, No. 412 /449, waarbij is: 

a. verklaard, dat de instandhouding in 
de gemeente Langbroek van de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs te Ne
derlangbroek ingevolge art. 19 der Lager
Onderwijswet 1920 niet wordt gevorderd; 
b. goedgekeurd het besluit van 14 Dec. 1939 
van den raad der gemeente Langbroek, voor
zoover dit deze verklaring betreft; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
9 Oct. 1940, No. 540); 

0. dat de raad der gemeente Langbroek in 
zijne vergadering van 14 Dec. 1939 heeft be
slist, dat ingevolge art. 19 der Lager-Onder
wijswet 1920 de instandhouding van de open
bare lagere school te Nederlangbroek niet 
wordt gevorderd, daarbij overwegende, dat, 
gerekend naar den maatstaf van art. 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920, het aantal leer
lingen aan de openbare lagere school te Ne
derlangbroek 142/3 bedraagt; dat het aantal 
ingezetenen der gemeente volgens de laatste
lijk door het centraal bureau voor de statis
tiek bekend gemaakte bevolkingscijfers be
draagt 1404; dat de raad naar het bepaalde 
in art. 22bis, eerste lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 tot opheffing van deze school moet 
besluiten; dat ingevolge art. 19 van deze wet 
de instandhouding van deze school niet meer 
wordt gevorderd; dat het aantal leerlingen, 
thans nog slechts 13, meer en meer terug
loopt, terwijl in 1939 geen nieuwe leerlingen 
zijn toegelaten, en de school dus minder in 
een behoefte blijkt te voorzien; dat de leer
lingen, welke nu de school bezoeken, allen 
langs den weg Doorn-Cothen in of nabij de 
kom der gemeente wonen en wel 7 langs den 

Doornschen- en 6 langs den Cotherweg; 
dat de dichtstbijgelegen openbare lagere 
scholen die te Doorn, Cothen en Overlang
broek zijn; dat de bedoelde leerlingen der
halve een dezer scholen zouden kunnen be
zoeken; dat door het geringe aantal leerlin
gen de kosten per leerling der school te Ne
derlangbroek bijzonder hoog zijn; dat het 
derhalve ook uit bezuinigingsoogpunt aan
beveling verdient haar op te heffen; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij hun be
sluit van 27 Febr. 1940, 3e afdeeling, No. 
412/449, na te hebben verklaard, dat de in
standhouding in de gemeente Langbroek van 
de openbare school voor gewoon lager onder
wijs te Nederlangbroek niet wordt gevorderd, 
het voormelde raadsbesluit hebben goedge
keurd; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat hun college van oordeel is, dat op
heffing van de onderhavige school ingevolge 
art. 22bis, eerste lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 niet te kort zal doen aan den voor 
de gemeente Langbroek geldenden plicht te 
zorgen voor voldoend lager onderwijs in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van gods
dienstige gezindheid toegankelijk zijn; 

dat van dit besluit C. Damen, lid van den 
raad der gemeente Langbroek, in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij van meening 
is, dat bij opheffing van de bedoelde school, 
welke van oudsher bestemd is om bezocht te 
worden door kinderen uit Nederlangbroek 
en Sterkenburg, d. i. een gebied met 1400 à 
1450 inwoners, en met een lengte van 1½ en 
een breedte van 2½ km, voor wie openbaar 
onderwijs begeerd wordt, in deze gemeente 
niet meer voldoend lager onderwijs in een 
genoegzaam aantal scholen, welke voor alle 
kinderen zonder onderscheid van godsdien
stige gezindheid toegankelijk zijn, zal wor
den gegeven; dat immers de andere openbare 
lagere school in de gemeente, geplaatst in 
Overlangbroek, meer dan 5 km verwijderd 
gelegen is van de woonplaatsen der betrÓk
ken kinderen; dat de leerlingen, naar hunne 
woonplaatsen gerekend, aangewezen zouden 
zijn op de openbare scholen in de gemeen
ten Doorn en Cothen, gelegen op een vrij 
belangrijken afstand van hunne woningen 
en slechts bereikbaar langs den drukken pro
vincialen weg Amersfoort- Wijk bij Duur
stede, wat voor jonge kinderen in hooge ma
te bezwaarlijk is te achten, daar wel naast 
den weg voor het snelverkeer een fietspad is 
aangelegd, doch geen weg voor voetgangers ; 
dat bovendien geen regeling met de genoem
de gemeenten is gesloten, als bedoeld in het 
4e lid van art. 19 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat wel een dergelijke regeling is ge
sloten met de gemeente Driebergen, doch 
dat de afstand naar de openbare lagere school 
in die gemeente voor de kinderen ± 7 km is; 

0. dat, naar in de openbare vergadering 
van de afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, namens den 
appellant is medegedeeld en door den Hoofd
inspecteur van het Lager Onderwijs in de 
tweede hoofdinspectie is bevestigd, van de 
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13 kinderen, die thans de openbare lagere 
school te Nederlangbroek bezoeken, er tien 
op een afstand van ongeveer 5 km van de 
openbare lagere school te Overlangbroek 
woonachtig zijn; 

dat onder deze omstandigheden bij de op
heffing van de eerstgenoemde school aan het 
voorschrift van art. 19, 1e lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 niet geacht kan worden 
te zijn voldaan; 

dat weliswaar, blijkens het ambtsbericht 
van den genoemden Hoofdinspecteur, van 
de evenbedoelde 13 kinderen er 12 op af
standen van 2½ tot 3 km van de openbare 
lagere school te Cothen wonen, terwijl het 
13de op een karteren afstand van de open
bare lagere school te Doom, dan van de 
thans door hem bezochte school te Neder
langbroek woonachtig is, doch dat met een 
en ander geen rekening kan worden gehou
den, zoolang de gemeente Langbroek met de 
genoemde naburige andere gemeenten geen 
regeling heeft getroffen, als in het 4de lid 
van art. 19 bedoeld, hetgeen blijkens de stuk
ken tot dusverre niet is geschied; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager Onderwiiswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
van 27 Febr. 1940, 3e afdeeling, No. 412 / 
449, te vernietigen en, met onthouding van 
goedkeuring aan het desbetreffende besluit 
van den raad der gemeente Langbroek van 
14 Dec. 1939, te beslissen, dat de instand
houding van de openbare lagere school te 
Nederlangbroek ingevolge art. 19 der Lager 
Onderwijswet 1920 wordt gevorderd. 

(A.B.) 

2 z October z 940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Loterijwet 1905 art. 2, Over
gangsbepaling van Wet van 23 Juni 
1925 s. 242). 

De duidelijke strekking van de bij de 
,,Overgangsbepaling" gestelde beperkin
gen, welke in onderling verband moeten 
worden genomen is, dat bijaldien men 
de premieleening voortgang doet heb
ben, zulks dan ook regelmatig, dus ge
heel overeenkomstig het oorpsronkelijk 
plan, zal moeten geschieden, waarbij 
het doen doorgaan van voorgeschreven 
aflossingen wegens de daarmede ge
paard gaande geleidelijke vermindering 
van de aan de lotelingen deelnemende 
aandeelen van veel belang is, daarge
laten nog dat door het achterwege laten 
der aflossingen het aangenomen karak
ter van "leening" dreigt verloren te 
gaan. 

Nu de bij de uitgifte der leening 

voorgeschreven aflossingen geheel ach
terwege zijn gebleven kan dus niet wor
den gezegd, dat de premieleening regel
matig voortgang heeft gehad, hetgeen 
aan een beroep op de bij voormelde 
overgangsbepaling gelaten vrijheid in 
den weg staat, zoodat het Hof ten on
rechte heeft aangenomen, dat het be
wezen verklaarde door die overgangs
bepaling zou zijn gedekt. 

Anders: Adv.-Gen. Holsteyn. 

Op het beroep van den Proc.-Gen. bij het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage, requirant van 
cassatie tegen een arrest van genoemd Ge
rechtshof van 1 Mei 1940, ten laste van na 
te noemen gerequireerde gewezen, waarbij -
na verwijzing dezer zaak bij arrest van den 
H . R. van 26 Febr. 1940 naar dat Hof, ten 
einde met inachtneming van dat arrest ver
der te worden berecht en afgedaan - , in 
hooger beroep werd vernietigd een door het 
Kantongerecht te 's-Gravenhage op 16 April 
1938 gewezen vonnis, bij welk vonnis L . B., 
directeur eener naamlooze vennootschap, wo
nende te 's-Gravenhage, ter zake van: ,,het 
houden van eene andere loterij dan de zoo
danige, tot het aanleggen en houden waarvan 
de bij de Loterijwet 1905 vereischte toestem
ming is verleend", werd veroordeeld tot een 
geldboete van drie duizend gulden en een 
vervangende hechtenis van drie maanden, 
hebbende voorts het Hof, in voege en met 
uitzondering als in zijn arrest vermeld, het te 
laste gelegde bewezen verklaard, doch dit 
bewezene niet-strafbaar geoordeeld, en ge
requireerde te dier zake van alle rechtsver
volging ontslagen; (gepleit voor gerequireer~ 
de door Mr. E. Hollander, adv. te 's-Gravert
hage). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteyn. 

Bij een op 16 April 1938 gewezen schrif
telijk vonnis van het Kantongerecht te 
's-Gravenhage is de verdachte, thans gere
quireerde, ter zake van het daarbij bewezen 
verklaarde deel der telastlegging, als ople
verende "het houden van eene andere loterij 
dan de zoodanige tot het aanleggen en hou
den waarvan de bij de Loterijwet 1905 ver
eischte toestemming is verleend", met aan
haling van de artt. 2 sub 1 °, 6, 6bis en 8 der 
Loterijwet 1905 en de overgangsbepaling, 
art. II der Wet van 23 Juni 1925 S. no. 242, 
alsmede van de artt. 23 en 91 Sr., veroor
deeld, en van hetgeen hem meer of anders is 
telastegelegd dan bewezen is verklaard vrij
gesproken. In hooger beroep is dat vonnis 
door de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
vonnis van 29 Oct. 1938 bevestigd. Bij arrest 
van den H. R. van 15 Mei 1939 werd het 
vonnis der Rechtbank wegens vormgebrek 
vernietigd en de zaak verwezen naar het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage ter berechting en 
afdoening op het bestaande hooger beroep, 
voorzoover de telastlegging nog aan 's Hofs 
oordeel is onderworpen . Genoemd Gerechts
hof heeft bij arrest van 15 Nov. 1939 het von
nis van het Kantongerecht vernietigd en de 
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inleidende dagvaarding nietig verklaard. Bij 
arrest van 26 Febr. 1940 heeft de Hooge 
Raad 's Hofs arrest vernietigd en de zaak 
naar genoemd Hof verwezen, teneinde met 
inachtneming van 's Hoogen Raads arrest 
verder te worden berecht en afgedaan. Hier
na heeft het Hof bij arrest van 1 Mei 1940 
het vonnis van het Kantongerecht vernie
tigd, de telastlegging ten deele bewezen ver
klaard, het bewezene niet strafbaar verklaard 
en te dier zake den verdachte van alle rechts
vervolging ontslagen, met niet-bewezenver
klaring en verdachtes vrijspraak van hetgeen 
hem meer of anders is telastegelegd dan be
wezen is verklaard. 

De Proc.-Gen. bij het Hof heeft tegen 
's Hofs arrest van 1 Mei 1940 beroep in cas
satie ingesteld en' heeft bij schriftuur voor
gedragen: 

"S. en v. of n.-t. van de artt. 2, 6, 8 der 
Loterijwet 1905 en art. 2 der Wet van 23 
Juni 1925 S . 242,350,351,352,358,359,425 
Sv., zijnde immers het houden in het tijdvak 
September-October 1937 van de loting in 
de vijfde klasse der 33ste premietrekking 
van de z.g. schuldbrieven waarbij prijzen be
neden de honderd gulden werden uitgekeerd 
en waarbij geen amortisatie plaats had, ge
lijk de telastelegging terecht vermeldt, nu 
eenmaal geheel iets anders dan een premie
trekking waarin geen uitkeering van prijzen 
beneden de honderd gulden zijn opgenomen 
en waarbij wel amortisatie wordt toegepast. 

Waar nu blijkens prospectus en trekkings
plan voor de in 1926 door de H.A.C.O. reeds 
uitgegeven schuldbrieven prijzen beneden de 
honderd gulden met een uitkeering van 1/20 
daarin niet waren opgenomen, en wel amor
tisatie daarbij zou plaats hebben, besliste het 
Hof ten onrechte dat het bewezene niet op
levert een overtreding van de Loterijwet 
1905 in verband met genoemde overgangs
bepaling en ontsloeg verdachte ten onrechte 
van alle rechtsvervolging." 

Het beroep in cassatie is ingesteld tegen 
's Hofs arrest in zijn geheel. Requirant zal 
moeten worden verklaard niet-ontvankelijk 
in zijn beroep voorzoover dit is ingesteld te
gen de door het Hof gegeven vrijspraak, ten 
aanzien waarvan trouwens geen middel van 
cassatie is voorgesteld. 

Het voorgedragen middel van cassatie is 
gericht tegen de niet-strafbaarverklaring van 
het bewezene en verdachtes ontslag van alle 
rechtsvervolging ter zake van het bewezene. 

Het Hof heeft bewezen verklaard: 
dat in het tijdvak van 27 Sept. 1937 tot en 

met 22 Oct. ,937 te 's-Gravenhage door de 
N. V. Handels- Assurantie- en Credietonder
neming, gevestigd te 's-Gravenhage, waar
van verdachte eenig directeur was, de loting 
in de 5de klasse der 33ste premietrekking 
van de in de dagvaarding omschreven schuld
brieven is gehouden, bij welke trekking num
mers zijn uitgeloot, waarop een prijs van 
f 3.50, in ieder geval 1/20 van een beneden 
f 100 liggend bedrag is uitgekeerd; dat in 
het trekkingsplan, afgedrukt op eiken schuld
brief en op het bij de uitgifte der schuld
brieven gepubliceerde prospectus, prijzen be-

L. en S . 1940. 

neden f 100 niet waren opgenomen; dat noch 
op 1 Dec. 1936 noch daarna de op de schuld
brieven en prospectus bekend gemaakte in 
de dagvaarding omschreven amortisatie heeft 
plaats gevonden, terwijl door de H.A.C.O. 
evenmin van haar recht tot vervroegde, ver
sterkte of algeheele aflossing harer leening 
is gebruik gemaakt; dat voor een en ander 
geen toestemming is verleend. 

T en aanzien van het bewezene heeft het 
Hof overwogen: 

"0. dat blijkens 's Hoogen Raads arrest 
d.d. 20 Febr. 1940 de dagvaarding in dezen 
zin moet worden gelezen, dat daarbij aan 
verdachte te laste is gelegd overtreding der 
Loterijwet 1905 in verband met de over
gangsbepaling art. II der Wet van 23 Juni 
1925 (S. 242), omdat door de bij dagvaarding 
te laste gelegde en hierboven bewezen ver
klaarde loting niet voldaan zoude zijn aan de 
bij genoemd art. II gestelde voorwaarden, 
dat met de bij de uitgifte der stukken be
kend gemaakte premietrekkingen regelmatig 
wordt voortgegaan en dat geen andere of 
verdere premietrekkingen mogen plaats heb 
ben, terwijl bovendien de regelmatige aflos
sing van schuldbrieven is achterwege geble
ven; 

0 . dat de bij dagvaarding bedoelde premie
leening is aangelegd niet in strijd met de 
Loterijwet 1905 en de schuldbrieven zijn uit
gegeven voor 1 Oct. 1928, doch dat door het 
bewezen verklaarde de hierboven genoemde 
voorwaarden niet zijn overtreden; 

0. toch, dat wel is waar noch in het op de 
schuldbrieven opgenomen trekkingsplan, 
noch in dat voorkomende op het prospectus 
van 25 Nov. 1926, uitdrukkelijk gewag wordt 
gemaakt van uitkeering van prijzen beneden 
f 100, doch de bedoeling ongetwijfeld is ge
weest, dit wel te doen; 

0. toch, dat uit de vergelijkingen, welke, 
zoowel in de schuldbrieven als in het pros
pectus, met de Nederlandsche Staatsloterij 
worden gemaakt, waarbij er o. m. de opmerk
zaamheid op wordt gevestigd, dat een op de 
schuldbrief der H .A.C.0. gevallen premie 
anders dan bij de Staatsloterij ten volle 
wordt uitbetaald en dat telkenmale als op 
het nummer van een schuldbrief correspon
deerend op de trekkingen der Nederlandsche 
Staatsloterij in die Staatsloterij een prijs of 
premie valt, ook aan den houder van den 
schuldbrief een uitkeering wordt gedaan ge
lijk aan een twintigste gedeelte van dien in 
de Staatsloterij op dat nummer gevallen 
prijs (echter zonder aftrek van de bij den 
Staat verschuldigde korting), moet worden 
afgeleid, dat de uitkeering van dezelfde prij
zen als bij de N ederlandsche Staatsloterij en 
dus ook van de prijzen kleiner dan 1/20 van 
f 100 bij de uitgifte der leening was voorzien, 
waarop ook duidelijk wijst de in de photo
copie van de bij de uitgifte der leening ge
plaatste advertentie voorkomende zinsneden: 

1 °. met permanente premietrekking ge
lijk aan de prijzen en premiën op één twin
tigste Staatsloten; 

2 °. de premietrekkende nummers worden 
aangewezen door de officieele trekkingslijs-

23 
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ten der Nederlandsche Staatsloterij. 
0. ten aanzien van het niet voldoen aan 

het amortisatieplan, dat genoemde over
gangsbepaling wel bepaalt, dat met de aflos
sing regelmatig kan worden voortgegaan, 
doch het feit, dat nimmer eenige aflossing 
heeft plaats gehad, noch voor noch na 1 Oct. 
1928, geen handelen of nalaten in strijd met 
die bepaling oplevert noch een "andere of 
verdere premietrekking"; 

0. dat het bewezen verklaarde dus niet op
levert een overtreding van de Loterijwet 1905 

in verband met genoemde overgangsbepa
ling, terwijl het ook elders niet strafbaar is 
gesteld." 

Evenals gerequireerde's raadaman ben ik 
van oordeel, dat het voorgedragen middel 
niet tot cassatie kan leiden, omdat het middel 
de door het Hof in zijn hiervoren vermelde 
eerste overweging gegeven - m . i . juiste -
opvatting omtrent den zin, waarin naar 
's Hoogen Raads oordeel blijkens 's Hoogen 
Raads arrest van 20 Febr. 1940 de telastleg
ging moet worden gelezen, miskent, daar het 
middel geen scheiding maakt tusschen het 
houden van de premietrekking en het niet 
regelmatig amortiseeren van schuldbrieven, 
zooals het Hof - m . i. terecht - wel heeft 
gedaan. Voorts merk ik nog op, dat naar 
mijne meening het Hof feitelijk en dus in 
cassatie onaantastbaar heeft vastgesteld, dat, 
hoewel in het trekkingsplan, afgedrukt op 
eiken schuldbrief en op het bij de uitgifte 
der schuldbrieven gepubliceerde prospectus, 
prijzen beneden f roo (dus met een uitkee
ring van 1/20 deel daarvan) niet waren opge
nomen, de bewezenverklaarde loting niet 
medebrengt, dat met de bij de uitgifte der 
schuldbrieven bekend gemaakte premietrek
kingen niet regelmatig is voortgegaan, en dat 
andere of verdere premietrekkingen dan bij 
de uitgifte der schuldbrieven bekend ge
maakt hebben plaats gehad. De overweging 
van het Hof ten aanzien van het niet voldoen 
aan het amortisatieplan acht ik juist. · 

Ik concludeer tot niet-ontvankelijkverkla
ring van requirant in zijn beroep voorzoover 
dit is ingesteld tegen de in 's Hofs arrest ge
geven vrijspraak, en tot verwerping van het 
beroep voor het overige. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
0. omtrent het middel en ambtshalve: 
dat het Hof wel bewezen heeft verklaard 

dat bij de trekking nummers zijn uitgeloot, 
waarop een prijs van f 3.50, in ieder geval 
1 / 20 van een beneden f 100 liggend bedrag is 
uitgekeerd, en dat in het trekkingsplan, af
gedrukt op eiken schuldbrief en op het bij 
de uitgifte der schuldbrieven gepubliceerde 
prospectus, prijzen beneden f 100 niet waren 
opgenomen, doch het Hof niet heeft aan
vaard de in de telastelegging daaraan ver
bonden gevolgtrekking, dat dus een andere, 
althans verdere premietrekking heeft plaats 
gehad dan in meer genoemde schuldbrieven 
en bij de uitgifte daarvan werd bekend ge
maakt; 

dat daarentegen het Hof in zijn bovenaan
gehaalde overwegingen feitelijk heeft vast
gesteld, dat blijkens den inhoud van prospec
tus en schuldbrieven ook reeds bij de uit
gifte der leening uitkeering van dezelfde prij
zen als bij de Nederlandsche Staatsloterij, en 
dus ook van prijzen kleiner dan 1/20 van 
f 100 was voorzien, zoodat het middel, voor
zooveel dit ervan uitgaat, dat volgens het 
oorspronkelijk plan geen uitkeering van prij 
zen beneden de f 100 zou zijn opgenomen, 
feitelijken grondslag mist; 

dat voorts het Hof wel bewezen heeft ver
klaard, dat noch op 1 Dec. 1936, noch daarna, 
de op schuldbrieven en prospectus bekend 
gemaakte in de dagvaarding omschreven 
amortisatie heeft plaats gevonden en dat 
evenmin van het recht tot vervroegde, ver
sterkte of algeheele aflossing der leening is 
gebruik gemaakt, doch van oordeel is, dat 
dit niet voldoen aan het amortisatieplan niet 
medebrengt, dat de bij bovengenoemde 
"Overgangsbepaling" gestelde beperkingen 
zijn overschreden, zulks omdat daarbij het 
voortgaan met de aflossing wordt toegelaten 
maar niet dwingend voorgeschreven; 

dat evenwel daarbij wordt voorbijgezien 
dat de duidelijke strekking van de bij de 
,,Overgangsbepaling" gestelde beperkingen, 
welke in onderling verband moeten worden 
genomen, is dat, bijaldien men de premie
leening voortgang doet hebben, zulks dan 
ook regelmatig, dus geheel overeenkomstig 
het oorspronkelijk plan, zal moeten geschie
den, waarbij het doen doorgaan van voorge
schreven aflossingen wegens de daarmede 
gepaard gaande geleidelijke vermindering 
van de aan de lotingen deelnemende aandee
len van veel belang is, daargelaten nog dat 
door het achterwege laten der aflossingen het 
aangenomen karakter van "leening" dreigt 
verloren te gaan; 

dat dus, nu de bij de uitgifte der leening 
voorgeschreven aflossingen geheel achterwege 
zijn gebleven, niet kan worden gezegd, dat 
de premieleening regelmatig voortgang heeft 
gehad, hetgeen aan een beroep op de bij 
voormelde overgangsbepaling gelaten vrij
heid in den weg staat, zoodat het Hof ten 
onrechte heeft aangenomen, dat het bewezen 
verklaarde door die overgangsbepaling zou 
zijn gedekt; 

dat, nu bewezen is verklaard, dat toestem
ming volgens de Loterijwet 1905 niet is ver
leend, het bewezene oplevert na te melden 
strafbaar feit, en verder behoort te worden 
beslist gelijk hieronder volgt; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch al
leen voorzooveel daarbij het bewezene niet 
strafbaar is verklaard en gerequireerde te 
dier zake van alle rechtsvervolging is ontsla
gen; 

En te dien aanzien rechtdoende volgens 
art. ros der Wet R. 0 .: 

Verklaart dat het bewezen verklaarde op
levert het strafbare feit: .,Een andere loterij 
houden dan de zoodanige, tot het aanleggen 
en houden waarvan de bij de Loterijwet 1905 

vereischte toestemming is verleend"; 
Verklaart gerequireerde deswege straf-
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baar, nu van eenigen grond, die de strafbaar
heid zou uitsluiten, niet is gebleken; 

En gelet op den aard van het gepleegde 
feit: 

Gezien de artt. 2, 6 j O • 6bis der Loterijwet 
1905 en 23 Sr.; 

Veroordeelt gerequireerde tot een geld
boete van drie duizend gulden, met bepaling 
van den duur der vervangende hechtenis op 
drie maanden; 

Verwerpt overigens het beroep. 
(N. J.) 

2z October z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 art. 14; Vestigingsbesluit Automo
biel- en Garagebedrijf 1939 art. 2.) 

Voor de vestiging op II Febr. 1939 
van de in de bewezenverklaring om
schreven inrichting was noodig een ver
gunning van den Minister van Econ. 
Zaken en zulks op grond van de op art. 
1, se lid der Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 steunende beschikkingen van dien 
Minister. Deze zoogenaamde sperrege
ling is vervallen met ingang van 7 Juni 
1939, toen in werking trad het Vesti
gingsbesluit Automobiel- en Garagebe
drijf 1939, maar deze wijziging der wet
telijke voorschriften heeft niet kunnen 
aantasten, dat de bedoelde inrichting 
was een inrichting gevestigd zonder de 
daartoe ingevolge de juist genoemde 
wet vereischte, dat is tijdens de vesti
ging vereischte, vergunning. 

Het op 7 Juni 1939 in stand houden 
van het bedrijf in die inrichting leverde 
dus evenals op de voorafgaande dagen 
op: ,,het in een inrichting, gevestigd 
zonder de daartoe ingevolge de Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 vereischte 
vergunning, het daarin uitgeoefend be
drijf in stand houden", strafbaar gesteld 
bij art. 14 der genoemde wet, zoodat de 
Kantonrechter door dit bewezene niet 
strafbaar te verklaren en den req. ter 
zake van alle rechtsvervolging te ont
slaan, dit wetsvoorschrift heeft geschon
den. 

Op het beroep van K. G., exploitant van 
het Esso Standard Service Station, wonende 
te Velp (gemeente Rheden), requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Rb. 
te Arnhem van 16 April 1940, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd een vonnis van 
het Kantongerecht te Arnhem van 30 Aug. 
1939, bij hetwelk requirant ter zake van: ,,in 
een inrichting, gevestigd zonder de daartoe 
ingevolge de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
vereischte vergunning, het daarin uitgeoe
fend bedrijf in stand houden, en wel ten aan
zien van 116 dagen gepleegd", met aanha
ling van de artt. 14 lid 1 sub b (lees: lid 1 
aanhef en sub b) en lid 3 der Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937, j 0

• art. 1 lid 5 van die 
wet, de artt. 23 en 91 Sr., en de beschikkin
gen van den Minister van Economische Za
ken van 24 Nov. 1938 No. 62803 M en 7 Juni 

1938 No. 27961 M, is veroordeeld ter zake 
van één dag tot een geldboete van zes gul
den en één dag vervangende hechtenis, met 
niet toepassing van straf ten aanzien van IIS 
dagen en met ontslag van den requirant van 
alle rechtsvervolging ten aanzien van het be
wezene, gepleegd op 7 Juni 1939; 

De Hooge Raad enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gehoord den Adv.-Gen. Holsteyn namens 

den Proc.-Gen., in zijne conclusie, strekken
de tot enz. ; 

0. dat noch bij de aanteekening van het 
beroep, noch naderhand, door of vanwege 
den requirant eenige gronden voor dat be
roep zijn aangevoerd; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis aan de be

wezenverklaring in het bevestigde vonnis 
twee woorden zijn toegevoegd ter herstelling 
van eene als schrijffout te beschouwen omis0 

sie en bij dat aldus gelezen bevestigde vonnis 
bewezen is verklaard, dat reqrurant in de ge
meente Rheden te Velp in een inrichting, 
welke op II Febr. 1939, zonder vergunning 
krachtens de Vestigingswet (kleinbedrijf) 
1937 was gevestigd, en voor het publiek was 
opengesteld en waarin verdachte als bedrijf, 
niet uitsluitend doorsmeringswerkzaamheden 
aan automobielen van derden, tot onderhoud 
van die automobielen heeft doen verrichten, 
voormeld uitgeoefende bedrijf in stand heeft 
gehouden tot op 7 Juni 1939, waarna dat be
wezene, behoudens wat den datum van 7 
Juni 1939 aangaat, strafbaar is verklaard en 
gequalificeerd en ter zake daarvan straf is 
opgelegd en straftoepassing is nagelaten, als 
hiervoren vermeld; 

dat de Kantonrechter in zijn vonnis voorts 
heeft overwogen, ,,dat het bewezene niet 
strafbaar is ten aanzien van den datum van 
7 Juni 1939, waarop verdachte eveneens de 
doorsmeringswerkzaamheden heeft doen ver
richten, immers eerst met ingang van dien 
datum in werking is gekomen het "Vesti
gingsbesluit Automobiel- en garagebedrijf 
1939" en derhalve het vestigingsverbod van 
art. 2 lid I van dat Kon. Besluit niet betreft 
een vestiging, die gelijk ten aanzien van ver
dachte het geval was, voor dien datum reeds 
heeft plaats gevonden", waarna het voormel
de ontslag van alle rer.htsvervolging is ge
volgd; 

dat voor de vestiging op 11 Febr. 1939 van 
de in de bewezenverklaring omschreven in
richting noodig was een vergunning van den 
Minister van Economische Zaken en zulks 
op grond van de op art. 1, se lid der Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 steunende be
schikking van dien Minister van 7 Juni 1938 
nó. 2796! M. (Ned. Stct. 1938 no. 108) in 
verband met zijn beschikking van 24 Nov. 
1938 no. 62803 M. (Ned. Stct. 1938 no. 228); 

dat deze zoogenaamde sperregeling is ver
vallen met ingang van 7 Juni 1939, toen in 
werking trad het Vestigingsbesluit Automo
biel- en Garagebedrijf 1939, maar deze wij
ziging der wettelijke voorschriften niet heeft 

1 
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kunnen aantasten, dat de bedoelde inrich
ting was een inrichting gevestigd zonder de 
daartoe ingevolge de juist genoemde wet 
vereischte, dat is tijdens de vestiging ver
eischte, vergunning; 

dat dus het op 7 Juni 1939 in stand hou
di:n van het bedrijf in die inrichting evenals 
op de voorafgaande dagen opleverde: ,,het in 
een inrichting, gevestigd zonder de daartoe 
ingevolge de Vestigingswet kleinbedrijf 1937 
vereischte vergunning, het daarin uitgeoe
fend bedrijf in stand houden", strafbaar ge
steld bij art. 14 der genoemde wet, zoodat de 
Kantonrechter door dit bewezene niet straf
baar te verklaren en den requirant ter zake 
van alle rechtsvervolging te ontslaan, dit 
wetsvoorschrift heeft geschonden; 

dat de Rechtbank door het vonnis van het 
Kantongerecht ook op deze punten te be
vestigen, eveneens genoemd artikel heeft ge
schonden; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzoover daarbij het vonnis van het 
Kantongerecht is bevestigd wat betreft de 
beslissing omtrent de strafbaarheid van het 
bewezene voor zoover gepleegd op 7 Juni 
1939 en het uitgesproken ontslag van alle 
rechtsvervolging, en rechtdoende krachtens 
art. 105 der wet R. O. ; 

Vernietigt het vonnis van het Kantonge
recht voor wat deze zelfde punten betreft; 

Verklaart het bewezenverklaarde voor zoo
verre gepleegd op 7 Juni 1939 strafbaar en 
qualificeert het als: in een inrichting, ge
vestigd zonder de daartoe ingevolge de Ves 
tigingswet Kleinbedrijf 1937 vereischte ver
gunning, het daarin uitgeoefend bedrijf in 
stand houden, gepleegd gedurende één dag; 

Verklaart den requirant deswege strafbaar, 
nu van eenige strafuitsluitingsgrond niet is 
gebleken; 

Bepaalt in verband met de geringe betee
kenis van dit feit en de omstandigheden 
waaronder het is begaan, dat ter zake geen 
straf zal worden toegepast. 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Ho/steyn, die opmerkte: 

Ambtshalve meen ik te moeten opmerken, 
dat ik mij met de niet-strafbaarverklaring 
van het bewezene ten aanzien van 7 Juni 
1939 en het deswege gegeven ontslag van 
rechtsvervolging niet kan vereenigen. Kan
tonrechter en Rechtbank doen deze beslis
singen steunen op dezen grond, dat eerst met 
ingang van dien datum (7 Juni 1939) in 
werking is gekomen het "Vestigingsbesluit 
Automobiel- en Garagebedrijf 1939" (K. B. 
van 31 Mei 1939 S. 668) en derhalve het 
vestigingsverbod van art. 2 lid 1 van dat 
K. B . niet betreft een vestiging, die, gelijk 
ten aanzien van verdachte het geval was, 
vóór dien datum reeds heeft plaats gevonden. 
Deze grond kan mijns inziens de bedoelde be
slissingen niet dragen, omdat, gezien de Ves
tigingswet Kleinbedrijf 1937, de onderhavige 
ministerieele "sperregeling" en het Konink
lijk Besluit, moet worden aangenomen, dat, 
gelet nog in het bijzonder op de strekking 

der genoemde Vestigingswet, het Koninklijk 
Besluit het bij de ministerieele sperregeling 
gegeven vestigingsverbod voortzet, zoodat 
het ook nog op 7 Juni 1939 in stand houden 
van het, in de op II Febr. 1939, terwijl de 
ministerieele sperregeling gold, zonder de 
daartoe ingevolge genoemde Vestigingswet 
vereischte vergunning gevestigde inrichting, 
uitgeoefende bedrijf valt onder de strafbepa
ling van art. 14, lid 1 aanhef en sub b, dier 
Vestigingswet, al verviel de ministerieele 
sperregeling met de inwerkingtreding van 
het Koninklijk Besluit, dus met ingang van 
7 Juni 1939. Volkomen in strijd met de strek
king of bedoeling der meergenoemde Vesti
gingswet toch acht ik, dat, zooals de conse
quentie van de opvatting van den Kanton
rechter en de Rechtbank is, verdachte het 
in de, door hem onder het gelden der sper
regeling zonder de vereischte vergunning ge
vestigde, inrichting uitgeoefende bedrijf, zoo
dra het Koninklijk Besluit in werking trad, 
zonder meer straffeloos in stand zou mogen 
houden.] 

(N. J.) 

23 October z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 282, Zak. 
bedrijfsbelasting Uithoorn). 

De arbeiders werkzaam op de werken 
welke gelegen zijn buiten de gemeente, 
zijn terecht aangemerkt als werkzaam 
te zijn in het door belanghebbende bin
nen de gemeente uitgeoefende bedrijf. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

de N.V. Aannemingsmaatschappij v/h J. M. 
Strijland te Uithoorn tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Be
lastingen te Amsterdam van 18 Maart 1940 
betreffende den haar opgelegden aanslag in 
de zakelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Uithoorn over het belastingjaar 
1939; 

Gezien de stukken; 
0. dat aan belanghebbende in voornoem

de belasting over 1939 een aanslag is opge
legd; dat zij daartegen bij den gemeente
raad van Uithoorn bezwaar heeft gemaakt 
en, nadat deze het bezwaar had afgewezen, 
van diens beslissing is gekomen in beroep; 

dat de Raad van Beroep echter die beslis
sing heeft gehandhaafd , zulks uit overweging: 

"dat belanghebbende als grond van haar 
beroep heeft aangevoerd, dat de gemeente 
ter bepaling van het gemiddeld aantal in het 
door haar binnen de gemeente Uithoorn uit
geoefende bedrijf werkzame arbeiders ten 
onrechte mede in aanmerking heeft genomen 
de arbeiders, die in het kalenderjaar 1938 in 
haar dienst werkzaam waren op werken, 
welke zij buiten de gemeente in uitvoering 
had, welke arbeiders toch volgens haar zoo
als zij bij beroepschrift en vervolgens, bij 
monde van haar raadsman, ter vergadering 
uitvoerig heeft betoogd, niet kunnen worden 
gezegd in het door haar binnen die gemeente 
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uitgeoefende bedrijf werkzaam te zijn ge
weest; 

dat de heffingsverordening, voorzooveel 
van belang, bepaalt: 

(volgens de artt. 1 tim 4 van de heffings
verordening). 

dat op grond van den inhoud der stukken 
en van het ter vergadering verhandelde tus
schen partijen als onbetwist vaststaat: 

dat belanghebbende uitoefent het aanne
mingsbedrijf, dat zij is gevestigd en kantoor 
houdt te Uithoorn; dat aldaar van haar be
drijf de hoofdleiding is en de hoofdadmini
stratie, daaronder de administratie van de 
sociale verzekering van alle in haar dienst 
werzame arbeiders begrepen, wordt gevoerd; 

dat belanghebbende binnen de gemeente 
Uithoorn t en behoeve van haar bedrijf be
halve over een kantoor, blijvend de beschik
king heeft over een werf, een werkplaats en 
een opslagplaats voor materialen; 

dat zij wel geregeld (kleinere) werken in 
de gemeente onder handen heeft, doch hoofd
zakelijk werken buiten die gemeente aan
neemt en uitvoert, voor welke werken zij 
gebruik maakt van werkkrachten, die ter 
plaatse worden aangenomen en aldaar, al
thans niet in de gemeente Uithoorn wonen; 

dat belanghebbende op haar werken een 
bouwkeet pleegt te hebben, welke na vol
tooiing van het werk wederom wordt afge
broken om op een volgend werk opnieuw te 
worden opgetrokken; 

dat het gemiddeld aantal arbeiders, dat in 
1938 binnen de gemeente Uithoorn in be
langhebbendes bedrijf werkzaam was, min
der dan tien bedraagt, hebbende de gemeen
te ter bepaling van den maatstaf voor de 
heffing der belasting, bedoeld in art. 282 
eerste lid en art. 4 der heffingsverordening, 
de arbeiders, die op de werken, welke be
langhebbende buiten de gemeente uitvoerde, 
werkzaam waren, medegerekend; 

dat de Raad op grond van het feit, dat 
belanghebbende, die het aannemingsbedrijf 
uitoefent, gevestigd is en kantoor houdt te 
Uithoorn, dat aldaar de hoofdleiding is en de 
hoofdadministratie wordt gevoerd, dat zij al
daar ten behoeve van haar bedrijf blijvend 
de beschikking heeft behalve over een kan
toor, over een werf, een werkplaats en een 
opslagplaats voor materialen, en in die ge
meente werken, zij het van meer bescheiden 
omvang, aanneemt en uitvoert, aanneemt, 
dat belanghebbende het aannemingsbedrijf 
binnen de gemeente Uithoorn uitoefent; dat 
nu wel van een onderneming of inrichting, 
welke haar bedrijf binnen meer dan één ge
meente uitoefent, in de gemeente, waar zij 
haar hoofdzetel heeft, niet voor haar geheele 
bedrijfsuitoefening belasting kan worden ge
heven, echter van een zoodanige onderne
ming of inrichting in het onderhavige geval 
niet de rede is; 

dat toch de hier bedoelde werken buiten 
de gemeente Uithoorn uiteraard tijdelijk wa
ren, zij het wellicht meerendeels van vrij 
langen duur en derhalve niet telkens vorm
den een afzonderlijk geheel van bestendige 
werkzaamheden, welke als een zelfstandig, 

afgescheiden onderdeel van belanghebben
des aannemingsbedrijf zouden kunnen wor
den beschouwd; 

dat de gemeente dan ook terecht de op die 
werken werkzame arbeiders als in het door 
belanghebbende binnen de gemeente Uit
hoorn uitgeoefende bedrijf werkzaam heeft 
aangemerkt; dat aldus aan art. 282 eerste lid 
der gemeentewet een uitlegging wordt gege
ven, welke met den tekst van die bepaling 
in overeenstemming moet worden geacht en 
niet in strijd is met haar strekking terwijl 
ook niet, zooals belanghebbende meent, een 
andere uitlegging volgt uit art. 147 der ge
meentewet." • 

dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie wordt gesteld: 

S. en/of v. t . van de artt. 147, 2 77 en 282 
van de gemeentewet, 1, 2 en 4 der verorde
ning op de heffing van de zakelijke belas
ting op het bedrijf in de gemeente Uithoorn, 
48 Rv. en 16 van de wet van 19 Dec. 1914, 
s. 564, 

doordat de Raad van Beroep - na te heb
ben vastgesteld, dat het gemiddeld aantal 
arbeiders, dat in 1938 binnen de gemeente 
Uithoorn in belanghebbendes bedrijf werk
zaam was, minder dan 10 bedraagt, - be
slist heeft, dat belanghebbende in de belas
ting kan worden aangeslagen; 

op grond dat mede in aanmerking mogen 
worden genomen belanghebbendes arbeiders, 
die werken op de door haar buiten de gemeen
te aangenomen en uitgevoerde werken, al
daar ter plaatse in dienst worden genomen 
en aldaar, althans niet in de gemeente Uit
hoorn woonachtig zijn, daar deze arbeiders 
aangemerkt moeten worden als werkzaam 
in het door belanghebbende binnen de ge
meente Uithoorn uitgeoefende bedrijf; waar
bij de Raad van Beroep heeft voorbijgezien, 
dat in het algemeen slechts die arbeiders in 
aanmerking komen, welke op het grondge
bied der gemeente werkzaam zijn; 

ter toelichting waarvan wordt aangevoerd, 
dat in art. 282 van de Gemeentewet "onder
nemingen en inrichtingen" een aanduiding 
zijn van het voorwerp der belasting en daar
onder dan zijn te verstaan "zaken, aange
wend ter uitoefening van een bedrijf", zoo
dat, nu vaststaat, dat belanghebbende in het 
aan het belastingjaar voorafgaand kalender
jaar in zoodanige in de gemeente aanwezige 
werkgelegenheden niet tien of meer arbeiders 
heeft werkzaam gehad, van belastingheffing 
geen sprake kan zijn, hebbende de Raad van 
Beroep ten onrechte geoordeeld dat, nu be
langhebbende binnen de gemeente haar zetel 
heeft, alle bij haar, waar ook, werkzame ar
beiders voor de belastingheffing in aanmer
king komen; 

0. dienaangaande: 
dat, nu art. 282 van de Gemeentewet het 

geval aldus stelt, dat de onderneming of in
richting een bedrijf uitoefent, de door be
langhebbende voorgestane beteekenis van 
de uitdrukking "ondernemingen en inrich
tingen" in art. 262 niet kan worden aanvaard; 

dat de Raad van Beroep voorts blijkens 
de uitspraak aan het artikel niet den ruimen 
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uitleg heeft gegeven, dien belanghebbende 
aangeeft; 

dat de uitleg van het artikel, dien de Raad 
van Beroep aan zijn beslissing heeft ten 
grondslag gelegd, juist is te achten; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (W. v . G.) 

26 October 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 39). 

Nu de gemobiliseerde echtgenoot der 
patiente ten tijde van het aanvragen 
der rechterlijke machtiging te D. geen 
woning meer tot zijn beschikking had 
en zijn inboedel naar elders had over
gebracht, terwijl hij noch zijn gezin in 
die gemeente meer verblijf hield, was 
de band met die gemeente verbroken; 
daaraan doet niet af, dat hij nog in het 
bevolkingsregister aldaar stond inge
schreven en de kostwinnersvergoeding 
nog aldaar werd uitbetaald. Evenmin 
kan de gemeente G. als zijn hoofdver
blijf worden aangemerkt, vermits hij 
daar weliswaar zijn inboedel had opge
borgen en zijn verlofsdagen bij zijn ou
ders placht door te brengen, doch in een 
en ander geen voldoende aanwijzing is 
gelegen, dat hij toenmaals den wil heeft 
gehad te G. zijn hoofdverblijf te vesti
gen. Eindelijk kan hij, al waren zijn 
vrouw en kind tijdelijk bij haar ouders 
te B. ingetrokken, ook niet geacht wor
den zijn domicilie naar die gemeente te 
hebben verplaatst. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige E rksje Versen
daal; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
16 October 1940, no. 559); 

0 . dat Erksje Versendaal, geboren 3 Juli 
1909 te Dubbeldam, echtgenoote van L. Ver
sendaal, welk echtpaar woonachtig was te 
Dubbeldam, nadat de man in April 1939 in 
militairen dienst was geroepen en zij, die 
reeds lang overspannen en onder dokters
behandeling was, met hun kind begin 1940 
haar intrek had genomen bij hare ouders te 
Dordrecht, op 20 Maart 1940 krachtens daar
toe op 19 Maart 1940 aangevraagde rechter
lijke 'machtiging is opgenomen geworden in 
,,Het St. Joris Gasthuis" te Delft; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiënte in dit gesticht, 
geschil is ontstaan; 

dat B. en W. van Dubbeldam niet bereid 
zijn de verplegingskosten voor rekening van 
hunne gemeente te nemen, aanvoerende, dat 
de patiënte reeds sedert December 1939 met 
haar kind haar intrek heeft genomen bij hare 
ouders te Dordrecht ; dat haar echtgenoot op 
24 Febr. 1940 de woning te Dubbeldam heeft 

opgezegd en geen nieuwe woning heeft ge
huurd; dat hij den inboedel bij zijne ouders 
te 's-Gravendeel heeft opgeborgen, alwaar 
hij ook meestal zijne verlofdagen doorbracht; 
dat hij nergens te Dubbeldam eenig onder
dak of relatie meer bezit; dat weliswaar op 
zijn verzoek de aan het gezin toegekende 
kostwinnersvergoeding nog steeds te Dubbel
dam werd uitgekeerd, doch dat zulks elk 
oogenblik ook elders kon geschieden, indien 
hij het verlangen daartoe te kennen gaf; dat 
hij sinds Juni 1940 een woning te 's-Graven
deel heeft gehuurd; dat derhalve de gemeen
te Dubbeldam ten deze niet als woonplaats 
van de patiënte moet worden beschouwd; 

dat B . en W. van Dordrecht evenmin be
reid zijn hunne gemeente met de verple
gingskosten te belasten, aangezien de echt
genoot der patiënte, wiens woonplaats voor 
de beantwoording van de vraag, welke ge
meente voor de kosten aansprakelijk moet 
worden gesteld, beslissend is, niet kan geacht 
worden zijne woonplaats naar Dordrecht te 
hebben overgebracht; dat hij het tegendeel 
uitdrukkelijk heeft verklaard; dat hij zich 
plotseling wegens een overstrooming in zijne 
woning te Dubbeldam tengevolge van het 
springen van de waterleiding genoodzaakt 
zag, voor zijne echtgenoote een ander onder
komen te zoeken; dat het gezin in het bevol
kingsregister te Dubbeldam staat ingeschre
ven· 

o'. dat blijkens de overgelegde stukken de 
echtgenoot der patiënte op 19 Maart 1940 te 
Dubbeldam geen woning meer tot zijn be
schikking had en zijn inboedel naar elders 
had overgebracht, terwijl hij noch zijn gezin 
in die gemeente meer verblijf hield; 

dat derhalve de band van Versendaal met 
de gemeente Dubbeldam was verbroken, 
waaraan n iet afdoet, dat hij nog in het be
volkingsregister aldaar stond ingeschreven 
en de kostwinnersvergoeding nog aldaar 
werd uitbetaald; 

dat dus Versendaal op het ten deze be
slissende tijdstip niet zijn hoofdverblijf te 
Dubbeldam had; 

dat evenmin d e gemeente 's-Gravendeel 
als het hoofdverblijf van Versendaal kon 
worden aangemerkt, vermits hij weliswaar 
aldaar zijn inboedel had opgeborgen en zijne 
verlofsdagen bij zijne ouders placht door te 
brengen, doch in een en ander geen voldoen
de aanwijzing is gelegen, dat hij toenmaals 
den wil heeft gehad te 's-Gravendeel zijn 
hoofdverblij f te vestigen; 

dat hij, al waren zijn vrouw en hun kind 
tijdelijk bij hare ouders te Dordrecht inge
trokken, ook niet kan geacht worden zijn 
domicilie naar die gemeente te hebben ver
plaatst; 

dat onder die omstandigheden geene ge
meente kan worden aangewezen als de woon
plaats van de armlastige krankzinnige Erksje 
Versendaal , ten tijde , dat de rechterlijke 
machtiging om haar in een kran.lczinnigenge
sticht te plaatsen, werd aangevraagd; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

no. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
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het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

te verklaren, dat geene gemeente kan wor
den aangewezen als de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige Erksje Versendaal, 
voor de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

(A.B.) 

26 October z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Onderwijs, Kun
sten en Wetertschappen. (Lager Onder
wijswet 1920 art. 38). 

Hoewel de door appellante gepleegde 
feiten inderdaad hare handhaving als 
onderwijzeres onmogelijk maken, geeft 
in casu de wijze, waarop zij hare taak 
als onderwijzeres vervulde, geen aan
leiding haar niet-eervol ontslag te ver
leenen. W,i.ar ontslag-zonder-meer is 
buitengesloten, behoeft appellante, het 
praedicaat "eervol" niet te worden ont
houden. 

De Waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, 

Gezien het beroep, ingesteld door Mej. X, 
gewezen onderwijzeres aan de openbare la
gere school te Y, tegen het besluit van Ged. 
Staten van Drenthe van 12 Juni 1.940, no. 74, 
waarbij is ongegrond verklaard haar beroep 
op dit college tegen het besluit van den raad 
der gemeente Y van 27 Febr. 1940, waarbij 
aan haar, onderwijzeres van bijstand aan de 
openbare lagere school in die gemeente, met 
ingang van I Maart 1940 als zoodanig niet
eervol ontslag is verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
16 October 1940, no. 553); 

0. dat de raad der gemeente Y bij zijn be
sluit van 27 Febr. 1940 aan Mej. X, voor
noemd, met ingang van 1 Maart 1940 niet
eervol ontslag heeft verleend uit haar betrek
king van onderwijzeres aan de openbare la
gere school te Y, uit overweging, dat X , on
derwijzeres aan de openbare lagere school te 
Y 1e. bij vonnis van de Arr.-Rechtbank te 
Groningen van 24 Aug. 1939 is veroordeeld 
tot 16 weken gevangenisstraf, met aftrek 
van preventieve hechtenis en terbeschikking
stelling van de Regeering, wegens het uitdee
len van waren, wetende, d'at zij voor de ge
zondheid schadelijk zijn en dat schadelijk 
karakter verzwijgende; 2e. bij vonnis van de 
Arr.-Rechtbank te Zutphen van 22 Sept. 
1939 is veroordeeld tot vijftien gulden boete, 
subsidiair 10 dagen hechtenis (OV), wegens 
het plegen van huisvredebreuk en mishan
deling; 

dat, nadat Mej. X van dit raadsbesluit bij 
Ged. Staten van Drenthe in beroep was ge
komen, deze bij besluit van 12 Juni 1940, no. 
74, het beroep ongegrond hebben verklaard, 
daarbij o.a. overwegende, dat de appellante, 
naar het oordeel van hun college, alleen reeds 
op grond van de in het raadsbesluit ver-

melde feiten uit een oogpunt van opvoeding 
ten eenenmale ongeschikt moet worden ge
acht voor de vervulling van de betrekking 
van onderwijzeres en dat voorts uit het 
ambtsbericht van B. en W. van Y genoeg
zaam blijkt, dat de appellante in de juiste 
uitoefening van haar functie meermalen te 
kort is geschoten; dat dan ook met den 
Hoofdinspecteur en den Onderwijsraad moet 
worden aangenomen, dat er voor de appel
lante op grond van haar gedragingen in de 
school geen plaats meer is, zoodat het ont
slag, met het praedicaat niet-eervol, volko
men gerechtvaardigd moet worden geacht; 

dat tegen dit besluit van Ged. Staten Mej. 
X thans beroep heeft ingesteld, aanvoerende, 
dat er ten deze geen aanleiding was voor het 
verleenen van ontslag, laat staan voor niet
eervol ontslag; dat zij haar functie als onder
wijzeres getrouw en naar beste krachten heeft 
uitgeoefend en haar taak goed heeft vervuld; 
dat de feiten , die den raad van de gemeente 
Y aanleiding hebben gegeven haar te ont
slaan, geen verband houden met haar werk
zaamheden als onderwijzeres en bovendien 
niet of nauwelijks aan haar kunnen worden 
toegerekend in verband met haar psychischen 
toestand van destijds; dat door Ged. Staten 
niet voldaan is aan haar verzoek, haar in de 
gelegenheid te stellen haar standpunt te doen 
toelichten; 

0. dat de door de appellante gepleegde 
feiten inderdaad hare handhaving als onder
wijzeres onmogelijk maken; 

dat, mede blijkens de circulaire van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 9 April 1934, no. 1478 I, afd. 
L. 0. A., nopens de wijze, waarop een onder
wijzer van zijne betrekking kan worden ont
heven, slechts keuze behoort te bestaan tus
schen niet-eervol en eervol ontslag; 

dat in casu de wijze, waarop Mej. X hare 
taak als onderwijzeres vervulde, geen aan
leiding geeft haar niet-eervol ontslag te ver
leenen; 

dat de bewuste strafbare feiten, hoe ernstig 
ook op zich zelf, blijkens de overgelegde ge
neeskundige verklaringen moeten bezien 
worden onder het licht van een bestaande 
geestesafwijking; 

dat uit hoofde van een en ander het prae
dicaat "eervol", waar ontslag zonder meer is 
buitengesloten, niet behoeft te worden ont
houden; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van par. 1 del' Verorde

ning no. 23/,940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 12 Juni 
1940, no. 74, het vorengenoemd besluit van 
den raad der gemeente Y te wijzigen in dier 
voege dat het ontslag alsnog eervol wordt 
verleend. 

(A.B.) 
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z8 October r940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Algemeen Visscherijregle
m ent voor de binnenwateren, art. 3.) 

Rechtb. in zaak roln° . 444ro: Uit art. 
3 lid s re lid 3 volgt, dat hengelaars, be
voegd tot het visschen met den hengel 
geaasd met visch, de door hen gevangen 
benedenmaatsche vischjes niet behoe
ven vrij te laten (zie de overwegingen 
der Rb. in conclusie A.-G.); volgt ont
slag van rechtsvervolging. 

Rechtb. in zaak roln° . 444rr: Nu art. 
3 lid s in het algemeen bepaalde rechten 
toekent aan hengelaars, die bevoegd zijn 
tot het visschen met den hengel geaasd 
met visch, zonder daaraan den eisch te 
verbinden, dat de betrokkenen tot het 
daadwerkelijk uitoefenen van de be
treffende soort van visscherij mede be
voegd zijn, hetzij krachtens eigen recht, 
hetzij krachtens vergunning van den 
rechthebbende op het vischrecht, valt 
verdachte, die wel in het bezit was van 
de vischakte, maar niet van een ver
gunning van den rechthebbende op het 
vischrecht, te beschouwen als te zijn be
voegd geweest tot het visschen met den 
hengel geaasd met visch in den zin van 
voormeld artikel en behoefde hij de door 
hem gevangen benedenma.atsche visch
jes niet onmiddellijk nadat zij gevangen 
waren weer in hetzelfde water vrij te 
laten, volgt ontslag van rechtsvervol
ging (zie aanteekening onder het arrest) . 

Hooge Raad v erwerpt het cassatiebe
roep in beide zaken . 

Op het beroep van C . M., houtbewerker, 
wonende te Scheveningen, gemeente 's- Gra
venhage, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht van 
rr Juni r940, waarbij hij in hooger beroep, 
met vernietiging van een schriftelijk vonnis 
van het Kantongerecht te Utrecht de dato 19 
Maart 1940, ter zake van de overtreding van: 
het niet onmiddellijk nadat zij zijn opgehaald 
weder in hetzelfde water vrijlaten van vis
schen, beneden de in het eerste lid van art. 3 
van het Alg. Visscherijreglement voor de Bin
nenwateren 1932 S . 315 onder A. V. gestelde 
maat, niet strafbaar is verklaard en is ont
slagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Req. stond terecht voor den Kantonrechter 
te Utrecht (Mr. A.M. J. de Jager, Red.) ter 
zake dat hij op of omstreeks 8 Aug. 1939, des 
middags, omstreeks te 12 uur, te Abcoude
Proostdij, nadat hij uit een onder die Ge
meente gelegen binnenwater, genaamd de 
Angstel, zijnde een binnenwater als bedoeld 
in art. r sub 2 van het Alg. Visscherijregle
ment voor de Binnenwateren 1932 S . JIS, 
zooals dat nadien is gewijzigd, een blank
voorn, die gemeten van de punt van den 
snuit tot het uiteinde van de staartvin een 
lengte had van ongeveer I4 centimeter -
althans een kleinere afmeting had dan IS 
centimeter - had opgehaald, die blankvoorn 

niet onmiddellijk nadat zij was opgehaald, 
weder in hetzelfde water heeft vrijgelaten. 

Bij vonnis van I9 Maart I940 achtte de 
Kantonrechter bewezen, dat verdachte het 
hem telastegelegde, als bovenomschreven, 
heeft begaan met dien verstande, dat als be
wezen is aangenomen: dat verdachte op 8 
Aug. 1939 een blankvoorn heeft opgehaald, 
die gemeten van de punt van den snuit tot 
het uiteinde van de staartvin een lengte had 
van ongeveer 14 centimeter. 

Ter t erechtzitting had requirant echter 
aangevoerd, dat hij ter zake niet strafbaar is, 
daar toch op hem toepasselijk is de uitzon
deringsbepaling van alinea 5, sub a van art. 
3 van het Alg. Visscherij Reglement voor de 
Binnenwateren, welke uitzonderingsbepaling 
aan hengelaars, die bevoegd zijn tot het vis
schen met den hengel geaasd met visch, van 
I Juni tot IS Maart toestaat op o.a. levende 
blankvoorns beneden de daarop gestelde maat, 
tot een aantal van ten hoogste 50 stuks bij 
zich te hebben, te vervoeren, in opslag te 
hebben en als lokaas te bezigen, zulks met 
afwijking in zooverre van het bepaalde bij 
lid 3 van dat artikel; dat hij in het bezit was 
zoowel van eene kleine vischakte en van eene 
schriftelijke vergunning van den rechtheb
b ende, zoodat hij in elk geval bevoegd was 
tot het visschen met den hengel geaasd met 
visch, terwijl genoemde uitzonderingsbepa
ling, al spreekt deze slechts van het bij zich 
hebben , vervoeren, in opslag hebben en als 
lokaas bezigen, blijkens de woorden "met 
afwijking in zooverre van het bepaalde van 
art. 23 lid I der Visscherijwet en in lid 3 van 
dit artikel" toelaat, om in afwijking van het 
gebod in dat lid 3 genoemd, ondermaatsche 
visch, nadat deze is opgehaald, te behouden. 

Na vastgesteld te hebben, dat requirant in 
het bezit was van een kleine vischacte en een 
schriftelijke vergunning van den rechtheb
b ende op het vischrecht van het i. c. bedoelde 
water, overwoog de Kantonrechter t . a. v. het 
gevoerde verweer, dat welke beteekenis ook 
mocht worden gehecht aan het woord "be
voegd", in art. s sub a, Alg. Visscherijregle
m ent, verdachte in elk geval bevoegd was in 
den zin van die bepaling, tot het visschen met 
den hengel geaasd met visch in het in de te
lastelegging genoemd vischwater; 

dat alinea 3 van art. 3 van het Alg. Vis
scherijregleme nt bepaalt : visschen b e neden 
de in het eerste lid onder a-v gestelde maat 
moeten onmiddellijk, nadat zij zijn opge
h aald, weder in hetzelfde water worden vrij
gelaten; 

dat alinea s initia en sub a van dat artikel 
verder bepaalt : Met afwijking in zooverre 
van het bepaalde in art. 23 lid I der Vissche
rijwet en in lid 3 van dit artikel, is het van I 
Juni tot 15 Maart toegestaan aan hengelaars, 
die bevoegd zijn tot het visschen met den 
hengel geaasd met visch, levende blankvoorns 
en levende ruischvooms beneden de daarop 
gestelde maat, tot een aantal van ten hoogste 
50 stuks, bij zich te hebben, te vervoeren, in 
opslag te hebben en als lokaas te bezigen; 

dat hierin wel niet met zooveel woorden 
gezegd wordt, dat de visscher de ondermaat-
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sche visch ook mag behouden, in tegenstelling 
met het 4e lid en het se lid sub b van dat 
artikel, doch de verwijzing naar de afwijking 
van alinea 3 van dat artikel slechts kan be
teekenen, dat de bevoegde visscher de onder
maatsche visch, na deze opgehaald te hebben, 
niet weder in hetzelfde water behoeft vrij te 
laten, daar anders toch het spreken van een 
afwijking van het derde lid geen zin zou heb
ben; 

dat, terwijl het toestaan van vervoeren, in 
opslag hebben en als lokaas bezigen blijkbaar 
bevat de afwijking van art. 23 lid 1 der Vis
scherijwet, het bij zich hebben daarentegen 
de afwijking bevat van de derde alinea van 
art. 3 van het Alg. Visscherijreglement en 
gelijk te stellen is met het "behouden" in 
alinea 4 en alinea 5 sub b; 

dat indien aan "behouden" en "bij zich 
hebben" eene verschillende beteekenis zou 
moeten worden toegekend, m en , zich angst
vallig aan de woorden houdende, tot de con
clusie zou moeten komen, dat de dobber- en 
reepvisschende door hen gevangen onder
maatsche visch wel zouden mogen behouden, 
maar niet bij zich hebben, t enzij bij het ver
voer of in opslag hebben daarvan ; 

dat, als de afwijking van het meergenoem
de derde lid alleen daarin zou bestaan, dat 
de visscher de ondermaatsche visch niet weer 
in het water, waarin deze gevangen is, on
middellijk behoeft vrij te laten ...... , maar 
dat hij deze niet behouden mag, men zich 
moet afvragen, wat hij dan met de niet in het 
water vrijgelaten visch zou mogen en moeten 
doen en wij dan ook niet aannemelijk achten, 
dat dit de bedoeling van het se lid initio en 
sub a zou zijn; 

dat uit bovenstaande volgt, dat verdachte 
niet strafbaar is en hij mitsdien ter zake van 
het hem telastegelegde van alle rechtsvervol
ging behoort te worden ontslagen. 

In hooger beroep vernietigde de Arr.
Rechtbank te Utrecht (Mrs. Dorhout Mees, 
v. Regteren Altena en Jhr. Rutgers van Ro
zenburg, Red.) dit vonnis wegens een vorm
gebrek, doch kwam, blijkens haar vonnis van 
II Juni 1940, tot dezelfde beslissing. 

Zij overwoog, dat door de bewijsmiddelen 
worden bewezen de daarin vervatte feiten en 
omstandigheden welke reden geven tot de 
beslissing, dat verdachte heeft gepleegd het
geen hem is te laste gelegd; 

dat het bewezene oplevert de bij art. 3 lid 
3 van het Alg. Visscherijreglement voor de 
Binnenwateren 1932 S. 315 bedoelde, en bij 
art. 12 van dat reglement strafbaar gestelde, 
overtreding van het niet onmiddellijk nadat 
zij zijn opgehaald weder in hetzelfde water 
vrijlaten van visschen, beneden de in het eer
ste lid van art. 3 van het Alg. Visscherijregle
ment voor de Binnenwateren 1932 S. 315 on
der A-V gestelde maat; 

dat verdachte zijne strafbaarheid te dier 
zake heeft betwist op grond, dat hij, naar 
zijne meening, nu hij voorzien was van een 
vischakte tot het visschen met één hengel ge
aasd met visch en van eene schriftelijke ver
gunning van den rechthebbende op het visch
recht, in verband met het bepaalde bij art. 3 

lid s aanhef en sub a van vorenbedoeld regle
ment niet verplicht was het door hem gevan
gen benedenmaatsche vischje weer in het
zelfde water vrij te laten; 

dat laatstbedoeld wetsartikel aan henge
laars, bevoegd tot het visschen met den hen
gel geaasd met visch, gelijk verdachte, o. m . 
het recht voorbehoudt om --, tot een zeker 
aantal en gedurende het tijdvak van 1 Juni 
tot 15 Maart - benedenmaatsche vischjes 
bij zich te hebben en als lokaas te bezigen, 
zulks in afwijking van art. 3 lid 3 van voor
meld reglement, hetwelk uitsluitend de ver
plichting inhoudt om benedenmaatsche visch
jes onmiddellijk nadat zij gevangen zijn weer 
in hetzelfde water vrij te laten; 

dat hieruit rechtstreeks volgt, dat voren
bedoelde personen onder voormelde omstan
digheden de door hen gevangen beneden
maatsche vischjes niet behoeven vrij te laten, 
hetgeen medebrengt, dat, nu zij, tot een zeker 
aantal, benedenmaatsche vischjes mogen bij 
zich hebben en als lokaas bezigen, zij de door 
hen gevangen benedenmaatsche vischjes ook 
tot dat doel mogen behouden. 

Requirant stelde beroep tot cassatie in, ten 
einde door den Hoogen Raad te doen vast
stellen of deze uitlegging der desbetreffende 
wetsartikelen de juiste is . 

In een van bijlagen voorzien schrijven tot 
den Hoogen Raad gericht, zegt hij: 

"De buitengewoon verwarde toestand, die 
ontstaan is door de verschillende opvattingen 
over de vragen "wanneer is een hengelaar be
voegd tot het visschen met den hengel ge
aasd met visch" en "mag een dusdanig be
voegde zelf met den hengel zijn aasvischjes 
vangen", heeft requirant doen besluiten de 
beide rechtsvragen waarop de verleende ont
slagen van rechtsvervolging steunen, terwille 
van de eenheid in de rechtspraak, aan het 
oordeel van Uw college te onderwerpen. 

In de bijgevoegde Nos. van de Rijksveld
wacht van 1 Juni 1939 komen op de bladzij
den 2520 tot 2524 drie meeningen tot uiting, 
te weten: 

a. de hengelaar in het bezit van acte en 
vergunning mag zelf zijn aasvischjes vangen. 
(Red. R. V. W .) 

b. de hengelaar in het bezit van deze bei
de documenten mag zijn aasvischjes niet zelf 
vangen. (Kantonrechters Haarlem en Hoofd
dorp, meerdere inzenders.) 

c. de acte alleen schept de bevoegdheid. 
De hengelaar "bevoegd enz." mag zijn aas
vischjes zelf vangen, hij behoeft niet gerech
tigd te zijn. (Observator is C. Misset Gzn.) 

In de Visscherijwet geredigeerd door H . 
C. M. A. Stool, hoofdinspecteur van Politie 
te Rotterdam staat dan nog als vierde mee
ning: 

d . de acte schept de bevoegdheid doch de 
hengelaar mag zijn aasvischjes niet zelf met 
den hengel vangen. (Muisses Politie biblio
theek) No. 26. 

De beide vonnissen die requirant thans 
aan het oordeel van Uw rechtscollege onder
werpt zijn gebaseerd op stelling c en in lijn
rechte tegenspraak met de, onder hetzelfde 
Hof ressorteerende gewijsden van de Kan-
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tonrechters te Haarlem en te Hoofddorp. 
Waar de praktijk nu heeft geleerd dat wij 

met dit soort zaken steeds weer opnieu~ 
moeten beginnen en jaren blijven sukkelen, 
meent requirant deze vonnissen, waarmede 
hij zich geheel kan vereenigen, zonder het 
stellen van cassatiemiddelen aan het oordeel 
van Uw college te onderwerpen." 

Ik acht de gronden, waarop de Rechtbank 
tot een ontslag van rechtsvervolging is geko
men, juist. Houdt men zich zeer streng aan 
de woorden der hier boven aangehaalde wet
telijke voorschriften, dan kan men tot de be
slissing komen, dat de hengelaar, voorzien 
van akten als requirant, de ondermaatsche 
visch die hij ophaalt, onmiddellijk weer moet 
vrij laten, immers art. 3 lid 5 sub a van het 
Alg. Visscherijreglement voor de binnenwate
ren, staat hem alleen toe dergelijke visch bij 
zich te hebben, te vervoeren, in opslag te 
hebben en als lokaas te bezigen; hierbij wordt 
,,vangen" niet genoemd. Zelfs kan men ver
der gaan en uit hetgeen aldaar onder b ge
zegd wordt, afleiden dat hij deze visch niet 
mag "behouden", want dit kan een bijzonde
re bevoegdheid van visschers en handelaars 
met daartoe strekkende vergunning van het 
districtshoofd zijn. 

De Rechtb. heeft, evenals de Kantonrech
ter blijkens diens taalkundige uiteenzetting, 
een ruimer opvatting van de strekking dezer 
bepaling in gevallen als het hier besprokene, 
waar requirant in het bezit was, zoowel van 
een kleine vischakte als van een schriftelijke 
vergunning van den rechthebbende. 

Het komt mij voor, dat requirant de door 
hem gevangen ondermaatsche visch niet on
middellijk behoefde vrij te laten, immers hem 
was de bevoegdheid gegeven dergelijke visch 
bij zich te hebben, dus te behouden. 

Van oordeel, dat het ontslag van rechts
vervolging terecht gegeven is, concludee~ ik 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

de Menthon Bake; 
0. dat, noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand, door of vanwege 
den requirant eenige gronden voor dat be
roep zijn aangevoerd, en dat er ook geene 
zijn gevonden waarom het beklaagde vonnis 
ambtshalve zoude behooren te worden ge
casseerd; 

Verwerpt het gedaan beroep in cassatie. 

Bij arrest van gelijken datum(rolno. 44411) 
is het cassatieberoep van denzelfden requi
rant verworpen in eene zaak, welke, wat het 
bewezenverklaarde betreft, m. m. geheel ge
lijk is aan de vorige. De beteekenis van deze 
tweede beslissing is echter niet dezelfde. De 
zaak is van verdere strekking en zou eigen
lijk, met weglating van het eerste arrest, al
leen voor publicatie in aanmerking . komen, 
ware het niet, dat de Adv.-Gen. alleen in de 
eerste zaak eene uitvoerig gemotiveerde con
clusie had genomen, terwijl hij in de tweede 
zaak heeft volstaan met naar die conclusie 
te verwijzen, daarbij opmerkende, dat deze 
zaak geheel en al gelijk is aan de vorige "m. 

d. v. dat het feit gepleegd werd op een an
der uur en de blankvoorn iets korter was". 
Wat de bewezenverklaring betreft, is dit 
juist, niet echter wat betreft het in die twee
de zaak door den verdachte gevoerd verweer. 
Immers, daar had de verdachte alleen be
roep gedaan op het bij zich hebben van eene 
vischakte tot het visschen met één hengel ge
aasd met visch, dus niet, als in de eerste zaak, 
op de z.g. kleine vischakte en eene schrifte
lijke vergunning van den rechthebbende op 
het vischrecht. 

Ook in die tweede zaak heeft de Rechtb. 
[n Juni 1940 (Mrs. Dorhout Mees, van Reg
teren Altena en Jhr. Rutgers van Rozenburg)] 
het vonnis van het Kantongerecht (19 Maart 
1940) vernietigd en een zelfstandige moti
veering gegeven. Nu ook in deze zaak het 
cassatieberoep is verworpen, op grond "dat 
noch bij de aanteekening van het beroep, 
noch naderhand door of vanwege den requi
rant eenige gronden voor dat beroep zijn aan
gevoerd en dat er ook geene zijn gevonden, 
waarom het beklaagde vonnis ambtshalve 
zoude behooren te worden gecasseerd", vol
gen hier de gronden, waarop de Rechtbank 
het bewezene niet strafbaar heeft geacht: 

"0. dat verdachte zijne strafbaarheid te 
dier zake (sc. ter zake der gequalificeerde be
wezenverklaring, Red.) heeft betwist, op 
grond, dat hij , naar zijne meening - ofschoon 
niet voorzien van een schriftelijke vergun
ning van den rechthebbende op het visch
recht - nu hij wèl voorzien was van een 
vischakte tot het visschen met één hengel ge
aasd met visch, in verband met het bepaalde 
bij artikel 3 lid s aanhef en sub a van voren
bedoeld reglement (sc. het Algemeen Vis
scherijreglement voor de Binnenwateren 1932 
S . 315. Red.) niet verplicht was het door hem 
gevangen benedenmaatsche vischje weer in 
hetzelfde water vrij te laten; 

"0. dat blijkens het bepaalde bij artikel 16 
der Visscherijwet S, 1931 No. 410 het uit
oefenen van binnenvisscherij met één hengel 
geaasd met visch ongeoorloofd is, tenzij de 
betrokkene is voorzien van de desbetreffen
de voorgeschreven vischakte; 

"0. dat hieruit volgt, dat de bevoegdheid 
tot het visschen met een hengel geaasd met 
visch in het algemeen verkregen wordt door 
vorenbedoelde akte, terwijl, blijkens het be
paalde bij artikel 1 7 van genoemde wet, de 
houder der akte, voor het geval hij de vis
scherij wil uitoefenen in een water waarop 
hij zelf geen vischrecht heeft, zich bovendien 
zal hebben te voorzien van de schriftelijke 
vergunning van den rechthebbende op het 
vischrecht, ten einde in dat bijzondere geval 
zijn door de akte in het algemeen verkregen 
bevoegdheid straffeloos te kunnen uitoefe
nen. 

,,0. dat, nu art. 3 lid 5 van genoemd regle
ment in het algemeen bepaalde rechten toe
kent aan hengelaars, die bevoegd zijn tot het 
visschen met den hengel geaasd met visch, 
zonder daaraan den eisch te verbinden, dat 
de betrokkenen tot het daadwerkelijk uit
oefenen van de betreffende soort van vissche
rij mede bevoegd zijn, hetzij krachtens eigen 
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recht, hetzij krachtens vergunning van den 
rechthebbende op het vischrecht, in het on
derhavige geval verdachte valt te beschou
wen als te zijn bevoegd geweest tot het vis
schen met den hengel geaasd met visch in 
den zin van voormeld wetsartikel; 

,,0. dat laatstbedoeld wetsartikel aan vo
renbedoelde personen o. m. het recht voor
behoudt om - tot een zeker aantal en gedu
rende het tijdvak van 1 Juni tot 15 Maart 
- benedenmaatsche vischjes bij zich te heb
ben en als lokaas te bezigen, zulks in afwij
king van artikel 3 lid 3 van voormeld regle
ment, hetwelk uitsluitend de verplichting in
houdt om benedenmaatsche vischjes onmid
dellijk nadat zij gevangen zijn weer in het
zelfde water vrij te laten; 

,,0. dat hieruit rechtstreeks volgt, dat vo
renbedoelde personen onder voormelde om
standigheden de door hen gevangen beneden
maatsche vischjes niet behoeven vrij te la
ten, hetgeen medebrengt, dat, nu zij, tot een 
zeker aantal, benedenmaatsche vischjes mo
gen bij zich hebben en als lokaas bezigen, zij 
de door hen gevangen benedenmaatsche 
vischjes ook tot dat doel mogen behouden; 

,,0. dat op vorenstaande gronden verdach
te niet strafbaar is en mitsdien behoort te 
worden ontslagen van alle rechtsvervolging." 

(N. J.) (Red.) 

30 October z940. BESLUIT van den Se-· 
cretaris-Generaal van Waterstaat. (Mo
tor- en Rijwielreglement art. 36.) 

De plaatsing van een weggedeelte in 
de B.-klasse van het M. en R.reglement 
op grond van art. 36 mag slechts geschie
den, indien zulks -noodig is in het be
lang van de instandhouding en bruik
baarheid van dit weggedeelte zelve. Nu 
het eigenlijk motief voor de plaatsing 
van het binnen de kom der gemeente 
gelegen weggedeelte in de B-klasse ge
legen is in de positie, waarin de gemeen
te verkeert ten aanzien van het buiten 
de kom gelegen weggedeelte, waarvan 
de classificatie berust bij Ged. Staten, 
en de constructie van het onderhavig 
weggedeelte van dien aard is, dat daar
op het vervoer, waarvoor de A-wegen 
openstaan, zeer wel kan worden toege
laten, heeft de Raad dit weggedeelte t en 
onrechte ingedeeld in de B-klasse, te 
eer, nu aannemelijk is, dat het door
gaand verkeer door de gemeente van 
deze indeeling ernstige bezwaren zou 
ondervinden. 

De Secretaris-Generaal, Waarnemend 
Hoofd van het Departement van Waterstaat, 

Gezien de beroepen, ingesteld door den 
raad der gemeente Beilen, Ir. M. C. E. Bon
gaerts en J. F. Casteleijn, te 's-Gravenhage, 
als Algemeen Voorzitter en Secretaris van 
den Bond voor Bedrijfsautoverkeer in Ne
derland, de Kamer van Koophandel en Fa
brieken voor Drenthe, te Meppel, den Com
missaris der provincie Drenthe en het Be
stuur van de Nederlandsche Automobielclub, 

te 's-Gravenhage, tegen het besluit van den 
raad der gemeente Assen van 21 Dec. 1939, 
no. 202, waarbij de Beilerstraat, voorzoover 
gelegen binnen de bebouwde kom der ge
meente Assen, is geplaatst in de B-klasse 
van het Motor- en Rijwielreglement met in
gang van een door B. en W. te bepalen da
tum; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehooTd (advies van 
16 October 1940, no. 563); 

0 . dat de raad der gemeente Assen in zijne 
openbare vergadering van 21 December 1939, 
gelet op het derde lid, letter c, van art. 36 
van het Motor- en Rijwielreglement, heeft 
besloten de Beilerstraat, voorzoover gelegen 
binnen de bebouwde kom der gemeente As
sen, te plaatsen in de B -klasse van het ge
noemde Reglement met ingang van een door 
B. en W. te bepalen datum, daarbij over
wegende, dat door Ged. Staten der provin
cie Dre">the bij hun besluit van 22 December 
1933 de Beile~straat in de 2e klasse van het 
Motor- en Rijwielreglement is geplaatst en 
nu krachtens art. 36, tweede lid, van dat re
glement in de A-klasse daarvan valt; dat de 
Beilerstraat niet is aangelegd en berekend 
op het onbeperkte vervoer, waarvoor de A
wegen openstaan; dat deze weg in beheer is 
bij de gemeente Assen; 

dat van dit besluit in beroep zijn gekomen: 
1 °. de raad der gemeente Beilen, aan

voerende, dat, daargelaten of de noodzake
lijkheid van indeeling in de B-klasse van den 
5 m . breeden asfalt -betonweg Assen-Beilen 
voldoende is aangetoond, een besluit tot in
deeling in de B-klasse voor een binnen de 
bebouwde kom eener gemeente liggenden 
weg uitsluitend genomen mag worden in het 
belang van de instandhouding en bruikbaar
heid van dien weg; dat het binnen de be
bouwde kom van de gemeente Assen gelegen 
gedeelte van de Beilerstraat een grootere 
verhardingsbreedte heeft dan 5 meter, een 
wegdek heeft van klinkers en naast den rij
weg aan weerszijden rijwielpaden heeft en 
ook overigens voldoet aan alle normale 
eischen, die men stellen mag aan een druk 
bereden toegangsweg tot een kleine stad, zoo
dat deze straat ruimschoots voldoende moet 
worden geacht daarop alle verkeer toe te 
laten; dat, nu niet behoorlijk en afdoende is 
aangetoond, dat indeeling van de Beiler
straat, voorzoover gelegen in de bebouwde 
kom der gemeente Assen, geschied is in het 
belang van de instandhouding en bruikbaar
heid van dezen weg, de raad der gemeente 
Assen van de hem krachtens art. 36 van het 
Motor- en Rijwielreglement toekomende be
voegdheid een verkeerd gebruik heeft ge
maakt en dat zijn besluit reeds op dezen 
grond niet in stand kan blijven; dat overigens 
het algemeene verkeersbelang ten zeerste 
geschaad wordt door indeeling van dezen be
langrijken verkeersader in de B-klasse, wijl 
het verkeer Groningen-Twenthe vrijwel 
zonder uitzondering van den weg Assen
Beilen-Hoogeveen gebruik maakt; dat Bei
len van het noorden uit alleen over Assen 
langs A-wegen bereikbaar is, zoodat het be-



1940 30 OCTOBER 364 

sluit van den raad van Assen Beilen voor 
zwaar verkeer uit het noorden onbereikbaar 
dreigt te maken en aldus ontoelaatbaar in
grijpt in de levensbelangen van eene nabu
rige gemeente wier welvaart mede bijdraagt 
tot den bloei ook van Assen; dat zulks te 
meer klemt, nu Beilen door sluiting van zijn 
spoorwegstation is aangewezen op vervoer 
langs den weg; 

2°. Ir. M . C. E. Bongaerts en J . F. Cas
teleijn, te 's-Gravenhage, als Algemeen Voor
zitter en Secretaris van den Bond van Be
drijfsautoverkeer in Nederland, aanvoerende, 
dat de Beilerstraat den eenigen verbindings
weg vormt tusschen den weg van Beilen naar 
Assen en de Rijkswegen van Assen naar Mep
pel en Groningen, welke wegen alle zijn in
gedeeld in de klasse A; dat het door indee
ling van de Beilerstraat in de B-klasse on
mogelijk wordt met motorrijtuigen, waarvoor 
een rijverbod op B-wegen geldt, te rijden van 
Beilen naar Assen en over Assen naar Mep
pel en Groningen en omgekeerd; dat hier
door in het bijzonder het doorgaand verkeer 
van Beilen in de richting Groningen een 
ernstige belemmering zal ondervinden; dat 
bovendien houders van motorrijtuigen, die, 
hetzij voor het vervoer van personen, hetzij 
voor het vervoer van goederen, geregeld den 
weg van Beilen naar Assen moeten berijden 
en die, in het vertrouwen, dat zij bij de uit
oefening van hun bedrijf hierdoor geen be
lemmering zouden ondervinden, motorrijtui
gen hebben aangeschaft, waarvoor een rijver
bod op B-wegen geldt, hierdoor ernstig wor
den gedupeerd; 

3 °. het bestuur van de Nederlandsche 
Automobielclub, te 's-Gravenhage, aanvoe
rende, dat de genoemde Beilerstraat onder
deel uitmaakt van den doorloopenden A-weg 
Meppel / Hoogeveen / Emmen / Beilen / Assen / 

Groningen; dat door indeeling van de Bei
lerstraat te Assen in de klasse B ieder ver
band tusschen de A-wegen t en zuiden van de 
gemeente Assen en die ten noorden en westen 
dier gemeente plotseling verbroken zal wor
den; dat het bedrijfsverkeer tusschen deze 
streken en dientengevolge ook de inwoners 
dier streken daarvan ernstigen hinder en 
schade zullen ondervinden; dat immers de 
aan- en afvoer van landbouw- en industrie
producten in economische quanta niet meer 
mogelijk zal zijn dan ten koste van groote 
omwegen; dat, om een voorbeeld te noemen, 
het vervoer per vrachtauto met een grootere 
breedte dan 2.10 m. en grooter wieldruk dan 
2400 kg. van Hooghalen naar Groningen of 
een andere gemeente ten noorden van Assen 
tot een omweg zou noodzaken van ongeveer 
75 km; dat de Beilerstraat een logisch on
derdeel uitmaakt van den doorgaanden weg 
Meppel-Beilen-Assen-Groningen, welke 
in zijn geheel als A-weg is ingedeeld en 
daartoe ook geschikt is gemaakt; dat door 
indeeling van de Beilerstraat in de klasse B 
de "kapitaalbelegging", welke heeft plaats 
gevonden in den aanleg en verbetering van 
den genoemden weg Meppel-Assen-Gro
ningen, in hoofdzaak wordt vernietigd, aan
gezien daarvan geen nuttig rendement meer 

zal kunnen worden getrokken door het ver
keer, waarvoor de weg werd aangelegd, res
pectievelijk verbeterd; 

4 °. de Kamer van Koophandel en Fabrie
ken voor Drenthe, te Meppel, aanvoerende, 
dat de bedoelde indeeling in de B-klasse een 
ernstige belemmering dreigt te worden voor 
het vervoer van personen en goederen van 
Meppel, Hoogeveen en Beilen naar Assen 
en Groningen en omgekeerd; dat de weg 
Assen-Groningen en de wegen van Assen
Beilen-Meppel en Hoogeveen alle zijn ge
plaatst in de A-klasse; dat vele houders van 
autobussen en vrachtauto's, die geregeld van 
den weg Beilen naar Assen gebruik maken, 
in het bezit zijn van motorrijtuigen, waarvoor 
een rijverbod voor B-wegen geldt; dat de 
genoemde personen ernstige schade onder
vinden door het gemelde raadsbesluit; dat 
de gemeenten Beilen en Hoogeveen niet dan 
door het volgen van een grooten omweg van 
Groningen en Assen uit zijn te bereiken met 
motorrijtuigen, waarvoor een rijverbod geldt 
voor B -wegen; dat dit voor beide gemeenten 
groote bezwaren met zich brengt; 

5°. de Commissaris der provincie Dren
the, aanvoerende, dat de raad van Assen het 
gedeelte van den weg van Assen over Beilen 
naar Meppel binnen de bebouwde kom der 
gemeente in de B-klasse plaatst, niet omdat 
dat gedeelte niet tegen het zware vervoer 
zou zijn bestand, doch, blijkens het praead
vies, uitsluitend uit overweging, dat het ver
keer buiten de kom, voorzoover in beheer 
bij de gemeente, dat vervoer niet zou kun
nen dragen; dat hij dit motief op zichzelf 
reeds onjuist acht; dat hij echter, afgezien 
van het vorenstaande, zich niet vereenigen 
kan met het in het raadsbesluit gestelde, dat 
de Beilerstraat niet zou zijn aangelegd en 
berekend op het onbeperkt vervoer, waar
voor A-wegen openstaan; dat deze aanleg is 
gefinancierd met een bijdrage van 85 % uit 
het provinciaal aandeel in het Verkeersfonds 
en daarbij door het provinciaal bestuur er 
geheel van is uitgegaan, dat de weg zou vol
doen aan de eischen, welke aan een hoofd
verkeersweg mogen worden gesteld; dat het 
plan van de verbetering van den geheelen 
weg van Assen over Beilen naar Meppel en 
Hoogeveen, zoowel wat de breedte als wat 
de wijze van verharding betreft, is opgezet 
met het doel het doorgaand verkeer met 
zwaardere motorrijtuigen op den weg moge
lijk te maken en de uitvoering dienovereen
komstig is geschied; dat hij er in dit verband 
op moge wijzen, dat deze weg de aangewezen 
verbinding is voor het verkeer van Gronin
gen over Hoogeveen naar Twenthe; dat door 
plaatsing van het weggedeelte in de kom van 
Assen in de B-klasse, zoowel het personen
vervoer als het vrachtvervoer zonder rede
lijk motief zou worden beperkt tot schade 
van de ondernemers, die Twenthe of de aan 
den weg gelegen dorpen niet dan langs een 
aanmerkelijken omweg zouden kunnen berei
ken en tot schade van de streek; dat vooral 
voor de gemeente Beilen, die thans , wat het 
spoorwegvervoer betreft, geheel is uitgescha
keld, dit een zaak van zeer groot belang is; 
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0. dat, zooals in een zich onder de stukken 
bevindend ambtsbericht van burgemeester 
en wethouders van Assen wordt erkend, het 
eigenlijke motief voor de plaatsing van het 
binnen de kom der gemeente Assen gelegen 
weggedeelte in de B-klasse gelegen is in de 
positie, waarin de gemeente Assen verkeert 
t en aanzien van het buiten de kom gelegen 
weggedeelte, waarvan de classificatie berust 
bij Ged. Staten; · 

dat evenwel de plaatsing van een wegge
deelte in de B-klasse van het Motor- en Rij 
wielreglement op grond van art. 36 van dat 
reglement slechts mag geschieden, indien 
zulks noodig is in het belang van de instand
houding en bruikbaarheid van dit weggedeel
te zelve; 

dat, wat nu den toestand van dit wegge
deelte betreft, op grond van de terzake ont
vangen ambtsberichten moet worden aange
nomen, dat de constructie daarvan, anders 
dan de gemeenteraad van Assen in zijn des
betreffend besluit heeft overwogen, van dien 
aard is, dat daarop het vervoer, waarvoor de 
A-wegen openstaan, zeer wel kan worden 
toegelaten; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
de gemeenteraad van Assen ten onrechte het 
hierbedoelde weggedeelte heeft ingedeeld in 
de B-klasse, te eerder nu aannemelijk is, dat 
het doorgaande verkeer door Assen van deze 
indeeling ernstige bezwaren zou ondervin
den ; 

dat, wat deze bezwaren betreft, burge
meester en wethouders van Assen in een te 
dezer zake uitgebracht ambtsbericht welis 
waar wijzen op de mogelijkheid om onthef
fing te verleenen, doch dat, blijkens de stuk
ken deze bezwaren te ingrijpend zijn dan dat 
1angs dezen weg daaraan op voldoende wijze 
tegemoet gekomen zou kunnen worden; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglement; 

Heeft op grond van par. I der Verordening 
No. 23/I 940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten : 

met gegrondverklaring van de ingestelde 
beroepen, het bestreden besluit van den raad 
der gemeente Assen te vernietigen. 

(A.B.) 

30 October z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. I992; Gemeente
wet art. 275.) 

De R. v. B. heeft geen der in het be
roepschrift aangehaalde wetsbepalingen 
geschonden of verkeerd toegepast door 
op de aangevoerde gronden te beslissen, 
dat de verandering van de hooge in een 
verdiepte stoep en de afpaling van de 
stoep, in voege als zij hebben pla_ats ge
vonden t.a. v. den stoepgrond ruet wa
ren aa~ te merken als een ondubbelzin
nig gedrag als eigenaar tegenover de ge
meente. 

De Raad heeft op juiste gronden uit-

gemaakt, dat de onderliggende grond 
zijn oorspronkelijke bestemming tot den 
publieken dienst heeft behouden, toen 
daarop een stoep werd aangebracht, zon
der dat het feit , dat dusdoende de grond 
de belangen van bijzondere personen 
mede diende, ter zake iets kon afdoen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

X, wonende te Amsterdam, tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Amsterdam van I Mei 
I940 betreffende den hem opgelegden aan
slag in de Precariobelasting der Gem. Am
sterdam voor het belastingjaar 1938; 

Gezien de stukken; 
0. dat aan belanghebbende een aanslag als 

voormeld is opgelegd wegens het hebben van 
een plat bord boven de voor het perceel Kei-
zersgracht . . ... . op openbaren gemeentegrond 
aangebrachte stoep; dat deze aanslag na re
clame door den Inspecteur is gehandhaafd, 
waarna belanghebbende in appèl is gekomen, 
aanvoerend, dat de aanslag hem niet had 
mogen worden opgelegd, zijnde het beroep 
door den Inspecteur bestreden; 

dat feitelijk is vastgesteld : 
dat belanghebbende eigenaar is van het 

genoemd perceel; dat daarvóór een verdiepte 
stoep ligt, welke gedeeltelijk door palen van 
den openbaren weg is gescheiden; dat be
langhebbende in 1938 aan den gevel van het 
perceel een plat bord heeft gehad, welk bord 
zich buiten het opgaande gevelvlak boven de 
stoep bevond; 

dat belanghebbende heeft aangevoerd, dat 
de stoep, waarboven het bord zich bevond, 
niet tot den voor den openbaren dienst be
stemden gemeentegrond behoorde, daar 1 ° 

de stoep met den daaronder gelegen grond 
niet aan de gemeente, doch aan hem zelf in 
eigendom behoorde; 2 ° de onder de stoep 
gelegen grond niet tot den openbaren dienst 
bestemd was; 

dat de R. v. B . hieromtrent heeft overwo
gen: 

dat, toen de stad Amsterdam den grond, 
waarop het onderhavige perceel is gebouwd, 
aan belanghebbende's rechtsvoorganger heeft 
verkocht, in het verkochte niet was begrepen 
de grond, waarop de voor dat perceel gelegen 
stoep is aangebracht en dat deze grond in 
eigendom is blijven toebehooren aan de stad 
Amsterdam; 

dat belanghebbende echter van meening 
is, dat sindsdien de eigendom van den onder 
de stoep gelege n grond door een zijner rechts
voorgangers door verjaring is verkregen en 
dat daarna door de opeenvolgende eigenaren 
steeds met het perceel zelf ook de stoep en 
de daaronder gelegen grond aan hun opvol
gers is overgedragen; 

dat belanghebbende den R aad echter niet 
aannemelijk heeft kunnen maken, dat door 
hem of een van zijn rechtsvoorgangers aan 
de vereischten voor de verkrijging van den 
eigendom van meergenoemden grond door 
verjaring, is voldaan ; · 

dat met name niet is gebleken, dat belang-
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hebbende of een van zijn rechtsvoorgangers 
zich t . a. v . dien grond tegenover de Ge
meente ondubbelzinnig als eigenaar heeft ge
dragen; 

dat belanghebbende zulk een gedraging 
ziet in de verandering van de hooge stoep, die 
oorspronkelijk een deel van de breedte in
nam, in een verdiepte stoep over de volle 
breedte en in de afpaling van de stoep; 

dat echter de Raad belanghebbende hierin 
niet kan volgen; dat toch - zooals blijkt uit 
het door den Inspecteur bij zijn vertoog
schrift overgelegde rapport van den Direc
teur der Publieke Werken en den Raad trou
wens ook uit eigen wetenschap bekend is -
van ouds door de stad zoowel hooge als diepe 
stoepen al dan niet voorzien van treden , pa
len, hekken, banken en dergelijke werken 
waren toegelaten en daarom het gebruik dat 
belanghebbendes rechtsvoorgangers van den 
stoepgrond hebben gem aakt door de hooge 
stoep in een verdiepte te veranderen en deze 
af te palen in aard niet voldoende verschilde 
van het gebruik, dat door de stad aan denoor
spronkelijken eigenaar van het perceel 
t. a . v. den stoepgrond was toegestaan, om 
tegenover de stad als een ondubbelzinnig ge
drag als eigenaar te kunnen worden aange
merkt; 

dat aangezien derhalve bij den oorspron
kelijken verkoop van den grond, waarop het 
onderhavige perceel is gebouwd, de stad 
eigenaresse is gebleven van den ondergrond 
van de voor dat perceel aangebrachte stoep 
en niet is gebleken, dat zij dien eigendom 
later heeft verloren, de Raad van oordeel is, 
dat ook thans nog de ondergrond van die 
stoep in eigendom toebehoort aan de Gem. 
Amsterdam, met welk oordeel in overeen
stemming is de omstandigheid, dat, zooals 
blijkt uit hetgeen dienaangaande in het ver
toogschrift is vermeld en belanghebbende 
niet heeft tegengesproken , ook het kadastrale 
plan de Gemeente als eigenaresse van den 
stoepgrond aanwijst ; 

dat thans nog moet worden onderzocht, of 
de volgens het bovenstaande aan de Gem. 
Amsterdam in eigendom toebehoorende on 
dergrond van de stoep van belanghebbendes 
perceel ook moet worden beschouwd als ge
meentegrond, die bestemd is tot den open
baren dienst; 

dat zooals blijkt uit de door den Inspecteur 
bij het vertoogschrift in afschrift overgelegde 
octroyen van de Staten van Holland van 
1609 en 1663 de gronden tot de onteigening 
waarvan het Amsterdamsch stadsbestuur 
daarbij werd gemachtigd - en waarvoor, 
zot>als zijdens belanghebbende niet is betwist 
de grond, waarop het onderhavige perceel 
deel uitmaakt - zouden dienen "eensdeels 
tot watergraften, marckten en andere pu
blycque plaatsen ende Straeten ende de rest e 
tot Huysen"; 

dat dus voorzoover die gronden, door het 
stadsbestuur niet ter bebouwing aan particu
lieren zijn verkocht, deze t er beschikking van 
het stadsbestuur zijn gebleven om tot " pu
blycque plaetsen ende Straeten" te worden 
bestemd; 

dat tot laatstbedoelde gronden ook behoor
den de niet tot bebouwing verkochte gron
den, waarop later met toestemming van het 
stadsbestuur stoepen zijn aangebracht, zoo
dat ook deze gronden moeten worden geacht 
tot den publieken dienst te zijn bestemd; dat 
zij die bestemming ook moeten hebben ge
houden, tenzij het stadsbestuur door toe te 
staan, dat daarop stoepen werden aange
bracht, deze aan den openbaren dienst zou 
hebben onttrokken ; 

dat dit laatste echter niet het geval is; 
dat de desbetreffende stadsgronden door 

de bestemming tot stoep weliswaar aan de 
belangen van bijzondere personen dienstbaar 
zijn gemaakt, doch deze dienstbaarheid aan 
die gronden volgens 's Raads oordeel de be
stemming tot den openbaren dienst niet heeft 
ontnomen; dat immers de publieke dienst 
waartoe de straten als openbare verkeerswe
gen zijn bestemd, mede kan worden behar
tigd doordat bijzondere personen in de gele
genheid worden gesteld in de tot die straten 
behoorende stadsgronden werken aa n te leg
gen, waardoor de bewoners of de bezoekers 
van het huis zich van uit de straat toegang 
tot dat huis - of omgekeerd - kunnen ver
schaffen en tot zoodanige werken ook de hier
bedoelde stoepen behooren ; 

dat de Raad op bovenstaande gronden van 
oordeel is, dat de Inspecteur den ondergrond 
van de voor b elanghebbendes perceel gele
gen stoep terecht heeft beschouwd als stads
grond, welke bestemd is tot den openbaren 
dienst ; 

dat belanghebbendes beroep dus ook in dit 
opzicht ongegrond is ; 

dat de Raad op deze gronden de beschik
king, waarvan beroep, heeft gehandhaafd; 

0. dat tegen deze uitspraak in de eerste 
plaats als middel van cassatie is voorgesteld: 

S. of v. t. van de artt. 2000, 2001, 2002, 
2003, 1988, 1991 , 1992, 1994, 1995, 1996, 1997 
en 1998 B . W . en van art. 16 der Wet van 19 
Dec. 1914 (S. 564), doordat de Raad een on
dubbelzinnig gedrag als eigenaar t. a . v. den 
stoepgrond niet heeft aangenomen, zulks ten 
onrechte, omdat de aangevoerde verandering 
in de gesteldheid van het onroerend goed 
voor de Gemeente voldoende duidelijk toon
de, dat de eigenaren van het perceel Kei
zersgracht . . . . . . zich beschouwden en ge
droegen als eigenaren van de voor het per
ceel gelegen stoep; 

dat echter de Raad geen der aangehaalde 
wetsbepalingen heeft geschonden of verkeerd 
toegepast door op de aangevoerde gronden te 
beslissen, dat de verandering van de hooge 
in een verdiepte stoep en de afpaling van de 
stoep, in voege als zij hebben plaats gevon
den, t . a. v. den stoepgrond niet waren aan 
te merken als een ondubbelzinnig gedrag als 
eigenaar tegenover de gemeente; 

dat dus dit middel ongegrond is; 
0. dat als tweed e m iddel van cassatie is 

voorgesteld: 
S. en v. t. van art. 16 der Wet van 19 Dec. 

1914 (S. 564) en van art. 275 der Gemeente
wet, door op de aangevoerde gronden aan te 
nemen, dat de onderliggende grond voor den 
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openbaren gemeentedienst bestemd is, zulks 
ten onrechte, daar gronden, zich bevindende 
in de vaststaande feitelijke omstandigheden 
niet kunnen worden aangemerkt als gronden 
in den zin van art. 2 7 5 der Gemeentewet, 
voor den openbaren dienst bestemd; 

0. dat ook dit middel faalt; 
dat toch de Raad op juiste gronden heeft 

uitgemaakt, dat de onderliggende grond zijn 
oorspronkelijke bestemming tot den publie
ken dienst heeft behouden, toen daarop eene 
stoep werd aangebracht, zonder dat het feit, 
dat dusdoende de grond de belangen van bij
zondere personen mede diende, ter zake iets 
kon afdoen; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

30 October I940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 275). 

De R . v. B . heeft verworpen de door 
de gemeente gevolgde opvatting, dat hij, 
wiens eigendom een schip is of voor 
wiens rekening het vaart, als schipper 
in den zin der Verordening zou zijn aan 
te merken, ook indien hij niet zelf het 
schip bevaart. 

Deze beslissing van den R. v. B . is 
juist en ook in overeenstemming met 
hetgeen art. 1 der Verordening op de in
vordering van het haven- en kadegeld 
omtrent de wijze van voldoening van het 
havengeld bepaalt, wordende er daarbij 
immers kennelijk van uitgegaan, dat zij, 
die de belasting hebben te voldoen, het 
schip zelf bevaren. 

Ook het beroep op art. 2 van de Ver
ordening op de heffing kan de gemeente 
niet baten, omdat, ook al zouden in dit 
artikel - en in art. 1 - onder "schip
pers" alleen zijn te verstaan zij, die het 
schip voor eigen rekening bevaren, daar
uit omgekeerd niet volgt, dat zij, voor 
wier rekening een schip vaart, ook al 
bevaren zij zelf het schip niet,als "schip
pers" in den zin der Verordening zijn 
aan te merken. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den Burgemeester van de gem. St. Maartens
dijk tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Mid
delburg van 13 April 1940 betreffende het 
door de gemeente van de N. V. Transportbe
drijf te Arnhem geheven havengeld ; 

Gezien de stukken; 
O. dat van de Verordening op de heffing 

van haven- en kadegeld in de gem. St. l\faar
tensdijk luiden: 

Art. r. (eerste gedeelte): In deze gemeente 
wordt geheven: 

re. Een havengeld: 
a. Van de schepen en vaartuigen, die in 

de haven dezer gemeente komen om te laden 
of te lossen, te voldoen door den schipper of 
den gezagvoerder bij het binnenkomen, ten 
bedrage van 10 cent per rooo K.G. laadver
mogen voor elke reis onder dien verstande, 

dat zoowel voor het lossen als van het inla
den van - en in hetzelfde vaartuig, het recht 
verschuldigd is. 

b. Van alle schepen of vaartuigen, welke 
niet krachtens art. 2 hierna geabonneerd zijn 
en elders thuisbehoorende, in de haven der 
gemeente komen, .zonder het voornemen te 
hebben tot laden of lossen doch alleen om 
tijdelijk een veilige ligplaats te hebben, te 
voldoen door den schipper of den gezagvoer
der bij het binnenloopen ten bedrage van 5 
cent per rooo K.G. laadvermogen, voor iede
re acht dagen of gedeelte daarvan, dat het 
schip of vaartuig blijft liggen, het geval van 
vorst of storm uitgezonderd. 

Mochten de sub b bedoelde schepen of 
vaartuigen onderwijl vracht innemen, of in
geladen vrachten aan de haven der gemeente 
wenschen te lossen, zullen de schippers of ge
zagvoerders kunnen volstaan met bijbetaling 
van 5 cent per rooo K.G . .laadvermogen. 

Art. 2. De in deze gemeente wonende 
schippers kunnen volstaan: 

re. Voor zoover zij geen motorschepen of 
vaartuigen met stoomvermogen bevaren, met 
jaarlijks op de wijze bij de verordening be
paald, bij abonnement als havengeld te beta
len een som, gelijkstaande met 7½ maal het 
verschuldigde voor ééne reis of 75 cent per 
1000 K .G. laadvermogen. 

2e. Voorzoover zij een motorschip of een 
vaartuig met stoomvermogen bevaren, op de 
wijze als onder r van dit artikel gemeld, te 
betalen 15 maal het verschuldigde voor ééne 
reis off r.50 per rooo K.G. laadvermogen. 

en van de Verordening op de invordering 
van het haven- en kadegeld in de gem. St. 
Maartensdijk : 

Art. r. Het haven- en kadegeld moet wor
den voldaan in handen van den daarvoor 
aangestelden ontvanger, die daarvoor een 
kwitantie afgeeft uit een register met stok. 

Zoolang de belasting niet is voldaan zal 
geen lossing uit- of lading in de schepen mo
gen plaats hebben. 

dat van belanghebbende wegens het ge
bruik der haven door het aan haar toebehoo
rende vaartuig "Energie IX", groot 275 ton, 
is gevorderd en bij dwangbevel geïnd 66 maal 
f 27.50 of f 1815; 

dat, na vruchtelooze reclame bij den Ge
meenteraad, belanghebbende van diens be
slissing is gekomen in beroep; 

dat de R. v . B. de beslissing en den daarbij 
gehandhaafden aanslag heeft vernietigd, in 
zijn uitspraak - voorzooveel thans nog van 
belang - overwegende: 

,,dat appellante bestrijdt in de onderhavi
ge belastingheffing te mogen worden betrok
ken, daar blijkens de verordening het haven
geld niet van de eigenares van het vaartuig, 
doch alleen van den schipper of gezagvoer
der kan worden gevorderd; 

dat blijkens de bepalingen der heffings
verordening het havengeld geheven wordt 
van schepen en vaartuigen, die in de haven 
der gemeente komen tot laden, lossen of het 
hebben van ligplaats, welk havengeld moet 
worden voldaan bij het binnenkomen door 
den "schipper" of den "gezagvoerder"; 
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dat de Raad, constateerende, dat (in te
genstelling met wat in andere dusdanige re
gelingen veelal het geval is) , de eigenaar van 
het schip niet naast den schipper of gezag
voerder wordt genoemd, niet, buiten de be
woordingen der verordening om, een ver
plichting tot voldoening van havengeld op 
den eigenaar van schip of vaartuig rustende, 
kan aanvaarden; 

dat de heffing van havengeld van appel
lante zelve geen steun vindt in de verorde
ning en de Raad zich niet kan vereenigen met 
het betoog zijdens de gemeente gevoerd, dat 
onder "schipper" in de verordening zoude 
zijn te verstaan (of te begrijpen) de eigenaar 
van het vaartuig of degene, voor wiens re
kening en risico het schip vaart; 

dat het woord "schipper" dusdanige betee
kenis niet kan worden toegekend; 

dat al evenmin kan worden aangenomen, 
dat appellante ten deze ter ontduiking van 
de verplichting tot b etaling van havengeld 
een " strooman" zoude hebben laten optreden 
als schipper en deze, niet voldoende gestaaf
de bewering der gemeente niet in overeen
stemming is met de reëele functie, die ge
zegde schipper aan boord van het vaartuig 
aan zijn leiding toevertrouwd, heeft vervuld ; 

dat de Raad derhalve met appellante van 
oordeel is, dat zij ten onrechte met de beta
ling van havengeld werd belast; 

dat verleening van een bevel tot terugbeta
ling van betaalde belasting niet tot 's Raads 
bevoegdheid behoort;" 

dat tegen deze uitspraak in cassatie wordt 
aangevoerd: 

S ., althans v. t. van art. 16 van de Wet van 
19 Dec. 1914 S . 564 jis. art. ra en 2 van de 
Verordening op de heffing van haven- en ka
degeld in de gem. St. Maartensdijk; 

omdat de R. v . B. is voorbijgegaan aan het 
betoog van belanghebbende, dat de door den 
R. v . B . aanvaarde uitleg geen rekening 
houdt met de overige bepalingen der Ver
ordening, in het bijzonder niet met art . 2: 

door de woorden "schipper" en "gezagvoer
der" in art. ra met elkander gelijk te stellen 
en te vereenzelvigen, wordt d e bepaling van 
art. 2, dat alleen het woord "schippers" 
noemt, en dat kennelijk bedoelt personen, 
wier schip hun eigendom is, en die met hun 
schip te St. Maartensdijk thuis behooren, 
geweld aangedaan ; dat het woord "schipper" 
in art. :ra ook in dien zin moet worden opge
vat, en dus in beteekenis onderscheiden is 
van "gezagvoerder" blijke bovendien uit de 
redactie van art. ra, dat niet spreekt van de 
aansprakelijkheid van den schipper of gezag
voerder, maar "van den schipper of den ge
zagvoerder"; 

0 . dienaangaande: 
dat uit de uitspraak niet blijkt, dat de R. 

v. B . de uitdrukkingen "schipper" en "ge
zagvoerder" heeft vereenzelvigd, maar de 
R . v. B. enkel heeft verworpen de door d e 
gemeente gevolgde opvatting, dat hij, wiens 
eigendorn een schip is of voor wiens rekening 
het vaart, als schipper in den zin d er Ver
ordening zou zijn aan te merken, ook indien 
hij niet zelf het schip bevaart; 

dat de>.e beslissing van den R. v. B. is juist 
en ook in overeenstemming met hetgeen art. 
1 van de Verordening op de invordering van 
het haven- en kadegeld omtrent de wijze van 
voldoening van het havengeld bepaalt, wor
dende er daarbij immers kennelijk van uit
gegaan, dat zij, die de belasting hebben te 
voldoen, het schip zelf bevaren; 

dat ook het beroep op art. 2 van de Ver
ordening op de heffing de gemeente niet kan 
baten, omdat, ook al zouden in dit artikel -
en in art. 1 - onder "schippers" alleen zijn 
te verstaan zij, die het schip voor eigen reke
ning bevaren , daaruit omgekeerd niet volgt, 
dat zij , voor wier rekening een schip vaart, 
ook al bevaren zij zelf het schip niet, als 
"schippers" in den zin der Verordening zijn 
aan te merken; 

dat dus het beroep niet tot cassatie kan 
leide,n; 

Verwer; it het beroep. (N. J.) 

3 z October z 940. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 64). 

De eischen, onder 3 ° en 4 ° van art. 
64 der Ambtenarenwet 1929 gesteld, 
moeten aldus worden opgevat, dat ook 
een weinig duidelijke en niet soliede 
grond een grond is, waarop het beroep 
kan steunen, en dat uit het klaagschrift 
een kennelijke bedoeling van klager met 
betrekking tot een bepaalde vordering 
kan worden afgeleid. •In het onderha
vige geval v oldeed daarom het klaag
schrift aan de gestelde eischen. 

Uitspraak in zake: 
B., wonende te Hengelo (0.), klager, niet 

verschenen, 
tegen : 

den Waarnemend Secretaris-Generaal, waar
nemend Hoofd van het Departement van Fi 
nanciën, verweerder, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden Mr. B. R. Wesseling, plaatsvervan
gend Rijksadvocaat te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de waarnemend Secretaris-Gene

raal, waarnemend Hoofd van het Departe
ment van Financiën, 

gelezen he t advies van de Commissie van 
advies voor den Dienst der Belastingen, d.d. 
20 April 1940, waarvan ingevolge art. 68, 
tweede lid, van het Ambtenarenreglement 
Belastingdienst een afschrift aan den be
trokkene, den kommies der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen, B . is toe
gezonden; 

gelet op de artt. 80, 81, eerste lid, letter k , 
82, 83 en 84 van het Algemeen Rijksambte
narenreglement, op art. 46 van het Ambte
narenreglement Belastingdienst en op de 
artt. 3 en 60 van de Ambtenarenwet 1929; 
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bij besluit van 19 Juli 1940, afdeeling Per
soneel van den Belastingdienst, No. 117, 
heeft goedgevonden en verstaan voomoem
den B. m et ingang van 1 Aug. 1940 uit 
's Rijks dienst te ontslaan ; 

0. dat klager van dit besluit tij dig bij de
zen Raad in beroep is gekomen, bij verbe
terd klaagschrift als grond, waarop het be
roep rust, aanvoerende, dat de Commissie 
van advies voor den Dienst der Belastingen 
onjuist en onvolledig is ingericht en voorts 
stellende, dat v an een bepaalde vordering 
hier geen sprake is; · 

0 . dat M r. B. R. Wesseling, plaatsver
vangend R ijksadvocaat te Utrecht, als ge
machtigde van verweerder, bij contra-me
morie heeft geconcludeerd, dat deze Raad 
k lager n iet-ontvankelijk zal verklaren in zijn 
beroep, daar het door hem ingediende klaag
schrift, in strijd met art. 64 der Ambtenaren
wet 1929, noch een bepaalde vordering noch 
de gronden , waarop het be roep rust, in
houdt, althans zijn beroep ongegrond zal 
verklaren, d aar het aangevochten besluit 
noch feitelijk of rechtens in strijd is met de 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften, noch genomen met gebruikmaking 
door v erweerder van zijn bevoegdheid tot 
een ander doel dan waartoe deze is gegeven, 
terwij l er evenmin onevenredigheid bestaat 
tusschen de opgelegde straf en de door kla
ger gepleegde overtreding; 

In rechte: 
0. dat de gemachtigde van verweerder bij 

contra-memorie heeft betoogd, dat klager in 
zijn beroep niet-ontvankelijk zal moeten 
worden verklaard, daar het klaagschrift, in 
strijd met art. 64 der Ambtenarenwet 1929, 
noch een bepaalde vordering, noch de gron
d en, waarop het beroep berust, inhoudt; 

0 . dat klager bij verbeterd klaagschrift als 
grond voor zijn beroep heeft aangevoerd : 
"onjuiste en onvolledige inlichtingen der 
Commissie van advies", waarmede hij blijk
baar bedoelt, dat die Commissie onjuist en 
onvolledig is ingelicht geworden ; 

0 . dat d eze grond inderdaad, zooals de 
gemachtigde van verweerder oordeelt, wei
nig duidelijk is en n iet solide, wijl toch kla
ger in de gelegenheid is geweest alle ter zake 
dienende en door hem noodig geachte in
lichtingen aan de vorenbedoelde Commis 
sie te verstrekken ; 

0 . dat een weinig duidelijke en n iet solide 
grond niettemin een grond is, zoodat h~~ 
klaagschrift voldoet aan het bepaalde btJ 
punt 3 van a rt. 64 der Ambtenarenwet 1929 
en klager n iet én zijn beroep niet-ontvanke
lijk kan worden verklaard wegens niet
naleving van het bepaalde b ij genoemd 
p unt ; 

0 . dat klager in zij n klaagschrift heeft 
gesteld : .,Van een bepaalde vord er ing is hier 
geen sprake", doch d eze R aad aanneemt, d_at 
deze met de aangehaalde woorden heeft wil 
len te kennen geven , dat hij nie t uitbetaling 
van een bepaald bedrag in geld verlangde en 
dat zijn kennelijke bedoeling was, nietig
verklaring van het bestreden besluit te ver
zoeken; 

L . 1940. 

0 . d a t hieruit volgt, dat klager ook niet 
in zijn beroep niet-ontvankelijk kan worden 
verklaard wegens het niet naleven van art. 
64, punt 4, der Ambtenarenwet 1929; 

0 . dat ook overigens niet is gebleken van 
het bestaan van eenigen grond, welke zoude 

kunnen leiden tot niet-ontvankelijkverkla
ring van het beroep, waaruit volgt, dat het 
beroep moet worden verklaard ontvan kelij k ; 

0 . dat enz.; 
0. dat het door klager ingestelde beroep 

derhalve ongegrond moet worden verklaard; 
Ui tspraak doende in naam van het recht ! 
Verklaart het beroep ontvankelijk en on

gegrond. 
(A.B.) 

4 November 1940. ARREST van den H oo
gen Raad. (Rij tij denwet 1936 art. 3; Rij
tij denbesluit a rtt . 1 en- 33). 

Art. 33 R ij tij denbesluit houdt in, dat 
de bepalingen v an par. 4 van hoofdstuk 
III v'<ln dat besluit van toepassing zijn 
- behoudens een aan het slot van dat 
artikel voorkomende hier niet va n t oe 
passing zijnde uitzondering - t en aan
zien van a. personen , die als bestuurder 
van een motorrij tuig in dienstbetrekking 
werkzaam zijn , het zij uitsluitend als zoo
danig, hetzij tevens op andere wij ze, ter
wijl dat art ike l geenerlei verdere beper
king bevat, waaruit zou kunnen volgen, 
dat om tot de onder a genoemde groep 
van tevens op andere wijze werkza me 
personen te behooren , het nog noodig 
zal zijn, dat de hoofdinhoud en strek
king van de dienst betrekking van den 
persoon is, althans onder meer is, het 
besturen van een m otorrijtuig en dat 
personen, van wier dienstbetrekking 
juist de hoofdinhoud en strekking is het 
op andere wijze werkzaam zijn, buiten 
die groep vallen . 

Geheel in overeenstemming hiermede 
geeft art. 34 va n het besluit een rege
ling voor de in a rt. 33 bedoelde perso
nen, die bij uitzondering een motorrij
tuig besturen en regelt art. 43 , hoe door 
een beslissing der overheid de toepasse
lijkheid van het bepaalde in hoofdstuk 
III t . a . v . handelsreizigers kan worden 
opgeheven . W eliswaar heeft reg. het 
door de R echtb. gedaan beroep op art. 
43 ongeoorloofd genoemd, omdat niet 
uit de uitzonderingsbepaling (art. 43) 
maar uit art. :13 zelf moet blijken, dat 
op handelsreizigers de daa r genoemde 
bepalingen van toepassing zijn , maar 
deze grief gaat n iet op, omdat de R echt
bank er volkomen terecht op heeft ge
wezen, dat de juistheid van haar lezing 
van art. 33 werd bevestigd door den in
houd van een ander in dezelfde regeling 
v oorkomend voorschrift, dat alleen 
maar bij die opvatting van art. 33 rede
lijken zin heeft. 

Terecht heeft de Rechtb. het verweer 
- dat de uitbreiding, die het Rijtijden
besluit in art. 1 sub i aan "werken" 

24 
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geeft in strijd is met het begrip werk
tijd in de Rijtijdenwet, en daarom de 
desbetreffende bepalingen onverbin
dend zijn - verworpen, op dezen grond, 
dat de reg~ling, die het besluit heeft 
gegeven t . a. v. degenen, die in dienst
betrekking als bestuurder van een mo
torrijtuig werkzaam zijn, op niets anders 
betrekking heeft dan op hun "werk- en 
rusttijden" in den zin van art. 1 der wet 
en het onder deze omstandigheden niet 
van belang is, of de terminologie van 
de wet en die van het besluit met elkaar 
in overeenstemming zijn. De bij de Rij
tijdenwet 1936 aan de Kroon verleende 
machtiging om bij A. M. v . B. regelen 
te stellen, onder meer omtrent de werk
en rusttijden van de in art. 1, 1e lid 
onder b genoemde personen is zeer ruim 
gesteld, immers laat die geheele rege
ling, behoudens het bepaalde bij art. 1 
lid 4 omtrent den maximum arbeidsdag 
en de maximum arbeidsweek, aan dien 
maatregel over; in die omstandigheden 
kan het Rijtijdenbesluit niet geacht wor
den de grenzen te hebben overschreden, 
welke aan die machtiging door de be
teekenis van het 1:;,egrip "regelen om
trent werk- en rusttijden", worden ge
steld. 

Art. 3 jis artt. 4 en 6 Rijtijdenwet 1936 
bedreigt geen straf tegen den werkge
ver en de in art. 4 genoemde leden van 
zijn opzichthoudend personeel, die niet 
zorgen, dat een persoon als bedoeld in 
art. 1, 1e lid onder b, een werkboekje bij 
zich heeft of in he t algemeen de voor
schriften van het Rijtijdenbesluit na
komt, maar houdt in, dat als zulk een 
persoon zich aan overtreding van het 
bepaalde bij of krachtens dat besluit 
schuldig maakt, zijn werkgever geacht 
wordt, eventueel genoemde leden van 
diens opzicnthoudend personeel geacht 
worden het feit te hebben gepleegd. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van F . F . D. , afdeelings
chef, wonende te 's-Gravenhage, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 18 Juni 
1940, waarbij in hooger beroep met vernie
tiging van een in deze zaak gewezen vonnis 
van het Kantongerecht te 's-Gravenhage van 
27 Jan. 1940, requirant ter zake van "het als 
lid van het opzichthoudend personeel, dat 
ingevolge schriftelijke opdracht van zijn 
werkgever er voor te zorgen heeft, dat de in 
art. 3 der R ijtijdenwet 1936 bedoelde voor
schriften in dienst van dien werkgever wor
den nageleefd, niet zorgen, dat een persoon, 
op wien de bepalingen van par. 4 van Hoofd
stuk III van het Rijtijdenbesluit van toepas
sing zijn, een werkboekje bij zich h eeft van 
liet door de Ministers van Sociale Zaken en 
van Waterstaat vastgestelde model" , met 
aanhaling van de artt. 1, 3, 4 en 6 van de 
Rijtijdenwet 1936, r, 33 en 46 van het R ij
tijdenbesluit, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot 
een geldboete van vijf gulden vijftig cents 

en drie dagen vervangende hechtenis. (Ge
pleit door Mr. W. H. Mazel). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, lui
dende: 

,,1. S., althans v . t. van de artt. 348, 349, 
350, 351, 352, 359, 425 Sv., de artt. 1, 2, 3, 4, 
6, 11 van de Rijtijdenwet 1936 en de artt. 1, 
33, 43 en 46 van het Rijtijdenbesluit, door te 
beslissen, dat de tekst van art. 33 onder a 
van het Rijtijdenbesluit slechts deze uitleg
ging toelaat, dat onder de werking van dit 
artikel vallen al degenen wier dienstbetrek
king het besturen van een motorrijtuig mee
brengt en diensvolgens requirant te veroor
deelen als in het vonnis vermeld, zulks hoe
wel de tekst van eerdergenoemd artikel zeker 
en zelfs eerder kan worden begrepen als te 
doelen op personen wier dienstbetrekking is 
gericht, althans onder meer is gericht, op het 
besturen van een motorrijtuig, zoodat, nu 
feitelijk vaststaat, dat Tazelaar - te wiens 
opzichte volgens de Rechtbank de verplich
ting zoude bestaan hebben een werkboekje 
als bedoeld in art. 46 van het R ijtijdenbesluit 
te bezitten - als inspecteur in dienst was 
van de N . V. Bataafsche Import Maatschap
pij te 's-Gravenhage en tot taak had afne
mers van aardolieproducten te bezoeken om 
die producten te verkoopen en alles te doen 
wat daarmede verband houdt en derhalve 
niet een dienstbetrekking had aangegaan 
waarvan de hoofdinhoud en strekking was, 
althans onder meer was, het besturen van een 
motorrijtuig, geen veroordeeling van requi
rant had mogen volgen; 

II. S., althans v. t. van de in het eerste 
middel genoemde wetsartikelen omdat de 
Rechtbank, beslissende omtrent de geldig
heid van de voorschriften die het R ijtijden
besluit geeft omtrent den werktijd van per
sonen in dienstbetrekking, deze voorschriften 
verbindend acht - ondanks de uitbreiding 
welke genoemd besluit in strijd met de Rij
tijdenwet 1936 in art. 1 lid 1 sub i aan het 
begrip "werken" geeft, - op grond dat de 
regeling, die het besluit heeft gegeven ten 
aanzien van degenen die in dienstbetrekking 
als bestuurder van een motorrijtuig werk
zaam zijn op niets anders betrekking heeft 
dan op hun "werk- en rusttijden" in den zin 
van art. 1 der Rijtijdenwet, 

daar het Rijtijdenbesluit, in genoemd ar
tikel de personen die mederijden met een 
motorrijtuig dat in gebruik is bij de onder
neming waarbij de mederijdende persoon in 
dienst is beschouwende als "werkzaam zijn
de" en te hunnen aanzien de werktijden re
gelende, wel degelijk een regeling geeft welke 
meer omvat dan naar normaal taalgebruik 
moet worden verstaan onder de werktijden 
als bedoeld in art. r sub b der Rijtijdenwet 
1936;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant bewezen is verklaard, met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
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J. J. Tazelaar, niet zijnde bestuurder van een 
motorrijtuig, die gedurende meer dan twaalf 
uren in eene week als autobestuurder, taxi
of huurautochauffeur of vrachtautobestuur
der werkzaam was, als persoon die mede als 
bestuurder van een motorrijtuig in dienst
betrekking werkzaam was, namelijk als in-• 
specteur in dienst van de n. v. Bataafsche 
Import Maatschappij belast met het bezoe
ken van afnemers om aardolieproducten te 
verkoopen en alles te doen wat daarmede 
verband hield, waartoe de naamlooze ven
nootschap hem een personenauto ter be
schikking had gesteld waarmede hij geregeld 
op reis was in dienst van die naamlooze ven
nootschap, op II Dec. 1939 des voormiddags 
omstreeks 10.30 uur te 's-Gravenhage in zijn 
genoemde dienstbetrekking als bestuurder 
van een personenauto daarmede heeft gere
den over de Stadshouderslaan, en toen niet 
een werkboekje bij zich heeft gehad - zijnde 
verdachte hiervoor verantwoordelijk als lid 
van het opzichthoudend personeel, die inge
volge schriftelijke opdracht van zijn werk
geefster, de voornoemde naamlooze vennoot
schap, er voor had te zorgen, dat de voor
.schriften bij en krachtens het Rijtijdenbesluit 
in den dienst van die naamlooze vennoot
schap werden nageleefd; 

0. wat het eerste middel betreft: 
dat blijkens het bestreden vonnis de re

quirant zoowel in eersten aanleg als in hoo
ger beroep heeft betoogd, dat onder art. 33 
onder a van het Rijtijdenbesluit alleen vallen 
degenen, die een dienstbetrekking hebben 
aangegaan, waarvan de hoofdinhoud en 
strekking is het besturen van een motorrij
tuig, met andere woorden: de beroepschauf
feurs, en de Rechtbank deze uitlegging heeft 
verworpen op dezen grond, dat de tekst van 
art. 33 onder a slechts deze uitlegging toelaat, 
dat onder de werking van het artikel vallen 
al degenen, wier dienstbetrekking het bestu
ren van een motorrijtuig meebrengt, terwijl 
de juistheid van deze uitlegging bevestigd 
wordt door het bepaalde bij art. 43 van het 
besluit; 

dat art. 33 van het Rijtijdenbesluit in
houdt, dat de bepalingen van par. 4 van 
hoofdstuk 111 van dat besluit van toepassing 

.zijn - behoudens een aan het slot van het 
artikel voorkomende hier niet van toepassing 
zijnde uitzondering - ten aanzien van a. 
personen, die als bestuurder van een motor
rijtuig in dienstbetrekki'ng werkzaam zijn, 
hetzij uitsluitend als zoodanig, hetzij tevens 
op andere wijze, terwijl dat artikel geenerlei 
verdere beperking bevat, waaruit zou kunnen 
volgen, dat om tot de onder a genoemde 
groep van tevens op andere wijze werkzame 
personen te behooren, het nog noodig zal zijn, 
dat de hoofdinhoud en strekking van de 
dienstbetrekking van den persoon is, althans 
onder meer is, het besturen van een motor
rijtuig en dat personen, van wier dienstbe
trekking juist de hoofdinhoud en strekking 
is het op andere wijze werkzaam zijn, buiten 
die groep vallen; 

dat geheel in overeenstemming hiermede 
art. 34 van het besluit een regeling geeft voor 

de in art. 33 bedoelde personen, die bij uit
zondering een motorrijtuig besturen en art. 
43 regelt, hoe door een beslissing der over
heid de toepasselijkheid van het bepaalde in 
hoofdstuk 111 t en aanzien van handelsrei
zigers kan worden opgeheven; 

dat requirant weliswaar het door de Recht
bank gedaan beroep op art. 43 ongeoorloofd 
heeft genoemd, omdat niet uit de uitzonde
ringsbepaling (art. 43) maar uit art. 33 zelf 
moet blijken, dat op handelsreizigers de daar 
genoemde bepalingen van toepassing zijn, 
maar deze grief niet opgaat, omdat de Recht
bank er volkomen terecht op heeft gewezen, 
dat de juistheid van haar lezing van art. 33 
werd bevestigd door den inhoud van een an
der in dezelfde regeling voorkomend voor
schrift, dat alleen maar bij die opvatting van 
art. 33 redelijken zin heeft; 

dat de aangevallen beslissing dan ook juist 
is en het middel daartegen tevergeefs op
komt; 

0. wat het tweede middel betreft : 
dat blijkens het bestreden vonnis een ge

lijkluidend verweer ook reeds voor de Recht
bank is aangevoerd en deze dat verweer heeft 
verworpen op dezen grond. dat de regeling, 
die het besluit heeft gegeven ten aanzien van 
degenen, die in dienstbetrekking als bestuur
der van een motorrijtuig werkzaam zijn, op 
niets anders betrekking heeft dan op hun 
"werk- en rusttijden" in den zin van art. 1 

der wet en het onder deze omstandigheden 
niet van belang is, of de terminologie van de 
wet en die van het besluit met elkaar in over
stemming zijn; 

dat deze beslissing juist is; 
dat toch de bij de Rijtijdenwet 1936 aan de 

Kroon verleende machtiging om bij alge
meenen maatregel van bestuur regelen te 
stellen, onder meer omtrent de werk- en 
rusttijden v an de in art. 1, ie lid onder b 
genoemde personen zeer ruim is gesteld, im
mers die geheele regeling, behoudens het be
paalde bij art. 1 lid 4 omtrent den maximum 
arbeidsdag en de maximum arbeidsweek, aan 
dien maatregel overlaat en in die omstandig
heden het Rijtijdenbesluit niet geacht kan 
worden de grenzen te hebben overschreden, 
welke aan die machtiging door de beteekenis 
van het begrip "regelen omtrent werk- en 
rusttijden", worden gesteld; 

dat dus ook dit middel is ongegrond; 
0. ambtshalve: 
dat art. 3, junctis de artt. 4 en 6 van de 

Rijtijdenwet 1936 geen straf bedreigt tegen 
den werkgever en de in art. 4 genoemde leden 
van zijn opzichthoudend personeel, di e niet 
zorgen, dat een persoon als bedoeld in art. r, 
eerste lid, onder b, een werkboekje bij zich 
heeft of in het algemeen de voorschriften van 
het Rijtijdenbesluit nakomt, maar inhoudt, 
dat als zulk een persoon zich aan overtreding 
van het bepaalde bij of krachtens dat besluit 
schuldig maakt, zijn werkgever geacht wordt, 
eventueel genoemde leden van diens opzicht
houdend personeel geacht worden het feit te 
hebben gepleegd; 

dat de bij het bestreden vonnis aan het be
wezen verklaarde gegeven qualificatie hier-
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mede niet in overeenstemming is en mitsdien 
dat vonnis voor wat die qualificatie betreft 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt in zooverre het bestreden von
nis, 

En rechtdoende krachtens art. 105 R. 0 . : 
Qualificeert het bewezenverklaarde als 

"overtreding van het bepaalde krachtens de 
Rijtijdenwet 1936". 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn , die echter de 
qualificatie onbesproken liet]. 

(N. J.) 

4 November 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. art. 261; Jachtwet 1923 
art. 4.) 

Nu naar het oordeel van Kantonr. en 
Rechtb. door de t e v age aanduiding van 
den grond, waarop gerequireerde zou 
hebben gejaagd, deze in zijn verdedi
ging werd benadeeld en ook een behoor
lijk onderzoek ter t erechtzitting niet 
mogelijk was, is terecht de dagvaarding 
nietig verklaard, al zoude de vereischte 
nadere aanduiding van het bedoelde 
perceel, behalve op de wijze door Kan
tonr. en Rechtb. bepaaldelijk verlangd, 
even goed op andere wijze kunnen ge
schieden. (In de telastlegging werd niet 
vermeld, op wiens perceel de verdachte 
onbevoegdelijk zou hebben gejaagd, 
doch wel, dat het perceel was gelegen 
in de gemeente Anloo en een ander tot 
het genot van de jacht daarvan gerech
tigd was. Red.) 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Assen, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van genoemde Rechtbank 
van 28 Juni 1940, in hooger beroep bevesti
gend een op 3 Mei 1940 door het Kantonge
recht te Assen gewezen mondeling vonnis, 
waarbij in de zaak tegen G. D. , arbeider, 
wonende te Bennerveen, gemeente Gieten, 
de dagvaarding werd nietig verklaard. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

,,S., althans v. t. van de artt. 348, 350, 351, 
423 en 425 Sv., in verband m et de artt. 4 , 
46 der Jachtwet 1923 en de artt. 261 en 279 
Sv., doordat de Rechtbank zich vereenigde 
met de beslissing van den Kantonrechter en 
de gronden waarop zij steunde en het von
nis bevestigde, waarbij de inleidende dag
vaarding werd nietig verklaard omdat zij 
niet zou behelzen een opgave van het feit 
dat werd telaste gelegd, immers niet met 
name aanduidende dengene, die tot genot 
van jacht gerechtigd was op het perceel, 
waarop verdachte jagende was, zulks t en on
rechte vermits in art. 4 Jachtwet 1923 is 

strafbaar gesteld de persoon, welke jaagt op 
grond waar een ander tot het genot van de 
jacht gerechtigd is; hoofdzaak is dat derhal
ve in de dagvaarding werd gesteld dat ver
dachte niet gerechtigd is; wie dan wel ge
rechtigd is moge in vele gevallen ter ver
gemakkelijking van het bewijs in de telaste
legging vermeld worden, noodig is het niet; 
het zou een te enge opvatting van art. 4 
Jachtwet 1923 beteekenen en een niet be
vredigende bescherming van iemands jacht
recht·" 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telaste gelegd, dat hij den 12 
Dec. 1939 te II uur ongeveer in den voor
middag in de gemeente Anloo heeft gejaagd, 
door zich in jagende houding met een jacht
geweer te bevinden met het doel om wild in 
den zin der Jachtwet 1923 op te sporen, te 
bemachtigen en te dooden, op een perceel 
grond, waarvan een ander dan hij, verdachte, 
tot het genot van jacht gerechtigd was, zon
der dat hij was voorzien van een schriftelijk 
bewijs van den tot dat genot gerechtigde, 
om aldaar te mogen jagen, terwijl hij zich 
niet bevond in diens gezelschap; 

0 . dat de aanteekening van het bevestigde 
mondelinge vonnis in het proces-verbaal van 
de terechtzitting van het Kantongerecht als 
gronden, waarop de inleidende dagvaarding 
is nietig verklaard, vermeldt: 

,,Deze dagvaarding vermeldt alleen maar, 
dat de verdachte in de gemeente Anloo ge
jaagd zou hebben op grond waar hij niet ge
rechtigd was. Hier ontbrèekt de hoofdzaak 
van een feitelijke telastelegging, zooals die 
voor een overtreding van art. 4 der Jacht
wet zij n moet; hoofdzaak is toch de vraag op 
wiens perceel verdachte onbevoegdelijk zou 
hebben gejaagd. Nu verdachte niet in de 
dagvaarding kan lezen op wiens perceel hij 
geweest zou zijn, wordt hij benadeeld in zijn 
verdediging. Het gaat niet aan, dat de Amb
tenaar eerst op de zitting doet weten welk 
perceel hij op 'toog heeft; dit is immers 
juist hetgeen waar het in den regel voor den 
verdachte op aankomt. In ieder geval is het 
voor Ons niet mogelijk de zaak behoorlijk 
te onderzoeken nu de dagvaarding daarvoor 
geen behoorlijken grondslag geeft. Onder
zoek naar de vraag of verdachte inbreuk 
heeft gemaakt op eens anders jachtrecht 
gaat niet, als niet eerst door het 0 . M . ge
steld wordt wiens perceel bejaagd zou zijn. 
Terecht werd dan ook vroeger in de dag
vaardingen, dat wil zeggen vóór de invoe
ring der nieuwe formulieren, steeds vermeld 
wiens perceel bejaagd zou zijn. Dergelijke 
nadere aanduiding is een onontbeerlijk be
standdeel van het feit. Deze dagvaarding be
vat niet het feit, dat de dagvaarding volgens 
art. 261 Sv. moet inhouden , zulks op straffe 
van nietigheid." 

0. dat, nu naar het oordeel van Kanton
rechter en Rechtbank door de te vage aan
duiding van den grond waarop gerequireerde 
zou hebben gejaagd deze in zijn verdediging 
werd benadeeld en ook een behoorlijk onder
zoek ter terechtzitting niet mogelijk was, te
recht de dagvaarding is nietig verklaard, al 
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zoude de vereischte nadere aanduiding van 
het bedoelde perceel, behalve op de wijze 
door Kantonrechter en Rechtbank bepaal
delijk verlangd, even goed op andere wijze 
kunnen geschieden; 

dat dus het middel niet kan slagen ; 
Verwerpt het beroep. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Holsteijn. 

Post alia: 
Naar mijne meening kan het middel niet 

slagen, omdat in de onderhavige dagvaar
ding (telastlegging) het perceel grond, waar
op de verdachte onbevoegdelijk zou hebben 
gejaagd, onvoldoende is aangeduid. Mijns 
inziens toch laat deze telastlegging den ver
dachte geheel in het onzekere omtrent dat 
perceel grond en stelt zij dientengevolge den 
verdachte niet naar behooren in staat, zijn 
verdediging voor te bereiden en te voeren. 
Ik acht dan ook de beslissing van Kanton
rechter en Rechtbank juist. Mitsdien con
cludeer ik tot verwerping van het beroep. 

(N. J.) 

7 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 3.) 

Nu de Kroon twee gemeenten heeft 
aangewezen als gemeenten, waar de be
diening van ontvanger door denzelfden 
persoon wordt bekleed, is de raad van 
eene dier gemeenten niet bevoegd, in 
de aldaar bestaande vacature van ge
meenteontvanger te voorzien door be
noeming van iemand, die niet is ont
vanger der andere gemeente, alwaar die 
betrekking ook niet vaceert. 

N.B. Een gelijkluidend besluit is ten aan
zien van een benoeming van een ontvanger 
der gemeente Maasbracht genomen bij be
sluit van den S .-G. Binn. Z . van 12 Nov. 1940 
Stct. n °. 224. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

0. dat de raad der gemeente Batenburg, bij 
zijn besluit van 28 Juni 1940, in de aldaar 
bestaande vacature van ontvanger heeft voor
zien door benoeming van mej. H . C. M . B . 
Baaijens; 

dat bij Koninklijk besluit van 4 Mei 1940 
n °. 29 de gemeenten Beuningen en Baten
burg met ingang van 1 Juni 1940 zijn aange
wezen als gemeenten, waar de bedie ning van 
ontvanger door denzelfden persoon wordt be
kleed; 

dat mej . H. C. M. B . Baaijens niet is ont
vanger der gemeente Beuningen en de be
trekking van ontvanger in die gemeente niet 
vaceert; 

dat de raad der gemeente Batenburg der
halve niet bevoegd was, in de vacature van 
gemeente-ontvanger door benoeming van een 
afzonderlijken ontvanger te voorzien en, zulks 
doende, heeft gehandeld in strijd met artikel 
3, tweede lid, der Gemeentewet; 

Gelet op art. 185 van de Gemeentewet en 
op§ 1 van de Verordening N °. 193/1 940 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Heeft besloten: 
voornoemd besluit van den raad der ge

meente Batenburg van 28 Juni 1940 te ver
nietigen, wegens strijd met de wet. 

(A.B.) 

8 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 101; Provin
ciale Wet art. 

1
166.) 

Het toekennen van aanspraak op wacht
geld resp. pensioen aan wethouders en 
hun weduwen en weezen in een ge
meente als de gemeente Zuilen (Utr.), 
die voor het sluitend maken harer be
grootingen is aangewezen op bijzonde
ren steun van rijkswege, is niet ver
plicht en kan evenmin geacht worden 
voor die gemeente tot de onvermijde
lijke voorzieningen te behooren. Het 
besluit van Ged. Staten tot goedkeuring 
van een daartoe strekkend raadsbesluit 
is derhalve in strijd met het algemeen 
belang. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 23 
November 1939 (Staatsblad n °. 2319 J) tot 
schorsing van het besluit van Ged. Staten 
der provincie Utrecht van 10 October 1939, 
3de afdeeling, n °. 3793/2665, waarbij goed
keuring werd verleend aan het besluit van 
den raad der gemeente Zuilen van II Mei 
1939 tot het vaststellen van een verordening, 
regelende het verleenen van wachtgeld, res
pectievelijk pensioen, aan de wethouders en 
van pensioen aan de weduwen en/of weezen 
van de wethouders of de gepensionneerde 
oud-wethouders der gemeente Zuilen, op het 
Koninklijk besluit van 28 Februari 1940 n °. 
28 (Staatsblad n °. 2307) tot verlenging van 
de schorsing tot 1 Juni 1940, op het besluit 
van den voormaligen Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht van 23 Mei 1940, n °. 
23 B (Staatsblad 0 . n ° . 301) tot verlenging 
van de schorsing tot 1 September 1940 en op 
het besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
van 20 Augustus 1940, B.Z. n °. 1 B.B., tot 
verlenging van de schorsing tot 23 Nov. 1940; 

0. dat de financieele positie der gemeente 
Zuile n van dien aard is~ dat deze gemeente 
voor het sluitend maken harer begrootingen 
is aangewezen op bijzonderen steun van 
Rijkswege; 

dat gemeenten, welke in deze omstandig
heden verkeeren, zoowel in het belang van 
de Overheidsfinanciën in het algemeen, als 
in het belang van het herstel harer finan
cieele onafhankelijkheid, zich dienen te ont
houden van niet strikt onvermijdelijke voor
zieningen, aan welke financieele gevolgen 
verbonden zijn; 

dat het toekennen van aanspraak op wacht-
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geld, respectievelijk pensioen, aan wethou
ders en van aanspraak op pensioen aan we
duwen en/of weezen van wethouders of ge
pensionneerde oud-wethouders, bedoeld bij 
art. 101 der Gemeentewet, niet verplicht is 
en evenmin voor de gemeente Zuilen geacht 
kan worden tot de onvermijdelijke voorzie
ningen te behooren; 

dat onder deze omstandigheden het besluit 
van Ged. Staten der provincie Utrecht, hou
dende goedkeuring van de verordening der 
gemeente Zuilen dd. II Mei 1939, waarbij 
aanspraken, als vorenbedoeld, worden toege
kend, geacht moet worden te zijn in strijd 
met het algemeen belang;, 

Gelet op de artikelen 101 en 237 der Ge
meentewet en de artt. 166, 169, 173 en 174 
der Provinciale Wet; 

Besluit: 
op grond van art. 1 der Verordening N °. 

193/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied, betreffende 
bijzondere maatregelen op administratief
rechtelijk gebied, bovenvermeld besluit van 
Ged. Staten der provincie Utrecht te vernie
tigen wegens strijd met het algemeen belang. 

(A.B.) 

8 November ,940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Sociale Zaken. 
(Hinderwet art. 1 5 j 0 • art. 12.) 

Indien de verzoeker bezwaar heeft te
gen de bij de hem verleende vergunning 
gestelde voorwaarden moet hij , onaf
hankelijk of hij op de in art. 7 bedoelde 
zitting al dan niet is verschenen, als, ten 
deele althans, in het ongelijk gesteld, 
worden beschouwd, en is hij dus ontvan
kelijk in zijn beroep, zulks te meer nu 
hem de strekking der aan de vergunning 
te verbinden voorwaarden vóór de zit
ting niet was kenbaar gemaakt. 

De wet eischt niet dat, alvorens door 
het gemeentebestuur tot het stellen van 
voorwaarden wordt overgegaan, dien
aangaande met den verzoeker overleg 
gepleegd wordt en deze in de gelegen
heid wordt gesteld zijne bezwaren ken
baar te maken. 

Ten onrechte is aan de vergunning 
verbonden een voorwaarde, die beoogt 
te voorkome n hinder, welke een stof 
(kolen) veroorzaakt, vóórdat zij in de 
inrichting is afgeleverd. 

De Waarnemend Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door de N. V. 
voorheen G. van Voornveld en Co., te Am
sterdam, tegen het besluit van B . en W. dier 
gemeente van 13 Dec. 1939, no. 741 e H. W ./ 
9/239 V.H. 1939, waarbij haar en haren recht
verkrijgenden voorwaardelijk vergunning is 
verleend tot het wijzigen en uitbreiden, o. m. 
tot 50 electromotoren met een gezamenlijk 
vermogen van II7 pk, van de fabriek van 
drop-, gom- en suikerwerken, gevestigd in 
perceel Lindengracht ng (Centrum), mede 
door bijtrekking van de perceelen Linden-

gracht 125 en Lindenstraat 52 tot en met 60; 
Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
30 Oct. 1940, no. 583); 

0. dat, nadat de N. V. voorheen G. van 
Voornveld en Co. te Amsterdam, aan B . en 
W. dezer gemeente vergunning had gevraagd 
voor het wijzigen en uitbreiden o. m. tot 50 
electromotoren met een gezamenlijk vermo
gen van 117 pk. van de fabriek van drop-, 
gom- en suikerwerken, gevestigd in perceel 
Lindengracht II9 (Centrum) mede door bij 
trekking van de perceelen Lindengracht 125 
en Lindenstraat 52 tot en met 60, B. en W . 
de gevraagde vergunning onder een 11-tal 
voorwaarden hebben verleend, waarvan die 
onder 6, 7, 10 en 11 luiden als volgt: 

6. de zuurstofcylinder en de gascylinder 
van het laschapparaat moeten zoodanig zijn 
ingericht, dat een ontploffing zooveel moge
lijk wordt voorkomen zoolang zich in een der 
cylinders nog een ontplofbaar gasmengsel na 
het openen kan bevinden, mag op kleinere 
afstand dan 2 m. geen vuur of ander dan 
voldoend geïsoleerd kunstlicht aanwezig zijn; 

7. de cylinders moeten tegen verwarming 
zijn beschut; het vervoeren en verplaatsen 
moet zoodanig geschieden, dat vallen op of 
stooten tegen harde voorwerpen zooveel mo
gelijk wordt voorkomen; zij moeten zoodanig 
zijn opgesteld, dat zij niet kunnen omvallen; 

10. de stookinrichtingen van de stoom
ketels moeten op zoodanige wijze zijn inge
richt of worden gebruikt, of wel, de schoor
steen van de stoomketels moet van een zoo
danige vliegaschvanginrichting zijn voor
zien, dat door dezen schoorsteen naar de 
buitenlucht geen vliegasch wordt afgevoerd, 
welke op een contrölezeef N-480-d-o.050 
blijft liggen; 

II . door de gemeenschappelijke gang tus
schen de perceelen Eerste Lindendwarsstraat 

. 6 en 18 mogen geen brandstoffen, asch of 
sintels worden vervoerd; 

dat van dit besluit de N . V. voorheen G . 
van Voornveld en Co., in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat zij niet in de gelegenheid 
is gesteld, hare bezwaren tegen de te stellen 
voorwaarden naar voren te brengen; 

0. ten aanzien van de in de ambtsberich
ten opgeworpen vraag, of de appellante, nu 
zij in de zitting, bedoeld bij art. 7 der Hin
derwet niet is verschenen, in haar beroep 
kan worden ontvangen: dat, weliswaar, art. 
15 der genoemde wet slechts beroep toekent 
aan den verzoeker en den belanghebbende, 
ieder voorzoover hij in het ongelijk is ge
steld, hetgeen medebrengt, dat een belang
hebbende tot dit beroep niet gerechtigd is, 
wanneer hij niet ingevolge art. 7 der wet ten 
overstaan van het gemeentebestuur of een of 
meer zijner leden zijne bezwaren heeft in
gebracht, doch dat de verzoeker, indien hij, 
zooals hier het geval is , bezwaar heeft tegen 
de bij de hem verleende vergunning gestelde 
voorwaarden, onafhankelijk of hij op de be
doelde zitting al dan niet is verschenen, als, 
t en deele althans, in het ongelijk gesteld, 
moet worden beschouwd; 

dat zulks te meer klemt, nu de appellante, 
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blijkens de stukken, in het bijzonder opkomt 
tegen de onder 10 en 11 aan de vergunning 
verbonden voorwaarden, waarvan de strek
king haar niet vóór de bedoelde zitting was 
kenbaar gemaakt; 

dat de appellante mitsdien in het beroep 
ontvankelijk is; 

0 . ten principale, dat de appellante in haar 
beroepschrift tegen het bestreden besluit als 
grief aanvoert, dat zij niet in de gelegenheid 
is gesteld hare bezwaren tegen de te stellen 
voorwaarden naar voren te brengen; 

dat echter de Hinderwet niet eischt, dat, 
alvorens door het gemeentebestuur tot het 
stellen van voorwaarden wordt overgegaan, 
dienaangaande met den verzoeker overleg 
gepleegd wordt en deze in de gelegenheid 
wordt gesteld zijne bezwaren daartegen ken
baar te maken; 

dat de appellante, blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten, in het bijzonder opkomt 
tegen de onder 10 en 11 gestelde voorwaar
den, welke zij voor haar bedrijf te bezwarend 
acht; 

dat het bezwaar tegen de 1oe voorwaarde 
echter ongegrond is, aangezien deze voor
waarde, welke de strekking heeft hinder van 
vliegasch in de omgeving te voorkomen, de 
appellante de keuze laat tusschen het ge
bruik maken van een bepaalde soort brand
stof en een doelmatige stookmethode of het 
aanbrengen van een vliegaschinrichting, als 
in de voorwaarde nader omschreven; 

dat intusschen deze voorwaarde eenige wij
ziging behoeft, nu daarbij de grootte van de 
vliegaschdeeltjes, welke niet uit den schoor
steen mogen ontwijken, is aangegeven door 
als maat te kiezen de korrels, welke op een 
contrólezeef N -480-d-o.050 blijven liggen, 
welke aanduiding is ontleend aan het nor
maalblad van de Hoofdcommissie voor de 
Normalisatie in Nederland N 480; 

dat eene verwijzing naar eene handelsaan
duiding op een normaalblad minder ge
wenscht moet worden geacht; 

dat, wat de ue voorwaarde betreft, deze 
aan de vergunning verbonden is, niet, omdat 
ernstige hinder wordt ondervonden bij het 
vervoer van brandstoffen, asch of sintels door 

· de bedoelde gang, doch omdat - in het bij
zonder bij den aanvoer van kolen - tijdens 
het afladen in de Eerste Lindendwarsstraat 
op deze straat kolengruis terecht komt, dat 
door de voorbijgangers aan de schoenen 
wordt medegevoerd in de nabijgelegen win
kels; 

dat, daar het hier derhalve betteft hin
der, welken de kolen veroorzaken, vóórdat 
zij in de inrichting zijn afgeleverd, de be
doelde voorwaarde ten onrechte aan de hin
derwetvergunning is verbonden; 

0. wijders, dat de onder 6 gestelde voor
waarde overbodig moet worden geacht, daar 
in de daar genoemde cylinders geen ontplof
baar gasmengsel kan voorkomen; 

dat de 7e voorwaarde behoort te worden 
verduidelijkt door den aanhef er van te doen 
luiden als hieronder wordt aangegeven; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf I der Ver-

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van den Se
cretarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur be
sloten: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van burgemeester en wet
houders van Amsterdam van 13 Dec. 1939, 
No. 741 e H. W./9/239 V. H. 1939, de daarbij 
onder 6 en 11 gestelde voorwaarden te doen 
vervallen en die onder 7 en 10 te doen luiden 
als volgt: 

7. de zuurstofcylinders en de cylinders, 
bevattende opgelost acetyleengas, moeten te
gen verwarming zijn beschut; het vervoeren 
en verplaatsen moet zoodanig geschieden, dat 
vallen op of stooten tegen harde voorwerpen 
zooveel mogelijk wordt voorkomen; zij moe
ten zoodanig zijn opgesteld, dat zij niet kun
nen omvallen; 

10. de stookinrichtingen van de stoomke
tels moeten op zoodanige wijze zijn ingericht 
o,f worden gebruikt, of wel, de schoorsteen 
van de stoomketels moet van een :rnodanige 
vliegaschvanginrichting zijn voorzien, dat 
door dezen schoorsteen naar de buitenlucht 
geen vliegasch wordt afgevoerd, welke op 
een fosforbronsdraadweefsel, vervaardigd 
van draad met een dikte in den ketting van 
0.040 mm en in den inslag van 0.045 mm en 
waarbij de ruimte tusschen twee draden 0.0.5 
mm bedraagt, blijft liggen. 

Met bepaling wijders, dat de bedoelde wij
ziging en uitbreiding van de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
3 maanden na de dagteekening van dit be
sluit. 

(A.B.) 

II November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris -Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Woningwet art. 6). 

Ten onrechte is vergunning verleend 
voor een bouwplan, dat hierop neer
komt, dat, zij het met gebruikmaking 
van bestanddeelen (waaronder fundee
ring) van een grootendeels af te breken 
perceel, feitelijk een nieuw huis zou 
worden gebouwd, van omvang, indeeling 
en uiterlijk verschillend van het bestaan
de, m et dien verstande, dat ook het 
nieuwe huis gedeeltelijk aan de wegzijde 
van de, voor de betrokken straat gelden
de, voorgevelrooilijnen zou staan. Door 
dit plan immers wordt niet voldaan aan 
een voorschrift, als bedoeld in art. 2 der 
wet. Het desbetreffend raadsbesluit is 
dus in strijd met de wet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het besluit van den raad van Ob
bicht en Papenhoven van 26 Juni 1939, waar
bij aan J. H . J. Genders, aldaar, vergunning 
is verleend voor het verbouwen van een 
woonhuis aan de Raadhuisstraat te Obbicht; 

0. dat volgens art. 6, tweede lid, van de 
Woningwet bouwvergunning moet worden 
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geweigerd, indien niet wordt voldaan aan een 
voorschrift, als bedoeld in art. 2 van die wet; 

dat vorenbedoeld huis, gedeeltelijk, staat 
aan de wegzijde van de voor de Raadhuis
straat geldende, voorgevelrooilijn; 

dat het plan van J. H. J. Genders, blijkens 
het onderzoek hierop neerkomt, dat, zij het 
met gebruikmaking van bestanddeelen ( waar
onder fundeering) van een grootendeels af te 
breken perceel, feitelijk een nieuw huis zou 
worden gebouwd, van omvang, indeeling en 
uiterlijk verschillend van het bestaande, met 
dien verstande, dat ook het nieuwe huis, ge
deeltelijk, aan de wegzijde van vorenbedoelde 
rooilijn zou staan; 

dat mitsdien niet wordt voldaan aan een 
voorschrift als vorenbedoeld; 

dat de vergunning derhalve moest zijn ge
weigerd en de raad, haar verleenende, in 
strijd met genoemd art. 6 van de Woningwet 
heeft gehandeld; 

Gelet op de Gemeentewet; 
Heeft, op grond van art. 1, eerste lid, van 

de vijfde Verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen op admi
nistratiefrechtelijk gebied (193/1940), 

Besloten als volgt : 
vorenbedoeld besluit van den raad van 

Obbicht en Papenhoven wordt vernietigd 
wegens strijd met de wet. 

(A.B.) 

z3 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Woningwet art. 36) . 

Een tegenstrijdigheid tusschen het 
uitbreidingsplan en de daarbij behoo
rende bebouwingsvoorschriften, hierin 
bestaande, dat op het plan is aangege
ven, dat de afstand van het gebouw of 
de tot één bedrijf behoorende groep van 
gebouwen tot de zijerfafscheiding ten
minste 150 m. moet bedragen, zoodat 
de onderlinge afstand der gebouwen 
300 m. behoort te zijn, terwijl de be

bouwingsvoorschriften voorschrijven, dat 
deze afstand tenminste 150 m. bedraagt, 
kan alsnog worden opgeheven door een 
nader overgelegde kaart in de plaats te 
stellen van de aanvankelijk overgelegde, 
ondanks het feit, dat de onjuiste kaart 
ter visie heeft gelegen. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het advies van den Raad van Sta
te, Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, van 27 Maart 1940, No. 175, en het, 
daarbij gevoegde, ontwerpbesluit, hetwelk 
luidde als volgt: 

,,Gezien het overeenkomstig art. 37, 3e lid, 
in verband met art. 40, 2de Jid, der Woning
wet ter goedkeuring aangeboden besluit van 
Ged. Staten van Noord-Holland van 8 Maart 
1939, afdeeling 1, No. 87, houdende vaststel
ling van een uitbreidingsplan c.a. voor de ge
meente Nieuwer-Amstel (Amsteldijk
Noord); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Maart 1940, No. 175; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 

0. dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 8 Maart 1939, afdeeling 1, 
No. 87, met toepassing van art. 40 der Wo
ningwet, A. hebben vastgesteld een plan van 
uitbreiding van Nieuwer-Amstel voor den 
Amsteldijk-Noord, overeenkomstig de bij 
hun besluit behoorende kaart met toelich
tende beschrijving, van welk plan de bestem
ming in onderdeelen nader is omschreven in 
de in punt C van hun besluit vervatte be
bouwingsvoorschriften; B. aan burgemeester 
en wethouders van Nieuwer-Amstel de be
voegdheid hebben verleend om, gehoord de 
Schoonheidscommissie, de grens of richting 
van een straat, plein of water op eenig on
derdeel nader vast te stellen, hetzij wanneer 
bij uitmeting blijkt, dat eenige afwijking 
noodzakelijk is, hetzij wanneer een zoodani
ge afwijking in het belang van eene goede 
bebouwing moet worden geacht; C. hebben 
vastgesteld de, bij het in punt A genoemde 
uitbreidingsplan behoorende bebouwings
voorschriften ter nadere omschrijving van de 
bestemming der terreinen in onderdeelen, 
bepaald in het uitbreidingsplan vanNieuwer
Amstel voor den Amsteldijk-Noord; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat bij hunne beschikking van 24 Dec. 
1935, no. 160, goedkeuring is onthouden aan 
het plan van uitbreiding voor den Amstel
dijk-Noord, te Nieuwer-Amstel, door den 
raad dier gemeente vastgesteld in zijne ver
gadering van 19 Dec. 1934; dat door den 
gemeenteraad van Nieuwer-Amstel niet bin
nen den t ermijn van twaalf maanden na de 
ontvangst dier beschikking is voldaan aan 
de verplichting, opgelegd in het tweede lid 
van art. 38 der Woningwet, om een nieuw 
plan aan de goedkeuring van . Ged. Staten te 
onderwerpen, vermits zoodanig plan door 
den raad eerst werd vastgesteld bij besluit 
van 30 Aug. 1937; dat art. 40, 1e lid, der 
Woningwet bepaalt, dat, indien de gemeen
teraad niet binnen den door Ged. Staten 
krachtens art. 36, eerste of vijfde lid, ge- · 
stelden termijn een plan aan hunne goed
keuring heeft onderworpen, of indien een 
gemeenteraad het bepaalde in art. 38, tweede 
lid, niet of niet behoorlijk naleeft, Ged. Sta
ten op kosten van de gemeente, onder goed
keuring van de Kroon het plan van uitbrei
ding vaststellen; dat derhalve op 30 Aug. 
1937 de raad van Nieuwer-Amstel niet meer 
bevoegd was tot vaststelling, ingevolge art. 
38, tweede lid, der Woningwet, van een 
nieuw plan van uitbreiding voor den Am
steldij k-Noord en de vaststelling van dat uit 
breidingsplan op grond van de dwingende 
opdracht, bij art. 40 der Woningwet gegeven, 
uitsluitend door Ged. Staten kan geschieden; 

dat het ontwerp tot vaststelling van het 
bedoelde plan met daarbij behoorende kaart 
en bebouwingsvoorschriften ter nadere om
schrijving van de bestemming der terreinen 
in onderdeelen bepaald, benevens eene toe-
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lichtende beschrijving van 29 Nov. 1938 tot 
28 Dec. daaraanvolgend, ter gemeente
secretarie van Nieuwer-Amstel voor een 
ieder ter inzage heeft gelegen en áat daarvan 
door het hoofd van het gemeentebestuur van 
Nieuwer-Amstel kennisgeving is gedaan in 
het Algemeen Handelsblad van 28 Nov. 1938, 
terwijl de ter-inzage-ligging bovendien op de 
gebruikelijke wijze aan de ingezetenen is be
kend gemaakt; dat tegen het ontwerp een 
drietal bezwaarschriften is ingekomen, van 
welke bezwaarschriften de kennisneming 
evenwel geen aanleiding heeft gegeven in het 
ontwerp wijzigingen aan te brengen; 

dat Ged. Staten bij schrijven van 26 April 
1939 dit plan c.a. aan Ons ter goedkeuring 
hebben ingezonden; 

dat tegen het door Ged. Staten vastge
stelde plan c.a. bij Ons een bezwaar is inge
diend door P . Aalbersberg, te Nieuwer
Amstel, aanvoerende dat volgens het door 
den gemeenteraad op 30 Aug. 1937 vastge
stelde plan het hem toebehoorende terrein, 
kadastraal bekend gemeente Nieuwer-Am
stel, sectie I, no. 1754 (lees: 1756) nagenoeg 
onmiddellijk ten zuiden van de bocht in den 
Amsteldijk daar ter plaatse liggend, voor 
normalen woningbouw was bestemd; dat 
daarentegen hetzelfde terrein volgens het 
plan van Ged. Staten slechts bebouwd kan 
worden ten behoeve van agrarische bedrijven 
en met inachtneming van zijdelingsche af
standen van 150 meter; dat door deze af
standsbepaling, nog afgezien van de toch al 
reeds beperkte bestemming, bebouwing van 
zijn grond practisch onmogelijk is, zoodat 
zijn bezit zijn waarde als bouwterrein ge
heel verloren heeft; dat aanvankelijk dit 
verschil in bestemming volgens de meerge
noemde plannen hem ontgaan is, aangezien 
men ter secretarie van Nieuwer-Amstel, toen 
hij van het ontwerp van het door Ged. Sta
ten vastgestelde plan kennis nam, verklaar
de, dat dit ontwerp weinig of niet verschilde 
van het bij raadsbesluit van 30 Aug. 1937 
vastgestelde plan; dat hij op grond van deze 
inlichting er zich van onthield bij Ged. Sta
ten van Noordholland tegen het ontwerp van 
het door dit college vastgestelde plan op te 
komen; 

0. ten aanzien van het door P. Aalbersberg 
ingediende bezwaar, dat ingevolge art. 37, 
3e lid, in verband met art. 40, 2e lid , der Wo
ningwet, slechts belanghebbenden, die zich 
met bezwaren tot Ged. Staten hebben ge
wend, tot het indienen van bezwaren bij Ons 
gerechtigd zijn; 

dat, nu de reclamant zulks niet heeft ge
daan, zijn eerst bij Ons ingediende bezwaar 
geen punt van overweging vermag uit te 
maken; 

dat echter ambtshalve bij Ons tegen het 
plan c.a . bedenking bestaat, welke tot ont
houding van goedkeuring althans aan een 
gedeelte van het plan moet leiden; 

dat toch het plan bevat een voor bebou
wing met villa's bestemde kern, gelegen ten 
zuiden van de Kalfjeslaan; 

dat ten zuiden en ten noorden van deze 
kern, langs den Amstel een strook gronds 

met groene kleur is aangegeven, welke strook 
bestemd is voor ruime bebouwing (B) met 
boerderijen en andere gebouwen ten behoeve 
van agrarische bedrijven, zoomede voor bui
tenplaatsen op terreinen van ten minste 2 ha; 

dat deze bestemming echter niet kan wor
den aanvaard, voorzoover zij mede betrek
king heeft op de reeds bestaande gebouwen 
van niet-agrarischen aard, aangezien daar
door het doelmatige gebruik ervan, waaron
der mede te verstaan is een eventueel noo
dige vernieuwing, verandering of uitbreiding, 
zou worden belet; 

dat voorts ten aanzien van de bestaande 
gebouwen bezwaar bestaat met betrekking 
tot de geëischte afstanden der gebouwen; 

dat er tusschen het plan en de daarbij be
hoorende bebouwingsvoorschriften een tegen
strijdigheid bestaat; 

dat op het uitbreidingsplan voor ruime be
bouwing B is aangegeven, dat de afstand van 
het gebouw of de tot één bedrijf behoorende 
groep van gebouwen, tot de zijerfafscheiding 
ten minste 150 m moet bedragen, zoodat de 
onderlinge afstand van de gebouwen 300 m 
behoort te zijn; 

dat de bebouwingsvoorschriften echter in 
art. 2, onder b 1 voorschrijven, dat de laatst
bedoelde afstand ten minste 150 m bedraagt; 

dat deze tegenstrijdigheid door Ged. Sta
t en is erkend; 

dat deze onjuistheid, naar Ged. Staten 
mededeelen, is ontstaan, doordat een ver
keerde lichtdruk is ingekleurd en verzonden; 

dat naar de meening van Ged. Staten de 
begane vergissing zonder overwegend be
zwaar zou kunnen worden hersteld door een 
nader overgelegde kaart in de plaats te stel
len van de aanvankelijk overgelegde; 

dat in deze meening echter niet kan wor
den gedeeld, nu, blijkens het ambtsbericht 
van den Hoofdinspecteur van de Volksge
zondheid (Volkshuisvesting) de onjuiste 
kaart ter visie heeft gelegen; 

dat, zelfs indien herstel van de begane ver
gissing alsnog mogelijk ware, de bedoelde on
derlinge afstand der gebouwen, in de be
bouwingsvoorschriften geëischt, niet kan 
worden goedgekeurd; 

dat, zoolang in eene gemeente langs bui
tenwegen nog geen gebouwen zijn opgericht, 
in het algemeen geen belang geschaad wordt, 
indien wordt voorgeschreven, dat de onder
linge afstanden der gebouwen boven zeker 
minimum moeten uitgaan ; 

dat de zaak echter anders staat, wanneer, 
zooals hier, reeds een tamelijk dichte be
bouwing bestaat, waar nergens een onder
linge afstand van 150 m aanwezig is; 

dat eene bestemming, als evenbedoeld, 
niet gerechtvaardigd is, omdat zij ten aanzien 
van de reeds aanwezige, min of meer gere
gelde bebouwing niet verwerkelijkt kan wor
den; . 

dat Ged. Staten nu wel wijzen op de aan
sluitende zone E van het plan in hoofdzaak, 
waar weliswaar een verbod om te bouwen 
geldt, maar eene ontheffingsmogelijkheid be
staat voor het oprichten van bouwwerken ten 
behoeve van de veehouderij en van den land- , 
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tuin- en boschbouw, met inachtneming van 
een langs de rooilijn gemeten afstand tus
schen de voor elk bedrijf afzonderlijk noo
dige gebouwen of groepen van gebouwen van 
ten minste 1 50 m; 

dat echter dit beroep niet opgaat, daar de 
bedoelde zone een veel grooter gebied be
strijkt, waar de vermelde afstand ook in feite 
kan worden in acht genomen; 

dat Ged. Sta ten voorts opmerken, dat de 
voorgeschreven afstand niet in de roolijn is 
gemeten, zoodat meer achterwaarts zou kun
nen worden gebouwd, doch dat ook dit in 
deze van geen beteekenis is, aangezien de 
diepte van de strook langs den Amstel geen 
150 m bedraagt, zoodat zou moeten worden 
gebouwd op terrein buiten het onderwerpe
lijke plan en binnen de genoemde zone E, 
waar de bebouwingsmogelijkheid reeds is ge
regeld; 

dat nu wel art. 8 der bebouwingsvoor
schriften voor het geheel of voor een gedeelte 
vernieuwen of veranderen of uitbreiden van 
bestaande gebouwen de mogelijkheid van 
ontheffing opent , doch dat de ontheffings
bevoegdheid van B. en W. zoodanig is be
perkt, dat in tal van gevallen een doelmatig 
gebruik van het bestaande niet verzekerd is; 

dat in deze niet met vrucht een beroep 
kan worden gedaan op een gelijksoortige be
paling in de bebouwingsvoorschriften, be
hoorende bij het door Ons goedgekeurde uit
breidingsplan der gemeente Huizen (N.-H .), 
aangezien de daartegen in te brengen be
zwaren zich hier, gelet op den omvang van 
de aanwezige bebouwde terreinen, in ver
houding tot het gebied, waarvoor de be
doelde bestemming geldt, in veel ernstiger 
mate voordoen; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met goedkeuring voor het overige van het 

bij besluit van Ged. Staten van Noord-Hol
land van 8 Maart 1939, Afdeeling 1, no. 87, 
vastgestelde plan van uitbreiding van Nieu
wer-Amstel voor den Amsteldijk-Noord, c.a., 
daaraan Onze goedkeuring te onthouden 
voorzoover betreft de gronden, op de bijbe
hoorende kaart aangeduid met lichtgroene 
kleur en bestemd voor ruime bebouwing B. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
enz. 

0 . dat met genoemde Afdeeling gepleegd 
overleg niet heeft geleid tot wijziging van 
haar advies; 

0 . t en aanzien van het door P . Aalbers
berg ingediende bezwaar, dat ingevolge art. 
37, 3e lid, in verband met art. 40, 2e lid, der 
Woningwet, slechts belanghebbenden, die 
zich met bezwaren tot Ged. Staten hebben 
gewend, tot het indienen van bezwaren bij 
hooger gezag gerechtigd zijn; 

dat, nu de reclamant zulks niet heeft ge
daan, zijn bezwaar geen punt van overweging 
vermag uit te maken; 

0. voor wat het plan zelf betreft, dat dit 
doelmatig is te achten, m et name ook voor
zoover het in wezen strekt tot het behoud 
van natuurschoon; 

dat, mede gelet op hetgeen in de bebou
wingsvoorschriften is bepaald omtrent het 
verleenen van ontheffing, geen ernstig be
zwaar bestaat tegen de opgelegde beperking 
van de gelegenheid om te bouwen, zooals 
deze beperking alsnog is verminderd door 
verbetering van de kaart, die (nader) in 
overeenstemming is gebracht met bedoelde 
voorschriften; 

dat in verband met een en ander geen aan
leiding bestaat om aan het plan c.a. goed
keuring te onthouden; 

Gelet op de desbetreffende bepalingen der 
Woningwet en - voor wat de overschrijding 
van een termijn betreft - op het bepaalde 
in art. 4 van het eerste uitvoeringsbesluit 
van den Secretaris- Generaal van het De
partement van Justitie ingevolge de veror
dening no. 13/r940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied; 

Heeft, op grond van art. 1 van de Vijfde 
verordening van genoemden Rijkscommissa
ris betreffende bijzondere maatregelen op ad
ministratief rechtelijk gebied; 

besloten: 
goed te keuren het bij besluit van Ged. 

Staten van Noord-Holland van 8 Maart 1939, 
Afdeeling 1, no. 87 voor de gemeente 
Nieuwer-Amstel (Amsteldijk-Noord) vast
gestelde uitbreidingsplan. 

(A.B.) 

z4 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Annexatiewetten, Wet 31 Dec. 
1937 S . 315 (Veur, Stompwijk, Noot
dorp) art. 15) . 

Aan art. 15, voorschrijvend dat aan 
de gemeente Leidschendam op haar ver
zoek door de gemeente Nootdorp eene 
schadeloosstelling wordt uitgekeerd we
gens het geldelijk nadeel , dat eerstge
noemde gemeente lijdt in de exploitatie
uitkomsten van hare bedrijven en door 
de uitvoering van werken, noodzakelijk 
geworden in hare bedrijven door den 
overgang van een gedeelte van het ge
bied der gemeente Stompwijk naar de 
gemeente Nootdorp, kan Leidschendam 
geen recht ontleenen tot vergoeding 
van schade als gevolg der grenswijzi
ging, hierin bestaande, dat zij mede m Oet 
staken de levering van electrischen 
stroom aan verbruikers in een gedeelte 
van Nootdorp, hetwelk reeds vóór de 
grenswijziging tot die gemeente behoor
de. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door den raad der gemeente Nootdorp tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Hol
land van 18 October 1939, B . Nr. r3509, 3e 
Afdeeling, G.S. Nr. 14/1, betreffende scha
deloosstelling ingevolge art. 1 5 der wet van 
31 December 1937 S. 315, door Nootdorp 
aan Leidschendam, wegens geldelijk nadeel 
bij de electriciteitsvoorziening; 



379 14 NOVEMBER 1940 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 12 Juni 1940, No. 76); 

0. dat de raad der gemeente Leidschen
dam tot Ged. Staten van Zuid-Holland het 
verzoek heeft gericht om het bedrag te wil
len vaststellen van de door de gemeente 
Nootdorp, ingevolge art. 15 der Wet van 
31 December 1937 S. 315, uit te keeren scha
deloosstelling wegens in de exploitatie van 
het gemeentelijk electriciteitsbedrijf door de 
eerstgenoemde gemeente te lijden nadeel als 
gevolg van den overgang van grondgebied 
van de voormalige gemeente Stompwijk 
naar de gemeente Nootdorp; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 18 October 1939, G.S. No. 14/1, 
hebben bepaald, dat door de gemeente Noot
dorp aan de gemeente Leidschendam wegens 
schadeloosstelling, ingevolge art. 15 der voor
melde wet moet worden betaald een uitkee
ring in tien termijnen, waarvan de eerste 
yervalt op 2 Januari 1940 en groot is f 3580 
en waarvan iedere volgende telkens een jaar 
later zal verva Jen en telkens f 358 minder 
zal bedragen dan de onmiddellijk daaraan 
voorafgaande; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat het jaarlijksche nadeel als vorenbe
doeld door het gemeentebestuur van Leid
schendam blijkens een bij dat verzoek over
gelegde opgaaf werd becijferd op f 1658.70, 
gespecificeerd als volgt: enz.; 

dat het gemeentebestuur van Nootdorp 
tegen deze becijfering de navolgende bezwa
ren heeft aangevoerd: 

r. enz.; 
2. circa 45 % van het totale aantal ver

bruikers, aangesloten aan het net in het over
gegane gebied, behoorde reeds vóór den over
gang tot de inwoners van de gemeente Noot
dorp; de stroomlevering aan deze verbrui
kers op grondgebied van de gemeente Noot
dorp werd zonder concessie tot stand ge
bracht en slechts met het oog op de in uit
zicht zijnde grenswijziging heeft het ge
meentebestuur van Nootdorp hiertegen geen 
maatregelen genomen; thans zou echter de 
derving van winst ter zake van de stroom
levering aan de hierbedoelde verbruikers 
niet in aanmerking behooren te komen bij 
het bepalen van de schadeloosstelling; 

3. enz.; dat hun college meent te moeten 
overwegen ten aanzien van het gestelde sub 
1 en 2, dat blijkens de vorengenoemde wet 
de schadeloosstelling dient te worden bepaald 
naar de feitelijke gevolgen, ten aanzien van 
de exploitatie van het bedrijf, uit den over
gang van het grondgebied voortvloeiende; 
dat de omstandigheid, dat het voordeel voor 
de gemeente Nootdorp geringer is dan het 
nadeel voor de gemeente L eidschendam en 
de omstandigheid, dat dit nadeel mede beïn
vloed wordt door vóór de grenswijziging tot 
stand gebrachte aansluitingen ten behoeve 
van inwoners der gemeente Nootdorp, niet 
kunnen afdoen aan het feit, dat dit nadeel 
in vollen omvang, ten gevolge van den over
gang van het grondgebied, door de gemeente 
Leidschendam wordt geleden; dat derhalve 

de desbetreffende bezwaren van het ge
meentebestuur van Nootdorp bij het bepa
len van het bedrag der schadeloosstelling 
niet in aanmerking kunnen worden genomen; 
dat, enz.; 

dat tegen deze beslissing de raad der ge
meente Nootdorp in beroep is gekomen, aan
voerende, dat Ged. Staten geen rekening 
hebben gehouden met het bezwaar van het 
gemeentebestuur van Nootdorp, dat Leid
schendam naar de meening van eerderge
noemd gemeentebestuur ten onrechte aan
spraak maakt op een schadeloosstelling voor 
het verlies van verbruikers, die reeds in 
Nootdorp woonden vóór de grenswijziging en 
aan wie de gemeente Leidschendam (of hare 
bedrijven) zonder bepaalde concessie stroom 
leverde(n); dat door de gemeente Nootdorp 
enkel nog geen maatregelen ter verandering 
van dezen toestand waren genomen in af
wachting van een beslissing in de reeds jaren 
geleden (reeds bij het grenswijzigingsplan 
's-Gravenhage c. a.) aanhangig gemaakte 
grenswijziging; <lat, wanneer de grenswijzi
ging geen doorgang had gevonden, het ge
meentebestuur van Nootdorp van zins was 
de verzorging van de in Nootdorp wonende 
verbruikers aan den Veenweg, - welker aan
tal 45 % van het totale aantal aangeslotenen 
aan het net in het overgegane gebied bedroeg 
en die van het in dit gebied afgenomen ver
bruik over 1938 ad 26000 kWh ongeveer 
15000 kWh afnamen - , zelf ter hand te 
nemen; dat aldus de overgang van de be
doelde 45 % verbruikers geen rechtstreeksch 
gevolg van de grenswijziging genoemd mag 
worden, doch slechts een toevallige bijkom
stigheid, veroorzaakt, doordat het gemeente
bestuur van Nootdorp niet bij voorbaat tot 
een wellicht onnoodige kapitaalsuitgave voor 
den bouw van een electrisch net wilde beslui
ten; dat enz. 

0. dat ingevolge art. 15 der wet van 31 
December 1937 S. 315, tot vereeniging van 
de gemeente Veur met gedeelten van de ge
meenten Stompwijk en Nootdorp en toevoe
ging van het overige gedeelte van de ge
meente Stompwijk aan de gemeente Noot
dorp, aan de gemeente Leidschendam, in
dien de raad dier gemeente daartoe aan Ged. 
Staten van Zuid-Holland vóór 1 April 1938 
het verzoek doet, door de gemeente Noot
dorp eene schadeloosstelling wordt uitge
keerd wegens het geldelijk nadeel, dat de 
eerstgenoemde gemeente lijdt in de exploi
tatie-uitkomsten van hare bedrijven en door 
de uitvoering van werken, noodzakelijk ge
worden in hare bedrijven door den overgang 
van een gedeelte van het gebied der ge
meente Stompwijk naar de gemeente Noot
dorp; 

dat nu weliswaar de gemeente Leidschen
dam ook in zooverre schade lijdt tengevolge 
van de bedoelde grenswijziging, dat zij mede 
moet staken de levering van electrischen 
stroom aan verbruikers in een gedeelte van 
Nootdorp, hetwelk reeds vóór de grenswijzi
ging tot die gemeente behoorde, doch dat 
de gemeente Leidschendam niettemin aan 
het evenaangehaalde wetsartikel geen recht 
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op vergoeding van deze schade kan ontlee
nen · 

d;t het hier immers geen nadeel betreft, 
hetwelk de gemeente Leidschendam lijdt 
door den overgang van een gedeelte van het 
gebied der gemeente Stompwijk naar de ge
meente Nootdorp, op hoedanig nadeel het 
meergenoemde artikel blijkens zijne bewoor
dingen uitsluitend betrekking heeft; 

dat mitsdien moet worden geoordeeld, dat 
Ged. Staten ten onrechte bij de berekening 
van de schadeloosstelling mede het hierbe
doelde nadeel in aanmerking hebben geno
men; 

dat enz.; 
0. dat, gelet op het vorenstaande, de be

rekening van het jaarlijksche exploitatie
nadeel voor de gemeente Leidschendam na
der aldus moet worden becijferd: enz.; 

dat derhalve door de gemeente Leidschen
dam jaarlijks wordt gederfd, als gevolg van 
den overgang van een gedeelte van het elec
trische net naar de gemeente Nootdorp, een 
bedrag van f 1810; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien in dier voege behoort te worden 
gewijzigd, dat als grondslag van de door de 
gemeente Nootdorp aan de gemeente Leid
schendam op grond van art. 1 5 der wet van 
31 Dec. 1937 (S. No. 315) uit te keeren 
schadeloosstelling in stede van het bedrag 
van f 3580 wordt genomen het evenbedoelde 
bedrag van f 1810; 

Gezien de evengenoemde wet; 
besluit, op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940, van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen B estuur, met 
wijziging van het bestreden besluit van Ged. 
Staten van Zuid-Holland, dat door de ge
meente Nootdorp aan de gemeente Leid
schendam wegens schadeloosstelling inge
volge art. 1 s der voormelde wet moet worden 
betaald eene uitkeering in tien termijnen, 
waarvan de eerste vervalt op 2 Jan. 1940 en 
groot is f 1810, en waarvan iedere volgende 
telkens een jaar later zal vervallen en tel
kens f 181 minder zal bedragen dan de on
middellijk daaraan voorafgaande. 

N. B . Het overig deel van het besluit is, 
als van zuiver feitelijk en plaatselijk belang, 
kortheidshalve weggelaten. 

(A.B.) 

zB November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Wet op het begraven art. 12). 

Terecht is door den burgemeester ver
lof tot het opgraven van de lijken van 
een vijftal gesneuvelde militairen gewei
gerd, nu zij zijn begraven in één graf, 
waarin ongeveer 50 kisten dicht aaneen 
en vier-hoog op elkaar staan en de kis
ten van zeer slechte kwaliteit zijn, zoo
dat het niet is uitgesloten, dat zij reeds 
gedeeltelijk zijn aangetast. Bovendien 
betreft het hier een graf, waarin de voor 

het vaderland gevallenen gezamenlijk 
zijn bijgezet, en vindt de eenheid in den 
dood haar uitdrukking in de geheele in
richting en versiering van het graf en 
het plaatsen van grafsteenen met de 
namen der gesneuvelden, zoodat door de 
opgraving de samenhoorigheid en de 
eenheidsgedachte zouden worden ver
stoord en het graf, dat een herinnering 
behoort te blijven aan het gezamenlijk 
doorgemaakte leed, blijvend zou worden 
geschonden. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door 1e. T. 
Dijkstra, te Leeuwarden, namens J. Zijlstra, 
te Franeker, 2e. J. L. van der Waarde, te 
Deventer, 3e. de Weduwe P. A. E . Jansen
Buys, te Rotterdam, 4e. A. Schrik, te Em
men, en 5e. F. Groeneboer, te Blerick, na
mens M. van der Voort, te Someren, tegen de 
beslissingen van den burgemeester van 
Oegstgeest, waarbij het verlof tot opgraving 
en vervoer van de lijken van vijf gesneuvelde 
militairen wordt geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
6 Nov. 1940, No. 585); 

0 . dat, nadat door of namens J. Zij lstra, 
te Franeker, J . L. van der Waarde, te De
venter, Pa. Aa. Ea. Buys, weduwe van H. J . 
A. Jansen, te Rotterdam, A. Schrik, te Em
m en, en M . van der Voort, te Someren, aan 
den burgemeester van Oegstgeest verlof was 
gevraagd tot opgraving van het stoffelijk 
overschot onderscheidenlijk van Albert Zijl
stra, Arend van der Waarde, H enricus Joan-
nes Antonius Jansen, J . M. Schrik en Hen
dricus van der Voort, allen in Nederland
schen krijgsdienst gesneuvelde militairen en 
begraven in een militair graf op het kerk
hof "het Groene Kerkje", te Oegstgeest, en 
tot het overbrengen daarvan onderscheiden
lijk naar de Algemeene Begraafplaats te Fra
neker, eene begraafplaats te Deventer, de be
graafplaats Westerveld, te Driehuis, eene be
graafplaats te Emmen en eene te Someren, 
de genoemde burgemeester op deze verzoe
ken afwijzend heeft beschikt, uit overweging, 
dat in volledige overeenstemming met den 
Kantonnementscommandant te Leiden en de 
Kerkvoogdij d er Nederduitsch Hervormde 
Gemeente, welke laatste het beheer over de 
begraafplaats heeft, en mede op grond van 
het verzoek van verscheidene verwanten van 
bij het Groene Kerkje begraven militairen 
het graf gesloten is verklaard; dat uit de in
zake deze aangelegenheid uitgevaardigde 
circulaire van den Secretaris-Generaal, waar
nemend Hoofd van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, dd. 5 Juni 1940, 
blijkt, dat, indien het lijk ter aarde is besteld 
op een ruimte der begraafplaats of op een 
bijzondere plaats, welke bepaaldelijk voor 
het begraven van militairen is ingericht (z.g. 
massa-graven e. d.), het verlof voor opgra
ving niet ware te verleenen; dat hier sprake 
is van een massa-graf; dat art. 12 der Be
graafwet eischt, dat geen opgraving, noch 
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vervoer van een opgegraven lijk, behalve op 
rechterlijk gezag, mag geschieden, dan met 
toestemming van den eigenaar van het graf 
en met verlof van den burgemeester der ge
meente, waar het begraven is; dat van toe
stemming van den eigenaar van het graf in 
deze niets blijkt; 

dat van deze beschikkingen de genoemde 
verzoekers in beroep zijn gekomen; 

dat namens J. Zijlstra wordt aangevoerd, 
dat zijn zoon Albert Zijlstra op ro Mei I940 
als militair op 20-jarigen leeftijd sneuvelde 
te Oegstgeest en op I2 Mei aldaar op het 
kerkhof der Nederduitsch Hervormde Ge
meente werd begraven; dat hij volgens den 
heer L. van Nieuwkoop, beheerder van het 
kerkhof, gekist begraven werd, doch dat er 
nog drie andere kisten boven geplaatst wer
den, waarvan, voorzoover m en weet, weer 
-één is opgegraven en overgebracht; dat de 
reden, waarom het gedaan verzoek om ver
lof tot opgraving en overbrenging is gewei
gerd, hem niet begrijpelijk voorkomt, daar 
hij met zekerheid weet, dat er reeds vele ge
sneuvelden - waaronder ongekist - werden 
opgegraven en overgebracht; dat de circu
laire van den Secretaris-Generaal van Bin
nenlandsche Zaken van 5 Juni I940, betref
fende het begraven van gesneuvelden, o.m. 
vermeldt, dat het hem wenschelijk voorkomt, 
verzoeken van naastbestaanden voor opgra
ven en overbrengen van lijken van gesneu
velden wel toe te staan en dat op medische 
gronden er geen bezwaren bestaan ; dat van 
een zoogenaamd massa-graf hier niet kan ge
sproken worden, daar de lijken gekist zijn, 
en hier dus niet lichaamsdeelen van meer
dere menschen bijeen zijn gebracht; 

dat J. L . van der Waarde aanvoert, dat 
zijn zoon Arend van der Waarde, geboren 
3I Maart I920, die als dienstplichtige gediend 
heeft bij het I-I-9 R. I., 2e Sectie, op ro Mei 
I940 is gesneuveld en te Oegstgeest is be
graven; dat hij zich door de afwijzing van 
.zijn verzoek bezwaard acht; dat hij verno
men heeft, dat ten aanzien van een der an
dere gesneuvelden wel een dergelijk verlof 
is verleend; dat hem, zooals kan blijken uit 
het overgelegde bewijs van den geneeskundi
ge Dr. van Gulik, te Deventer, voor den toe
stand van zijne vrouw, die onder het verlies 
van haar zoon zeer gebukt gaat, hoogst ge
wenscht is, dat het lijk van zijn zoon naar 
Deventer wordt vervoerd; 

dat Pa. Aa. Ea. Buys, weduwe van H. J. 
A. Jansen, aanvoert, dat wijlen haar echtge
noot op xo Mei I940 als sergeant bij het xse 
Regiment Infanterie, I5e Depot Bataljon, 
se Depot Compagnie, te Leiden, in Neder
landschen krijgsdienst is gesneuveld en in 
-een gesloten kist afzonderlijk is begraven op 
het kerkhof van het Groene Kerkje, te Oegst
geest; dat het lichaam derhalve niet rust in 
een massa-graf, zoodat door de opgraving 
niet de rust van andere overledenen behoeft 
te worden verstoord; dat zij voorts, gezien de 
gewelddadige oorzaak van het overlijden en 
het korte tijdvak, dat sedertdient is verloo
pen, van meening is, dat voor het afwijzen
-de besluit van den burgemeester bezwaarlijk 

een beroep kan worden gedaan op redenen 
van hygiënischen aard; dat zij voor het 
overige uiteraard bereid is de maatregelen in 
acht te doen nemen, die in het belang der 
hygiëne door deskundigen noodzakelijk wor
den geacht; dat haar echtgenoot tijdens zijn 
leven herhaaldelijk met betrekking tot zijne 
begrafenis de wenschen te kennen heeft ge
geven, waaraan zij door haar verzoek meent 
te voldoen en waarvan zij de nakoming op 
hoogen prijs stelt; dat verzoeken als het on
derhavige in vele andere gemeenten door
gaans zijn ingewilligd en vrijwel geregeld nog 
ingewilligd worden, dikwijls zelfs onder meer 
bezwarende omstandigheden, dan zich in 
.casu voordoen; 

dat A. Schrik aanvoert, dat zijn zoon zijn 
leven voor zijn vaderland heeft gegeven en 
op het kerkhof te Oegstgeest bij het Groene 
Kerkje begraven ligt; dat zijne ouders hem 
zeer missen en zij, nu hij ver van hun woon
plaats begraven ligt, als arme lieden zijn 
graf niet kunnen bezoeken, wat voor hen 
verschrikkelijk is; 

dat namens Ivl. van der Voort wordt aan
gevoerd, dat op het verzoek om verlof tot 
opgraving van zijn als militair gesneuvelden 
zoon afwijzend is beschikt, hoewel reeds op 
verschillende plaatsen opgravingen zijn ver
richt; dat het voor zijne zwaar beproefde 
ouders een troost zou zijn, indien hun zoon 
ten minste op het kerkhof in hun woonplaats 
werd begraven; 

0. dat art. I2 van de wet van IoApril I869, 
S . 65, tot vaststelling van bepalingen betrek
kelijk het begraven van lijken, de begraaf
plaatsen en de begrafenisregten, bepaalt, dat, 
behalve op rechterlijk bevel, geen opgraving, 
noch vervoer van een opgegraven lijk mag 
geschieden dan met toestemming van den 
eigenaar van het graf en met verlof van den 
burgemeester der gemeente, waar het be
graven ligt; 

dat de toestemming van den eigenaar al
leen dan noodig is, wanneer het graf een bij
zonderen eigenaar heeft, waarvan in deze 
niet is gebleken; 

0. met betrekking tot het geweigerde ver
lof, dat, blijkens het medegedeelde in de 
openbare vergadering van de Afdeeling van 
den Raad van State voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, de voormelde gesneuvelde mili
tairen zijn begraven in één graf, waarin on
geveer 50 kisten dicht tegen elkaar aange
drongen en vier-hoog op elkaar staan; 

dat de kisten van zeer slechte kwaliteit 
zijn , zoodat het geenszins is uitgesloten, dat 
zij reeds gedeeltelijk zijn aangetast; 

dat in verband hiermede, met het oog op 
de rust, welke de wet aan het stoffelijk over
schot, ook van hen, die niet in een eigen 
graf begraven liggen, waarborgt, aan het ver
langen van de appellanten niet kan worden 
voldaan; 

dat daarbij komt, dat het hier betreft een 
graf, waarin de voor het vaderland gevalle 
nen gezamenlijk zijn bijgezet; 

dat de eenheid in den dood haar uitdruk
king vindt in de geheele inrichting van het 
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graf, in de versiering daarvan met b loemen 
en planten en het plaatsen van gebeitelde 
grafsteenen, de namen van de gesneuvelden 
vermeldende; 

dat door de gevraagde opgraving de saam
hoorigheid en de eenheidsgedachte zouden 
worden verstoord en het graf dat een her
innering behoort te blijven aan het gezamen
lijk doorgemaakte leed, blijvend zou worden 
geschonden; 

dat onder deze omstandigheden de bestre
den beschikkingen van den burgemeester be
hooren te worden gehandhaafd; 

Gezien de wet van 10 April 1869, S . 65; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden va;i de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

r8 November r940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Alg. Wet artt. 190, 324). 

E en bevoegdheid om op het terrein 
van toezicht omschreven bij art. 162 
Alg. Wet een persoon en hetgeen hij bij 
zich heeft te visiteeren op het enkele 
vermoeden, dat die persoon frauduleus 
goederen vervoerde is door de wet den 
belastingambtenaren niet verleend in 
het bijzonder niet bij art. 190, re lid der 
Alg. Wet, welke zoodanige bevoegdheid 
alleen heeft gegeven voor het beperk
tere terrein omschreven in art. 177 van 
diezelfde wet. Derhalve is req.'s weige
ren van en zich onttrekken aan de in de 
bewezenverklaring omschreven visitatie 
niet strafbaar ingevolge art. 324 der Alg. 
Wet. 

Op het beroep van A. C. P . v . R ., van be
roep wever, wonende te Tilburg, requirant 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 Juli 
1940, waarbij in hooger beroep, onder aanvul
ling ten aanzien van het bewijs is bevestigd 
een mondeling vonnis van d en Politierechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Breda van 18 Sept. 
1939, bij hetwelk requirant ter zake van 
"weigering van visitatie", met aanhaling van 
de artt. 324 der Alg. Wet van 26 Aug. 1822 
S . 38, 10 en 91 Sr. en 7 van de wet van 15 
April 1886 S. 64, is veroordeeld tot veertien 
dagen gevangenisstraf. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Flier; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch naderhand door of vanwege den 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd; 

0 . echter ambtshalve : 

dat bij het bevestigde vonnis, met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld, bewezen 
is verklaard, dat requirant op of omstreeks 
den veertienden Maart 1939, des voormid
dags omstreeks zes uur onder de gemeente 
Goirle, ter plaatse 't Groenewoud, terrein van 
toezicht omschreven bij art. 162 der Alg. Wet 
van 26 Aug. 1822 S. 38, toen de Rijksambte· 
naar P. Bouten, ambtenaar bij 's Rijks be
lastingen, gestationneerd te Goirle, die voor
zien van zijne aanstelling en op vermoeden 
dat verdachte frauduleus goederen vervoer
de, visitatie verlangde van verdachte en het
geen hij bij zich had en hem daartoe aanriep 
halt te houden met de woorden "Halt, kom
miezen visitatie", die visitatie heeft gewei
gerd en zich daaraan heeft onttrokken; 

dat een bevoegdheid om op het terrein van 
toezicht omschreven bij art. 162 der voormel
de Alg. Wet een persoon en hetgeen hij bij 
zich h~eft te visiteeren op het enkele vermoe
den, dat die persoon frauduleus goederen ver
voerde door de wet den belastingambtenaren 
niet is verleend in het bijzonder niet bij art. 
190, 1e lid, re zin van genoemde Alg. Wet, 
welke zoodanige bevoegdheid alleen heeft ge
geven voor het beperktere terrein omschre
ven in art. 177 van diezelfde wet; 

dat derhalve requirants weigeren van en 
zich onttrekken aan de in de bewezenverkla
ring omschreven visitatie niet strafbaar is in
gevolge art. 324 der voormelde Alg. Wet, zoo
dat het bestreden arrest, dat desondanks het 
vonnis van den Politierechter in zijn geheel 
bevestigde, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voorzoover daarbij het vonnis van den Poli
tierechter is bevestigd voor wat betreft de 
qualificatie van het bewezenverklaarde, de 
strafbaarverklaring van requirant en de straf
oplegging; 

En rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0. : 

Vernietigt e.;,,,eneens voormeld vonnis van 
den Politierechter voor wat deze punten be
treft; 

0 . dat het bewezenverklaarde noch krach• 
tens art. 324 der Alg. Wet van 26 Aug. 1822 
(S. 38) noch krachtens eenige andere wette
lijke bepaling strafbaar is; 

Ontslaat den requirant ter zake van het 
bewezenverklaarde van alle rechtsvervolging, 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteyn, die o.a. opmerkte: 

,,Naar mijne meening is, gezien de artt. 
324, 190 en 195 der Alg. Wet van 26 Aug. 
1822 S . 38, waar het in casu betreft terrein 
omschreven in art. 162 dezer wet, het telaste
gelegde en bewezenverklaarde niet strafbaar, 
omdat niet is telastegelegd en dan ook niet 
is bewezen verklaard, dat verdachte zich be
vond op terrein omschreven in art. 177 dier 
wet, noch dat verdachte inderdaad goederen 
vervoerde of bij zich had, d.w.z. inderdaad 
door hem goederen gedragen werden".] 

(N. J.) 
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zB November z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet tot regeling v. h. ver
richten van arbeid door vreemdelingen 
art. 3). 

Uit de artt. 2 § 2 en II § 2 van het 
tusschen Nederland en België gesloten 
vestigings- en arbeidsverdrag van 20 
Febr. 1933 moet kennelijk worden ge
lezen, dat wettelijke regelingen als die 
van de wet van 16 Mei 1934 S. 257 en 
het K. B. van 5 Juni 1936 No. II, welke 
in een der Verdragsluitende landen gel
den en ter bescherming van de nationale 
arbeidsmarkt het verricht worden van 
arbeid door vreemdelingen aan banden 
leggen, ook met betrekking tot onder
danen van !Jet andere land, die in het 
eerst bedoelde land arbeid zouden wil
len verrichten, van toepassing zullen 
zijn, en derhalve is het oordeel der 
Rechtb., dat het bewezen verklaarde 
zonder de bedoelde vergunning doen 
verrichten van arbeid door een vreem
delinge, ook al ware deze van Belgische 
nationaliteit,- ingevolge die wet en dat 
K. B. strafbaar is, wel verre van met 
het Verdrag in strijd te zijn, met een 
uitdrukkelijke bepaling daarvan in over
eenstemming. 

Reg.'s beroep op art. 14 § 2 van het 
Verdrag kan hem reeds hierom niet ba
ten, dat door deze bepaling aan het in 
art. II § 2 j O art. 2 § 2 van het verdrag 
bepaalde in geenen deele afbreuk wordt 
gedaan. 

Op het beroep van J. J. B.V., caféhouder, 
te Ossendrecht, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Breda 
van 26 Juli 1940, waarbij, met vernietiging 
van een door het Kantongerecht te Bergen 
op Zoom op 7 Maart 1940 gewezen vonnis, 
requirant ter zake van twee overtredingen, 
respectievelijk gequalificeerd als "het als 
werkgever in strijd met een besluit als in art. 
2 (d.i. art. 2 der wet van 16 Mei 1934 S. 257) 
bedoeld, arbeid doen verrichten zonder in het 
bezit te zijn van een schriftelijke vergunning 
van of vanwege den met de uitvoering dezer 
Wet belasten Minister", en "het aan een 
vreemdeling nachtverblijf verschaffen zonder 
daarvan binnen 24 uur hetzij mondeling, het
zij schriftelijk kennis te geven aan het hoofd 
van politie der gemeente, waar het nachtver
blijf verschaft wordt of aan een door dat 
hoofd van politie aangewezen ambtenaar on
der opgave van den naam en voornaam, na
tionaliteit, woonplaats, datum en plaats van 
geboorte, zoomede, voor zoover een Neder
landsch visum is verleend, van een korte om
schrijving van het daarbij bepaalde, alle wel
ke gegevens moeten worden ontleend aan het 
desbetreffend paspoort", met aanhaling van 
de artt. 3 van genoemde wet, 1, 2 en 4 van 
het K. B. van 5 Juni 1936 No. II, I en 5 der 
wet van 17 Juni 1918 S . 410, 27 van het K . B. 
van 16 Aug. 1938 S. 521, 23, 57, 62 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot twee geldboeten, elk van 
zes gulden en vervangende hechtenis van drie 
dagen voor elke boete: 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
"S., althans v. t. van art. 2 sub 1 en art. 3 

van de wet van 16 Mei 1934 en art. 1 van het 
K. B. van 5 Juni 1936 no. 11 in verband met 
de artt. 2 § 1 en 2, II § 2, en 14 § 2 van het 
tusschen Nederland en België gesloten vesti
gings- en arbeidsverdrag van 20 Febr. 1933, 
goedgekeurd bij de wet van 19 Juli 1934, S. 
408;" 

0. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat requirant 1 °. op of omstreeks 
17 Dec. 1939 des namiddags omstreeks 9 uur, 
onder de gemeente Ossendrecht als werkgever 
in het door hem gehouden café, gevestigd in 
perceel Dorpstraat A. 38, zonder schriftelijke 
vergunning van of vanwege den Minister van 
Soc_iale Zaken, in zijn dienst arbeid, bestaan
de m het behulpzaam zijn bij het bedienen 
van cafébezoekers, heeft doen verrichten door 
1. C., die noch de Nederlandsche nationali 
teit, noch het Nederlandsch onderdaanschap 
bezat; 2°. in de nachten van 16 op 17 en van 
17 op 18 Dec. 1939 in zijn woning in perceel 
Dorpstraat A. 38 aan de vreemdelinge I. C., 
die noc_h den staat van Nederlandsche bezat, 
noch mt anderen hoofde Nederlandsche on
derdane was, nachtverblijf heeft verschaft en 
toen niet heeft voldaan aan zijn verplichting 
om daarvan binnen 24 uur mondeling of 
schriftelijk kennis te geven aan den Burge
meester te Ossendrecht of aan een door dien 
Burgemeester aangewezen Ambtenaar, aan
gezien hij, verdachte, op 19 Dec. 1939 des 
namiddags om 8.45 uur zoodanige kennisge
ving nog niet had gedaan; 

0. dat volgens den inhoud der gebezigde 
bewijsmiddelen genoemde 1. C. was van Bel
gische nationaliteit en de Rechtbank o.m. 
heeft overwogen, dat requirants gemachtigde 
wel met een beroep op art. 11 § 2 van het bij 
de wet van 19 Juli 1934 S. 408 goedgekeurd, 
op 20 Febr. 1933 tusschen Nederland en Bel
gië gesloten Vestigings- en Arbeidsverdrag 
had beweerd, dat het eerste der bewezen ver
klaa,de feiten niet strafbaar zou zijn, doch 
deze bewering reeds hierom onjuist moest 
worden geoordeeld, dat "het ingeroepen arti
kel alleen dan aan de daar bedoelde arbeiders 
toestaat op het grondgebied van het andere 
land arbeid te aanvaarden, wanneer zij de 
voorwaarden vermeld in de artt. 1 en 2 van 
afd. I van het Verdrag naleven; dat § 2 van 
het art. 2 onder die voorwaarden in het bij
zonder noemt deze, dat de vreemde arbeider 
in het bijzonder zich zal gedragen naar de in 
het vreemde land geldende wettelijke voor" 
schriften, die, zooals juist voormelde wet 
(n.l. de Wet van 16 Mei 1934 S . 257) be
trekking hebben op de bescherming van de 
nationale arbeidsmarkt; dat waar uit de be
wezenverklaring volgt dat 1. C. - nog geheel 
daargelaten het antwoord op de vraag, of zij 
zich heeft gehouden aan de in § 1 van art. r 
van het verdrag genoemde wettelijke voor-
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schriften betreffende het toezicht op vreem
delingen - de in de vorige overweging be
doelde voorschriften niet heeft in acht ge
nomen, zoodat daarom het beroep op art. 11 
§ 2 van het verdrag faalt; 

0. dat in de toelichting tot het middel 
tegen die overweging wordt opgekomen met 
het betoog, dat in de artt. 2 § 1 en 11 § 2 

van het verdrag het beginsel wordt gehuldigd, 
dat Nederlanders en Belgen voor de uitoefe
ning van elke werkzaamheid van economi
schen aard in beide landen gelijk zullen staan, 
met dien verstande dat de vreemdeling zich 
zal hebben te gedragen naar de wetten en 
verordeningen betreffende het toezicht op 
vreemdelingen; dat de bepaling van art. 2 

§ 2, opgenomen in afd. 1 van het verdrag, 
welke getiteld is "Vestiging", geen andere 
bedoeling heeft dan om vast te stellen. dat 
Belgen, die zich in Nederland vestigen en 
dus dezelfde rechten hebben als Nederlan
ders, ook dezelfde verplichtingen hebben in
geval er beperkende bepalingen voor de be
·scherming van de nationale arbeidsmarkt 
worden gemaakt, m. a.w. dat een hier te 
lande gevestigde Belg, die arbeid doet ver
richten, aan de daaromtrent geldende, voor 
Nederlanders vastgestelde bepalingen zal zijn 
onderworpen; dat eindelijk ingevolge a rt. 14 
§ 2 van het verdrag het voormelde K . B. van 
5 Juni 1936 No. II, waarbij, sinds het bij 
K. B. van 12 Nov. 1938 No. 25 is gewijzigd, 
krachtens de wet van 16 Mei 1934 S . 257 was 
bepaald, dat, behoudens de daarin vermelde 
uitzonderingen, werkgevers vreemdelingen 
geen arbeid mogen doen verrichten zonder 
schriftelijke vergunning van of vanwege den 
m et de uitvoering dier wet belasten minister 
t. o. v. Belgische onderdanen verbindende 
kracht misten, nu door Nederland geen on
derhandelingen met betrekking tot het toe
passen van krachtens de wet van 16 Mei 1934 
S. 257 te nemen maatregelen met België zijn 
geopend; 

0. hieromtrent dat art. II § 2 van het 
Verdrag, voorkomende in Afd. II, getiteld 
,,Arbeid", luidt als volgt: ,,Onder de voor
waarden, vermeld in de artt. 1 en 2 van afd. 
I van dit verdrag zal aan de arbeiders, die 
onderdanen zijn van een van beide landen, 
worden toegestaan arbeid te aanvaarden op 
het grondgebied van het andere land", ter
wijl in art. 2 § 2 is b epaald, d a t d e onder
danen van ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen, behoudens hier niet ter zake die
nende uitzonderingen, op het grondgebied 
van de andere Partij alle ambachten en be
roepen zullen kunnen uitoefenen" onder de 
voorwaarde, dat zij zich gedragen naar de 
daar te lande geldende wetten en verorde
ningen met inbegrip van die welke betrek
king hebben op de bescherming van de na
tionale arbeidsmarkt"; 

dat hieruit kennelijk moet worden gelezen, 
dat wettelijke regelingen als die van de wet 
van 16 Mei 1934 S. 257 en het K. B . van 5 
Juni 1936 No. 11, welke in een der Verdrag
sluitende landen gelden en ter bescherming 
van de nationale arbeidsmarkt het verricht 
worden van arbeid door vreemdelingen aan 

banden leggen, ook met betrekking tot onder_ 
danen van het andere land, die in het eerst 
bedoelde land arbeid zouden willen verrich
ten, van toepassing zullen zijn, en derhalve 
het oordeel der Rechtbank, dat het bewezen 
verklaarde zonder de bedoelde vergunning 
doen verrichten van arbeid door een vreem
delinge, ook al ware deze van Belgische na
tionaliteit, ingevolge die wet en dat K . B . 
strafbaar is, wel verre van met het Verdrag 
in strijd te zijn, met een uitdrukkelijke be
paling daarvan in overeenstemming is; 

dat requirants beroep op art. 14 § 2 van 
het verdrag, luidende: ,,Ingeval een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen het noodig 
mocht achten op de betrokken arbeiders be
perkende maatregelen toe te passen, verbindt 
zij zich deze maatregelen op de onderdanen 
der andere Verdragsluitende Partij niet toe 
te passen, dan na met deze laatste onderhan
delingen te hebben geopend, ten doel heb
bende om het nadeel, dat uit bedoelde maat
regelen mocht kunnen voortvloeien, zooveel 
mogelijk te beperken", hem reeds hierom 
niet kan baten, dat door deze bepaling aan 
het in art. II § 2 j O

• art. 2 § 2 van het ver
drag bepaalde in geenen deele afbreuk wordt 
gedaan; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteyn, behoudens zijn op
merking, ,,dat de door de Rechtbank gebe
zigde qualiiicatie van het in de eerste plaats 
bewezenverklaarde, behoort te worden aan
gevuld door daarin de Wet van z6 Mei I934 
S. 257 te noemen".] 

(N. J.) 

z8 November 1940. BESLUIT v an den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 185). 

De Raad heeft, met intrekking van 
een vroeger besluit, waarbij aan een 
ambtenaar, die was veroordeeld wegens 
het in zijn functie plegen van valsch
heid in geschrifte, eervol ont slag was 
verleend, aan dien ambtenaar opgelegd de 
straf van verlaging in rang voor een door 
den Raad te bepalen tijd. De betrok
kene heeft blijk gegeven van ongeschik t
heid, anders dan t e n gevolge van ziels 
of lichaamsgebreken, voor de waarne
ming van zijn ambt, zoodat hij terecht 
uit den gemeentedienst was ontslagen. 
Het raadsbesluit tot intrekking van het 
ontslagbesluit en tot herstel van den be
trokkene in den gemeentedienst moet 
derhalve geacht worden te zijn in strijd 
met het algemeen belang. 

Zie K. B. 14 Oct. 1939, S. 2348 C. V. 1939 
blz. 599. 

De Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandsche Zaken· 

0. dat de raad der gemeent; Y bij zijn 
besluit van 27 Juli 1939 heeft besloten: 

a. ~en heer X_, met ingang van 1 Aug. 1939, 
met machtnemmg van het bepaalde in art. 
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71 van het Ambtenarenreglement, op de 
hierna vermelde gronden eervol ontslag te 
verleenen uit alle functies , waarin hij van 
gemeentewege is benoemd; 

b . den heer X van gemeentewege een 
vergoeding toe te kennen op grond van 
artikel 68, 3de lid, 1sten volzin, van het 
Ambtenarenreglement tot een bedrag van 
f 1500 per jaar, uit te keeren in maandelijk
sche termijnen, met dien verstande, dat het 
bedrag der vergoeding elk jaar opnieuw bij 
de begrooting zal worden vastgesteld en dat 
de uitkeering ingaat één maand na de uitbe
taling van het laatste salaris, waarop hij 
recht heeft; 

dat dit besluit van den raad der gemeente 
Y dd. 27 Juli 1939, voor zoover betreft 
het bepaalde onder b, bij Koninklijk besluit 
van 14 October 1939 n °. 31 werd vernietigd 
wegens strijd met het algemeen belang; 

dat vervolgens door den raad der gemeente 
Y in overeenstemming m et het advies 
van het Scheidsgerecht dier gemeente van 
19 December 1939 bij besluit van 29 Decem
ber 1939 werd besloten: 

I. in te trekken zijn besluit van 2 7 Juli 
1939, onder a , om aan X eervol ontslag te 
verleenen uit alle functies, waarin hij van 
gemeentewege werd benoemd; 

Il. aan X op te leggen de straf van ver
laging in rang voor een door dat college te 
bepalen tijd; 

dat, hangende het onderzoek naar de vraag, 
of er termen zijn, om dit besluit wegens strijd 
met de wet of met het algemeen belang te 
vernietigen, dit raadsbesluit bij Koninklijk 
besluit van 16 Januari 1940 n °. 13 tot 1 Oc
tober 1940 werd geschorst, welke termijn van 
schorsing vervolgens bij beschikking van den 
Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Binnenlandsche Zaken dd. 13 September 
1940, n ° . 46938, afd. Ambtenarenzaken, tot 
29 December 1940 werd verlengd; 

dat het aan voornoemden X verleen
de ontslag steunde op de overweging, dat 
hij bij vonnis van de Arr.-Rechtb. te Am
sterdam d .d. 27 Juni 1939 is veroordeeld, 
wegens het in zijn functie van ambtenaar 
der gemeente Y plegen van valschheid 
in geschrifte, tot een gevangenisstraf van 6 
maanden, waarbij bevolen is, dat deze straf 
niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de 
Rechtb. later anders mocht gelasten, op 
grond dat de veroordeelde zich vóór het ein
digen van een proeftijd van 3 jaren aan een 
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, zoo
mede tot betaling van een geldboete ten be
drage van f 2 50 ; deze boete bij gebreke van 
betaling en van verhaal te vervangen door 
hechtenis voor den tijd van dertig dagen; 

dat, afgezien van de vraag, of het niet wen
schelijk ware geweest, indien aan X, 
voornoemd, op grond van vorenvermel
de feiten, de straf van niet-eervol ontslag, als 
bedoeld in art. 60, eerste lid, onder i, van het 
gemeentelijk ambtenarenreglement, zou zijn 
,opgelegd, in ieder geval moet worden aange
nomen, dat meergenoemde X blijk heeft 
gegeven van ongeschiktheid, anders dan 
ten gevolge van ziels- of lichaamsgebre-

L. 1940. 

ken, voor de waarneming van de door hem 
voorheen bekleede ambten , zoodat hij te 
recht uit den dienst der gemeente Y was 
ontslagen; 

dat voornoemd besluit van den raad der 
gemeente Y van 29 December 1939, strek
kende t en eerste tot intrekking van het 
ontslag en t en tweede tot herstel van X 
in den gemeentedienst, mogelijk binnen af
zienbaren tijd zelfs in alle functies, waaruit 
hij bij het raadsbesluit van 27 Juli 1939 we
gens ongeschiktheid werd ontslagen, geacht 
moet worden te zijn in strijd met het alge
meen belang; 

Gelet op art. 185 van de G emeentewet en 
op art. 1, eerste lid, van de Verordening No. 
193/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied; 

Besluit: Meergenoemd besluit van den 
raad der gemeente Y d.d. 29 Dec. 1939 
te vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

( A. B .) 

z9 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Waterstaat. (Wet 
houdende algemeene regels \Vaterstaats
bestuur art. 19 j 0

• art. 20). 
Wel spreekt art. 19 A IV van "beta

ling" van bestuursleden, en betreft het 
in casu een weigering van goedkeuring 
door Ged. Staten van een benoeming 
tot voorzitter van een polder, doch nu 
volgens het Alg. Reglement de hierbe
doelde goedkeuring tot toelating strekt, 
houdt het besluit van Ged. Staten in een 
beslissing omtrent toelating van een be
stuurslid en is dit besluit aan beroep 
onderworpen . Daar het besluit niet met 
redenen is omkleed, is het genomen in 
strij d met art. 20. 

Het Alg. Reglement stelt de benoem
baarheid tot bestuurslid mede afhanke
lijk van het hebben van de rechten van 
eigendom als anderszins van omslag
plichtig land of water, met dien ver
stande dat iemand, die niet aan dezen 
eisch voldoet, onder goedkeuring van 
Ged. Staten tot voorzitter kan worden 
benoemd. Nu er in den polder verschil
lende voor voorzitter geschikte personen 
zijn, die aan de gestelde eischen voldoen 
en bereid zijn een benoeming te aan
vaarden, en de thans benoemde niet zoo
danig uitsteekt, dat het maken van een 
uitzondering gerechtvaardigd zou zijn, 
wordt de gevraagde goedkeuring op de 
benoeming geweigerd. 

D e Secr.-Gen., waarnemend Hoofd van 
het Departement van Waterstaat, 

Gezien de beroepen, ingesteld door A. J . 
den Hartog, te Nieuwkoop, en door het be
stuur van den polder Nieuwkoop en Noorden 
tegen de beschikking van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 29 Nov. 1939, B. No. 
rr226 (ie afdeeling) G.S. No. 68, waarbij 
goedkeuring onthouden werd aan de benoe
ming op 10 Aug. 1939 door stemgerechtigde 

25 
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ingelanden van A. J. den Hartog voornoemd 
tot Dijkgraaf van den polder Nieuwkoop en 
Noorden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 26 Juni 1940, No. 475); 

0. dat bij eene op 10 Aug. 1939 gehouden 
verkiezing van een dijkgraaf van den polder 
Nieuwkoop en Noorden door stemgerechtig
de ingelanden gekozen werd Antonius Jaco
bus den Hartog, te Nieuwkoop; 

dat, aangezien hij niet voldeed aan het 
bepaalde bij art. 29, re lid, van het Alge
meen Reglement voor de Polders der pro
vincie Zuid-Holland, het polderbestuur aan 
Ged. Staten van Zuid-Holland heeft ver
zocht de benoeming ingevolge art. 30 van 
het genoemde Algemeen Reglement goed te 
keuren; 

dat dit college bij schrijven van 29 Nov. 
1939, B. No. n226 (re afdeeling) G.S. No. 
68 aan het polderbestuur heeft medegedeeld, 
dat het, na ingesteld onderzoek, geen termen 
aanwezig had gevonden, om de gevraagde 
goedkeuring te verleenen; 

dat van dit besluit A. J . den Hartog en 
het bestuur van den polder Nieuwkoop en 
Noorden in beroep zijn gekomen, aanvoeren
de, dat Ged. Staten zonder opgave van rede
nen de ingevolge art. 30 van het Algemeen 
Reglement voor de Polders in de provincie 
Zuid-Holland vereischte goedkeuring heb
ben geweigerd ; dat dit college daarmede het 
voorschrift van art. 20 der Waterstaatswet 
1900 heeft geschonden ; dat het immers niet 
twijfelachtig kan zijn, of van de weigering 
beroep openstaat; dat art. 19 van de genoem
de wet onder A IV appellabel stelt de be
sluiten van Ged. Staten, krachtens water
schapsreglementen genomen, houdende be
slissing omtrent toelating van bestuursleden 
van waterschappen, terwijl art. 57, r van het 
genoemde Algemeen Reglement de gevorder
de goedkeuring met toelating gelijkstelt; dat, 
voorzoover deze gelijkstelling bij provinciaal 
reglement niet van invloed kan worden ge
acht op de interpretatie van het begrip "toe
lating" in de wet, zij in elk geval inhoud een 
vatbaarverklaring voor beroep, welke haar 
wettelijken grondslag vindt in art. 19 onder 
B van de genoemde wet; dat Ged. Staten, 
door in strijd met de wet hun besluit niet 
met redenen te omkleeden, het hun onmo
gelijk hebben gemaakt aan te toonen, dat de 
gronden, waarop dit besluit berust, onjuist 
zijn en zij dus moeten volstaan met zich te 
beroepen op het gevoelen van de meerder
heid van stemgerechtigde, goed tot oordee
len bevoegde ingelanden en de afwezigheid 
van oneervolle persoonlijke omstandigheden, 
onderscheidenlijk op de bijzondere geschikt
heid van den gekozene voor de functie van 
dijkgraaf, weshalve zij hebben verzocht, het 
bestreden besluit van Ged. Staten te vernie
tigen en, in beroep beslissende, de gevraagde 
goedkeuring alsnog te verleenen; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellanten in hunne beroepen, dat 
art. 19 A IV der Waterstaatswet 1900 aan 
alle belanghebbenden beroep toekent van 

krachtens provinciale verordeningen betref
fende den Waterstaat of reglementen van 
waterschappen, veenschappen en veenpol
ders genomen besluiten van Ged. Staten , 
houdende beslissing omtrent toelating en on
gevraagd ontslag van bestuursleden van wa
terschappen, veenschappen en veenpolders; 

dat het in het onderwerpelijke geval wel
iswaar betreft eene weigering van goedkeu
ring door Ged. Staten van eene door stem
gerechtigde ingelanden plaats gehad hebben
de benoeming tot voorzitter van een polder 
(dijkgraaf) , doch dat krachtens art. 57, re 
lid , van het Algemeen Reglement voor de 
Polders in de provincie Zuid-Holland de 
hierbedoelde goedkeuring, waaraan ingevol
ge art. 30 van dit Reglement, in een geval 
als het onderwerpelijke, waarin de benoemde 
niet aan de vereischten van art. 29 voldeed, 
de benoeming is onderworpen, tot toelating 
strekt; 

dat hieruit volgt, dat het bestreden besluit 
van Ged. Staten van rechtswege inhoudt 
eene krachtens het Algemeen Reglement ge
nomen beslissing omtrent toelating van een 
bestuurslid van een waterschap, als in het 
bovenvermelde art. 19 onder A IV der Wa
terstaatswet 1900 bedoeld, zoodat dit besluit 
ingevolge deze wetsbepaling aan beroep on
derworpen is; 

dat de appellanten, als belanghebbenden, 
mitsdien in hunne beroepen kunnen worden 
ontvangen ; 

0 . verder, dat ingevolge art. 20 van de 
Waterstaatswet 1900 de aan beroep onder
worpen besluiten van Ged. Staten, waarbij 
goedkeuring wordt geweigerd of een geschil 
wordt beslist, met redenen moeten zijn om
kleed; 

dat Ged. Staten, ten onrechte in de mee
ning verkeerende, dat hun be)luit niet aan 
beroep onderworpen was, dit voorschrift niet 
hebben in acht genomen; 

dat het gebrek aan motiveering niet slechts 
ten gevolge zou hebben, dat de appellanten 
in hun beroepsrecht worden verkort en des
wege in hunne belangen benadeeld, doch te
vens aan een juiste beoordeeling van het 
aangevallen besluit in den weg zou staan, 
ware het niet, dat Ged. Staten in een aan 
het Departement van Waterstaat uitgebracht 
advies alsnog de gronden hebben aangege
ven, die hun college bij het nemen zijner be
slissing hebben geleid, van welk advies de 
appellanten ingevolge art. 36 van de wet van 
21 Dec. 1861 (S. No. 129), houdende rege
ling van de samenstelling en de bevoegdheid 
van den Raad van State, kennis hebben kun
nen nemen; 

dat in een en ander aanleiding kan worden 
gevonden in deze niet met de vernietiging 
van het bestreden besluit van Ged. Staten 
te volstaan, doch mede om ten aanzien van 
de hoofdzaak te beslissen; 

dat tot dit laatste te eerder termen be
staan, nu de appellanten uitdrukkelijk heb
ben verzocht, in beroep beslissende, de ge
vraagde goedkeuring alsnog te verleenen; 

0. te dezen aanzien: 
dat art. 29 van het Algemeen Reglement 
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voor de Polders in de provincie Zuid-Hol
land, naast de andere bij art. 28 voor een 
lid van het bestuur omschreven vereischten, 
de benoembaarheid tot lid van het bestuur 
mede afhankelijk stelt van het hebben van 
de rechten van eigendom, erfpacht of vrucht
gebruik van ten minste één hectare omslag
plichtig land of water, dan wel, blijkens eene 
vóór de benoeming geregistreerde akte, het 
genot daarvan krachtens huur en verhuur of 
eenige andere overeenkomst, met dien ver
stande evenwel, dat, ingevolge artikel 30, 
iemand, die niet aan de vereischten van het 
voorgaande artikel voldoet, onder goedkeu
ring van Ged. Staten tot voorzitter kan wor
den benoemd, mits hij de overige vereischten 
bezit; 

dat hieruit volgt, dat, hoewel als regel aan 
de vereischten van art. 29 behoort te worden 
vastgehouden, ten aanzien van den voorzit
ter daarvan kan worden afgeweken, wanneer 
bijzondere omstandigheden naar het oordeel 
van Ged. Staten dit wenschelijk maken; 

dat in het onderhavige geval geen vol
doende aanleiding aanwezig is in deze van 
den algemeenen regel af t e wijken; 

dat toch, blijkens het hiervoren bedoelde 
ambtsbericht van Ged. Staten, er in den ge
noemden polder verschillende voor voorzit
ter daarvan geschikte personen zijn, die wel 
aan de eischen van het bedoelde art. 29 vol
doen en bereid zouden zijn eene eventueele 
benoeming te aanvaarden, terwijl de thans 
benoemde, met het oog op de te vervullen 
taak, niet zoodanig uitsteekt, dat het ma
ken van eene uitzondering als vorenbedoeld 
gerechtvaardigd zou zijn; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten : 

I. de appellanten in hunne beroepen ont
vankelijk te verklaren; 

II. het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 29 Nov. 1939, B . No. u226 (1e 
afdeeling) G . S. No. 68, als niet met redenen 
omkleed te vernietigen; 

III. doende, wat Ged. Staten hadden be
hooren te doen : op de hierboven aangegeven 
gronden de door het bestuur van den polder 
Nieuwkoop en Noorden gevraagde goedkeu
ring van de benoeming van A. J. den Hartog 
te Nieuwkoop, tot voorzitter van dezen pol
der te weigeren. 

(A.B.) 

25 November I940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 40). 

Van afschuiving kan niet worden ge
sproken, nu de raad van den armlastige 
om te verhuizen niet van een ambte
naar, doch van de familieleden van den 

betrokkene, die bij het onderhoud tus
schen dezen en den ambtenaar tegen
woordig waren, is uitgegaan, terwijl het 
niet verleenen van ondersteuning onder 
de omstandigheden, zooals deze zich in 
casu voordoen, niet kan worden aange
merkt als het uitoefenen van invloed in 
den zin van art. 40. 

De Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van 
de kosten van ondersteuning van het gezin 
Weduwe P. van Dongen-Norbart; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Nov. 1940, No. 590; 

0. dat Pietronella Norbart, weduwe van 
J. van Dongen, zich met haar kind Mathijs 
van Dongen op 15 F ebr. 1939, komende uit 
de gemeente Dordrecht, in de gemeente 
Sprang-Capelle vestigde, alwaar ondersteu
ning door het burgerlijk armbestuur nood
zakelijk bleek; 

dat burgemeester en wethouders van 
Sprang-Capelle goede redenen meenen te 
hebben om te vermoeden, dat invloed van 
den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon, 
te Dordrecht, tot d e komst van de armlasti
ge in hunne gemeente heeft medegewerkt, 
daartoe aanvoerende, dat de Weduwe Van 
Dongen ten stelligste ontkent, dat van haar 
het initiatief is uitgegaan om zich weder te 
vestigen in de gemeente van herkomst; dat 
integendeel, toen zij zich om steun had aan
gemeld en de vrouwelijke ambtenaar voor 
maatschappelijk Werk te Dordrecht zich te 
haren huize vervoegde, haar gezegd werd: 
.,U woont veel te kort in de gemeente Dor
drecht om ondersteund te kunnen worden. 
De eenige oplossing is, dat U weder naar 
Brabant gaat om daar werk te zoeken"; dat 
ook de naam Eindhoven werd genoemd als 
plaats van eventueele vestiging, aangezien 
zij daar gemakkelijk werk zou kunnen krij
gen; dat naar aanleiding van deze poging, 
om haar uit Dordrecht te doen vertrekken, 
de Weduwe Van Dongen verzocht, of zij dan 
reisgeld kon krijgen om zich elders te vesti
gen; dat dit reisgeld niet werd verstrekt; dat 
zij zich eveneens tweemaal gemeld heeft bij 
het Roomsch-Katholieke Parochiaal Armbe
stuur ( te weten bij den pastoor harer paro
chie), doch beide keeren van de dienstbode 
het antwoord ontving, dat de pastoor niet 
thuis was; 

dat burgemeester en wethouders van Dor
drecht daartegenover stellen, dat bij de 
steunaanvrage een uitgebreid onderzoek werd 
ingesteld naar de gezinsomstandigheden van 
de betrokkene; dat begrijpelijk is, dat het
geen bij het bedoelde onderzoek werd be
sproken niet beperkt bleef tot den toestand 
van dat oogenblik; dat een huisbezoeker, dte 
een juiste opvatting van zijn taak heeft, aan
dacht zal moeten schenken aan de mogelijk
heid tot opheffing van den arme uit den 
staat van armlastigheid; dat vanzelf daarbij 
de vraag rees, welke mogelijkheden er be
stonden om te bevorderen, dat zij in eigen 
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onderhoud zou kunnen voorzien; dat zij daar
bij te kennen gaf, dat haar schoonmoeder 
haar aangeraden had naar Kaatsheuvel te 
komen; dat ook haar vader, die bij dat on
derhoud tegenwoordig was, een zoodanige op
lossing de meest geschikte achtte; dat inder
daad deze oplossing niet zoo onaannemelijk 
leek, omdat de Weduwe Van Dongen zich 
te Dordrecht volkomen vreemd voelde; dat 
haar bovendien de huur was opgezegd, het
geen voor haar een reden temeer was, om ge
volg te geven aan de door de familie gedane 
voorstellen; dat uit het feit, dat de vrouwe
lijke ambtenaar voor Maatschappelijk Werk 
niet afwijzend stond tegenover deze meenin
gen, echter geenszins voortvloeit, dat van 
deze zijde invloed op dat vertrek werd uitge
oefend; dat de instelling Maatschappelijk 
Hulpbetoon het verzoek om reisgeld, dat van 
de betrokkene uitging, heeft afgewezen, het
geen bevestigt, dat geenszins de bedoeling 
vooropstond om haar vertrek naar elders te 
bevorderen; dat zij integendeel werd verwe
zen naar het Roomsch-Katholieke Armbe
stuur, hetgeen als een aanwijzing kan gel
den, dat de steunaanvrage op normale wijze, 
overeenkomstig de bepalingen der Armen
wet in behandeling werd genomen; dat de 
Weduwe Van Dongen echter bij nader inzien 
besloot gehoor te geven aan de aanwijzingen 
van de familie en naar elders is vertrokken, 
zoodat de bedoelde steunaanvrage door 
Maatschappelijk Hulpbetoon als vervallen 
kon worden beschouwd; dat ten stelligste 
moet worden ontkend, dat de vrouwelijke 
ambtenaar voor Maatschappelijk Werk zou 
hebben gezegd, dat zij te kort in de gemeen
te D ordrecht woonachtig zou zijn geweest, 
om voor steun in aanmerking te kunnen ko
men; 

dat burgemeester en wethouders van 
Sprang-Capelle, met dit verweer van burge
meester en wethouders van Dordrecht in 
kennis gesteld, nog hebben aangevoerd, dat 
aan de Weduwe Van Dongen weliswaar toen
tertijd de huishuur is opgezegd, doch dit me
de verband hield met haar voornemen om 
een goedkooper huis te gaan bewonen, om
dat een weekhuur van f 5.75 voor haar te 
veel was; dat, indien haar de huishuur niet 
was opgezegd, zij toch direct een andere wo
ning in Dordrecht zou hebben gezocht; dat 
het niet juist is, dat de schoonmoeder invloed 
op haar vertrek uit Dordrecht heeft uitge
oefend; dat ook haar vader zich nooit met 
hare verhuizing heeft bemoeid; 

0. dat op grond van de stukken moet wor
den geoordeeld, dat zich hier geen geval van 
afschuiving in den zin van art. 40 der Ar
menwet heeft voorgedaan; 

dat burgemeester en wethouders van 
Sprang-Capelle weliswaar stellen, dat een 
vrouwelijke ambtenaar voor Maatschappe
lijk Werk, verbonden aan den dienst voor 
Sociale Zaken der gemeente Dordrecht, te
gen de Weduwe Van Dongen, toen deze om 
ondersteuning vroeg, gezegd zou hebben, dat 
zij weer naar Noordbrabant moest gaan om 
werk te zoeken, welke woorden inderdaad de 

aanleiding zouden zijn geweest, dat de arm
lastige uit Dordrecht naar Sprang-Capelle is 
vertrokken, doch dat de bedoelde vrouwelijke 
ambtenaar, blijkens een zich onder de stuk
ken bevindend proces-verbaal, t en overstaan 
van den kantonrechter te Dordrecht onder 
eede heeft verklaard, dat de raad aan de 
Weduwe Van Dongen om naar Noordbra
bant te verhuizen niet van haar is uitgegaan, 
doch van de familieleden van de betrokkene, 
die bij het onderhoud tusschen haar en de 
Weduwe Van Dongen aanwezig waren; 

dat burgemeester en wethouders van 
Sprang-Capelle zich voorts nog beroepen op 
de verklaring van de armlastige zelf, dat zij 
niet uit Dordrecht zou zijn weggegaan, als 
zij aldaar ondersteuning had gekregen, doch 
dat, wat daarvan zij, het niet verleenen van 
ondersteuning onder de omstandigheden, zoo
als deze zich hier voordoen, niet kan worden 
aangemerkt als het uitoefenen van invloed 
in den zin van a rt. 40 der Armenwet; 

Gezien de Armenwet ; 
Heeft op grond van par. 1 der Verorde

ning No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet vgor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A. B.) 

25 November 1940. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Sv. art. 261; Alg. P ol. 
Verord. H engelo art. 9). 

De aanhef "Uitgezonderd in het geval 
in art. 33 bedoeld, is het verboden .. . ... " 
van art. 9 A.P.V. van Hengelo, welk ar
tikel bedoelt te waken tegen het bevui
len van den openbaren weg, is te ver
staan in dien zin , dat het op den open
baren weg werpen van de in het ar tikel 
genoemde stoffen is verboden alleen in
geval die niet onmiddellijk daarna we
der van den weg worden verwijderd. D e 
Kantonrechter was dus terecht van oor
deel, dat het te laste gelegde en bewe
zenverklaarde slechts dan een overtre
ding van a rt. 9 zou opleveren, indien 
daaruit bleek, dat was gehandeld in 
strijd met het als voormeld beperkte 
verbod, hetgeen niet het geval is nu niet 
anders is te laste gelegd, dan dat vuilnis 
op den openbaren weg is neergeworpen. 

Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M. 
bij het Kantongerecht te Enschedé, requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
voornoemd Kantongerecht van 14 Aug. 1940, 
waarbij J . H .A. N ., zonder beroep, te Henge
lo ( 0), ter zake van het hem bij dagvaarding 
te laste gelegde van alle rechtsvervolging 
werd ontslagen; 



389 25 NOVEMBER 1940 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, en lui
dende: 

"S. door verkeerde of niet toepassing van 
de artt. 348, 349, 350, 351, 352, 398 en 261 
Sv., art. 91 Sr. en artt. 9, 33 en 94bis der Alg. 
Pol. Verord. voor de gemeente Hengelo ( 0). 

Doordat de Kantonrechter het telastege
legde feit bewezen achtende, verdachte heeft 
ontslagen van alle rechtsvervolging, instede 
van hem deswege te veroordeelen; 

overmits toch het te laste gelegde en be
wezene oplevert het strafbare feit, omschre
ven in art. 9 van bovengenoemde Alg. Pol. 
Verord., strafbaar gesteld bij art. 94bis dier 
verordening; 

aangezien toch de in art. g van voornoem
de Politieverordening vermeld staande zin
snede: ,,uitgezonderd in het geval bij art. 33 
bedoeld", niet als een element van het straf
bare feit moet worden beschouwd, maar als 
een fait d'excuse, weshalve voornoemde zin
snede niet in de dagvaarding behoeft te wor
den gesteld; 

althans - zoo laatstgenoemde overweging 
niet juist mocht zijn - zulks nog niet met 
zich brengt, dat voornoemde zinsnede met 
zooveel woorden in de dagvaarding moet wor
den vermeld, immers uit het feit, dat ver
dachte ter plaatse een hoeveelheid, door hem 
voor wegvoering door de ophaaldienst be
stemd, vuilnis heeft neergeworpen , reeds im
plicite volgt, dat geen sprake is van het neer
leggen, plaatsen , hebben of laten staan of lig
gen van goederen of stoffen door verdachte 
ter onmiddellijke opberging in eenig gebouw, 
opslagplaats of bijzondere ruimte, noch tot 
het bezigen van den weg als werkplaats door 
verdachte, en dus implicite volgt, dat de uit
zondering van art. 33 van voornoemde Poli
tieverordening hier niet van toepassing was"; 

0 . dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is te laste gelegd dat hij te Hen
gelo (0) op of omstreeks 15 Juli 1940 op den 
openbaren weg, de Vondelstraat, een hoeveel
heid vuilnis heeft neergeworpen; 

0. dat blijkens de aanteekening van het 
bestreden mondelinge vonnis in het proces
verbaal der terechtzitting de Kantonrechter 
het telastegelegde heeft bewezen verklaard, 
doch gerequireerde heeft ontslagen van alle 
rechtsvervolging te dier zake "omdat hem bij 
dagvaarding wordt verweten eene overtre
ding van art. 9 d e r Alg. P o l. V erord. voor de 
gemeente Hengelo (O), doch niet is te laste 
gelegd, dat het uitzonderingsgeval bij art. 33 
bedoeld niet aanwezig was" ; 

0. dat art. 9 van voormelde verordening 
luidt : ,,Uitgezonderd in het geval bij art. 33 
bedoeld, is het verboden hooi, stroo, aarde, 
puin, mest, afval van visch of van ander ge
dierte, vuilnis, asch of andere voorwerpen op 
de·n openbaren weg te werpen, noch dien op 
eenige andere wijze te bevuilen;" 

O . dat genoemd art. 33, voorzooveel hier 
van belang, luidt: ,,Onverminderd hetgeen is 

bepaald bij het Rij ks- en Provinciaal wegen
reglement is het verboden zonder vergunning 
van B. en W . op den openbaren weg voor
werpen, goederen of stoffen neer te leggen , te 
plaatsen, te hebben, of te laten staan of lig
gen, wanneer deze niet onmiddellijk daarna 
in eenig gebouw, opslagplaats of bijzondere 
ruimte worden geborgen, of dien weg tot 
bergplaats te bezigen" ; 

0 . omtrent het middel : 
dat de aanhef van vorenaangehaald art. 9, 

welk artikel bedoelt te waken tegen het be
vuilen van den openbaren weg, is te verstaan 
in dien zin, dat het op den openbaren weg 
werpen van de in het artikel genoemde stof
fen is verboden alleen ingeval die niet on
middellijk daarna weder van den weg wor
den verwijderd; 

dat de Kantonrechter dus terecht van oor
deel was, dat het te laste gelegde en bewezen
verklaarde slechts dan een overtreding van 
art. 9 zou opleveren, indien daaruit bleek, 
dat was gehandeld in strijd met het als voor
meld beperkte verbod, hetgeen niet het geval 
is nu niet anders is te laste gelegd, dan dat 
vuilnis op den openbaren weg is neergewor
pen ; 

dat dus noch de primaire, noch de subsi
diaire grief van het middel kan slagen; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Wijnveldt, die t.a. v. het mid
del opmerkte: 

,,Ik kan mij met dit middel niet vereeni
gen. Steeds hebben zich in de rechtspraak 
moeilijkheden voorgedaan over de vraag wat 
al dan niet als "fait d'excuse" moet worden 
beschouwd, m. a.w. welke elementen in de 
telastelegging moeten worden opgenomen, 
doch ik meen, dat de Hooge Raad voldoende 
duidelijk te kennen heeft gegeven, dat in ge
vallen als hier besproken, waar de algemeene 
verbodsbepaling begint met: ,,uitgezonderd 
in het geval bij art. 33 bedoeld, is het ver
boden, enz." ook die uitzondering, d. w. z. het 
niet aanwezig zijn daarvan, in de telasteleg
ging moet worden vermeld. Ik acht dit von
nis des Kantonrechters dan ook juist en meen 
dat hier de eisch gesteld moet worden, dat 
ook het zich niet voordoen van de uitzonde
ringen bij de dagvaarding tot uiting komt, al 
verzwaart zulks de bewijslast voor het 0. M. 
De redactie der verbodsbepaling dwingt daar 
m.i. toe. 

Het subsidiaire middel van requirant gaat 
naar mijn oordeel niet op, omdat nu bewezen 
is, dat gerequireerde vuilnis heeft neerge
worpen , daaruit volgt, dat hij dit vuilnis ter 
plaatse heeft neergelegd, geplaatst of gehad 
- ruimere termen welke art. 33 bezigt. Ne
derwerpen ziet meer op de wijze waarop het 
vuilnis is neergelegd, geplaatst of aanwezig 
is, doch het resultaat is hetzelfde. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping van 
het beroep."l 

(N. J.) 
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26 November z940. BESLUIT van den S e
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 40). 

In casu kan niet worden gezegd, dat 
d oor het bekostigen van de verhuizing 
van L. naar A. invloed op de komst van 
het armlastig gezin te A. is uitgeoefend, 
nu de dienst te L. op grond van de ge
gevens, waarover hij beschikte, niet zon
der reden mocht verwachten dat het ge
zin te A. in gunstiger geldelijke omstan
digheden zou geraken dan te L., terwijl 
de verhuizing ook overigens voor het 
gezin voordeelen bood. Zulks was te eer 
het geval, nu de dienst te A. in verzuim 
is gebleven, tijdig gebruik te maken van 
de hem door den dienst te L. geboden 
gelegenheid, zich over de voorgenomen 
verhuizing uit te spreken. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van het gezin J. 
Palma; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
13 Nov. 1940, No. 589); 

0. dat J . Palma in het voorjaar van 1940 
aan den Dienst voor Maatschappelijk Hulp
betoon te L eeuwarderadeel, in welke ge
meente hij m et zijn gezin woonachtig was, 
om gelden verzocht voor de verhuizing van 
het gezin naar Arnhem, onder mededeeling, 
aldaar geen steun noodig te zullen hebben , 
aangezien hij in die gemeente een onder ge
zinsvoogdij staanden zoon van zijne vrouw 
uit een vorig huwelijk, die f 9 per week in
komsten had, weder in zijn gezin zou kun
nen opnemen, terwijl zijn veertienjarige zoon 
volgens door de Arbeidsbeurs te Arnhem aan 
hem verstrekte inlichtingen f 6 à f 7 per week 
zou kunnen verdienen en zijn veertienjarig 
dochtertje als dagmeisje eveneens inkomsten 
zou kunnen verkrijgen; dat daarbij door hem 
werden overgelegd eene verklaring van den 
Ambtenaar voor de Kinderwetten te Leeu
warden en een advies van den geneesheer C. 
Bangma te Huizum, beide strekkende tot 
aanbeveling van de voorgenomen verhuizing; 

dat, nadat de Dienst voor Maatschappe
lijk Hulpbetoon te Leeuwarderadeel, bij 
schrijven van 20 April ,940 dien te Arnhem 
met een en ander in kennis had gesteld, daar
bij verzoekende te willen mededeelen, of de 
laatstgenoemde dienst tegen de verhuizing 
bezwaar had, en nadat antwoord op deze 
vraag was uitgebleven, de eerstgenoemde 
dienst, toen de huur van de woning van P al
ma op 12 M ei 1940 zou afloopen , zijn ver
zoek om steun voor de verhuizing heeft in
gewilligd, met gevolg, dat deze zich met zijn 
gezin op 8 Mei 1940 te Arnhem heeft geves
tigd, alwaar hij zich al spoedig om onder
stand bij den D ienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon, te Arnhem, moest vervoegen; 

dat eerst bij brief van 22 Juli 1940 de 
D ienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Leeuwarderadeel, van dien te Arnhem een 
antwoord kreeg, inhoudende dat zijns inziens 

Maatschappelijk Hulpbetoon te Leeuwarde
radeel zich aan afschuiving van een armlas
tig gezin had schuldig gemaakt, doch dat hij, 
om tot een oplossing te geraken, bereid was 
de ondersteuning van het gezin over te ne
men, mits Maatschappelijk Hulpbetoon, te 
Leeuwarderadeel, gedurende twee jaren die 
ondersteuning voor zijn rekening wilde ne
men; dat de laatstgenoemde dienst op dit 
voorstel niet is ingegaan; 

dat de D ienst voor Maatschappelijk Hulp
betoon te Arnhem hierin aanleiding heeft 
gevonden, toepassing van het bepaalde bij 
art. 40, tweede lid, der Armenwet te verzoe
ken, daar zijns inziens de Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te L eeuwarderadeel, 
zonder voldoenden grond de bestaansmoge
lijkheid van het gezin P alma te Arnhem heeft 
aangenomen, zoodat zich zijns in ziens hier 
een geval van afschuiving heeft voorgedaan; 

dat Maatschappelijk Hulpbetoon te Leeu
warderadeel echter ontkent, dat afschuiving 
zou hebben p laats gehad en er op wijst, dat 
zijnerzijds alles is gedaan, wat redelijkerwij
ze mogelijk was om zekerheid te verkrijgen, 
dat het gezin in zijne nieuwe woonplaats niet 
armlastig zou zijn, doch dat door den inge
treden oorlogstoestand die verwachting niet 
is vervuld; 

0 . dat niet kan worden gezegd, dat de 
D ienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon te 
Leeuwarderadeel, door het bekostigen van 
de verhuizing van het gezin Palma naar Arn
hem op de komst van dat gezin in die ge
meente invloed heeft uitgeoefend, welke tot 
toepassing van het bepaalde in art. 40, twee
de lid, der Armenwet zou· behooren te leiden; 

dat toch die dienst op grond van de gege
vens omtrent het genoemde gezin, waarover 
hij beschikte, niet zonder reden m ocht ver
wachten, dat het gezin te Arnhem in gunsti
ger geldelijke omstandigheden zou geraken 
dan te Leeuwarderadeel, terwijl ook voor de 
gezondheid der kinderen, alsmede voor den 
te Arnhem werkzaam zijnden en onder ge
zinsvoogdij staanden voorzoon der echtge
noote de verhuizing voordeelen bood; 

dat weliswaar ten tijde van de verhuizing 
de kans, dat te Arnhem het gezin, althans 
ten deele, armlastig zou blijven, geenszins als 
denkbeeldig mocht worden aangemerkt, doch 
dat evenmin de Dienst voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon, te Leeuwarderadeel, zich in het 
licht van de overgelegde verklaringen en de 
verstrekte inlichtingen voldoende gerecht
vaardigd mocht achten, zijne medewerking 
tot deze poging tot verbetering van den toe
stand van het gezin te verleenen; 

dat dit te eer het geval was, nu de Dienst 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Arn
hem in verzuim is gebleven, tijdig gebruik t e 
maken van de hem door den Dienst voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Leeuwarde
radeel geboden gelegenheid, zich over de 
voorgenomen verhuizing uit te spreken; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van par. I der Verorde

ning No. 23/r940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta-
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rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geen toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

27 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Sociale Zaken. 
(Hinderwet art. 13 j 0 art. 15; art. 8 j 0

• 

art. 15 en art. 12). 
Van een àoor B. en W. ter uitvoering 

van art. 13 gestelden termijn van vol
tooiing der inrichting staat geen beroep 
open. 

Door de enkele mededeeling van de 
zijde van het gemeentebestuur aan den 
verzoeker, dat hij wordt uitgenoodigd op 
een der vier eerstvolgende werkdagen de 
beschikking van B. en W. op zijn aan
vrage in ontvangst te komen nemen is 
niet voldaan aan het voorschrift van 
art. 8 1e lid. Appellant kan dan ook niet 
geacht worden den in art. 15 gegunden 
termijn in beroep te hebben overschre
den en is derhalve in zijn beroep ont
vankelijk. 

Een voorwaarde, aan de vergunning 
verbonden, dje den openbaren weg vóór 
de inrichting betreft en niet de inrich
ting zelf, kan niet worden gehandhaafd. 

' ·• ' 1 
De Waarnemend Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, 
Gezien het beroep, ingesteld door J. Gu

dema, te Amsterdam, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders dier gemeente 

1836eH. W. 
1939, van 27 Febr.1940, No. 

9/360 V.H. 
waarbij hem en zijnen rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot 
het oprichten van eene bewaarplaats en sor
teerderij van lompen in het perceel Koe
straat 16 (Centrum) te Amsterdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
20 Nov. 1940, No. 596); 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam bij hun evenvermeld besluit aan 
J. Gudema en diens rechtverkrijgenden ver
gunning hebben verleend tot het oprichten 
van een bewaarplaats en sorteerderij van 
lompen in het perceel Koestraat 16 (Cen
trum), te Amsterdam, zulks onder een aan
tal voorwaarden, waarvan die onder b, c, d , 
e en p luiden: 

b. in de geheele benedenverdieping moet 
een plafond zijn aangebracht, bestaande uit 
een bepleistering van cementmortel op me
taalgaas of van kalkmortel op rietmat; 

c. de lichtlantaam in den uitbouw moet 
op een afstand van ten minste 2 m, horizon
taal gemeten van de ramen in den opgaan-

den achtergevel en den keukenuitbouw van 
het perceel, en van de achtergevels van de 
perceelen Bethaniënstraat 25 en 27 verwij
derd geplaatst zijn en zijn bezet met gewa
pend glas in vast jjzeren raamwerk; 

d. de houten deelen van de Jichtlantaam 
moeten, in aansluiting aan het plafond, zijn 
bekleed met een bepleistering als sub b. ge
noemd; 

e. de afscheiding van de trap naar de bo
venverdiepingen moet zijn vervaardigd van 
beton of metselwerk, dik ten minste 7 cm, 
of van hout, dat aan de zijde van de bene
denverdieping is bekleed met een bepleiste
ring van cementmortel op metaalgaas; de 
onderzijde van deze trap, alsmede de houten 
onderslagbalk van den keukenuitbouw, moe
ten met een bepleistering, als vorengenoemd, 
zijn bekleed; 

p. voor zoover dit voor rechtstreeksch 
vervoer van of naar de inrichting niet nood
zakelijk is, mogen op den openbaren weg 
voor het perceel geen goederen, behoorende 
tot, of bestemd voor, de inrichting aanwezig 
zijn; 

terwijl voorts is bepaald, dat de inrich
ting binnen den tijd van twee maanden na 
de dagteekening van dit besluit moet zijn 
voltooid en in gebruik genomen; 

dat van deze beslissing J. Gudema in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat hij niet 
voldoende kapitaalkrachtig is om de onder 
b en e genoemde werkzaamheden binnen den 
gestelden termijn van twee maanden uit te 
voeren, weshalve hij gaarne zou zien, dat 
deze termijn werd verlengd en werd gesteld 
op één jaar; dat hij, wat de voorwaarden c 
en d betreft, in overleg met de brandweer 
zou willen overwegen, of het niet mogelijk 
is te volstaan met het brandvrij maken van 
de thans aanwezige lichtlantaam, of, indien 
zulks niet mogelijk zou blijken, hem in ver
band met de voormelde omstandigheden een 
uitstel voor het in orde brengen dezer werk
zaamheden van ten minste één jaar te wil
len geven; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van den appellant in zijn beroep, dat, voor
zoover dat beroep is gericht tegen den, in de 
bestreden beslissing gestelden termijn van 
twee maanden, binnen welken de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht, 
de appellant daarin niet kan worden ontvan
gen, aangezien van een zoodanig, door bur
gemeester en wethouders ter uitvoering van 
art. 13 der Hinderwet gegeven, voorschrift 
volgens geen enkele bepaling dier wet be
roep openstaat; 

dat, wat het overige deel van het beroep 
betreft, van het besluit van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam op 27 Febr. 1940 
door aankondiging aan het publiek kennis is 
gegeven, terwijl op dienzelfden datum de ver
zoeker is uitgenoodigd op een der vier eerst
volgende werkdagen de beschikking van bur
gemeester en wethouders op zijne aanvrage 
in ontvangst te komen nemen; 

dat, zooals reeds in de Koninklijke beslui
ten van 11 Oct. 1937, No. 40, en van 1 Nov. 
1939, No. 12, is overwogen, door deze enkele 
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mededeeling van de zijde van het gemeente
bestuur aan den verzoeker niet voldaan is 
aan het in art. 8, eerste lid, der Hinderwet 
vervat voorschrift, dat het gemeentebestuur 
aan den verzoeker van de beslissing kennis 
moet geven; 

dat in verband daarmede de appellant, 
wiens beroep op 13 Maart 1940 is ingesteld, 
niet kan geacht worden den in art. 15 der 
Hinderwet gegunden termijn in beroep te 
hebben overschreden, en mitsdien in het 
hierbedoelde gedeelte van zijn beroep ont
vankelijk is; 

0. wat dit gedeelte van het beroep ten 
principale betreft, dat op grond van de ter 
zake ontvangen ambtsberichten moet wor
den aangenomen, dat ter tegemoetkoming 
aan de bezwaren van den appellant de voor
waarde onder c kan worden vervangen door 
een andere, luidende: ,,tegen de onderzijde 
van de in den uitbouw aanwezige lichtlan
taarn moet een liggend, met gewapend glas 
bezet, stalen raam worden aangebracht, 
waartegen de sub b genoemde bepleistering 
moet aansluiten", terwijl dan de voorwaarde 
onder d als overbodig kan komen te verval
len · 

dat t en slotte de voorwaarde onder p niet 
kan worden gehandhaafd, aangezien het 
daarin gestelde den openbaren weg vóór de 
inrichting betreft en niet de inrichting zelf; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1 940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
~arissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
t en : 

den appellant niet-ontvankelijk te verkla
ren in zijn beroep, voorzoover dit is gericht 
tegen den, in het bestreden besluit van bur
gemeester en wethouders van Amsterdam ter 
uitvoering van artikel 13 der H inderwet ge
stelden termijn van twee maanden, en wat 
het overige gedeelte van het beroep aangaat, 
de voorwaarde onder c te vervangen door de 
navolgende: 

tegen de onderzijde van de in den uit
bouw aanwezige lichtlantaarn, moet een lig
gend, met gewapend glas bezet, stalen raam 
worden aangebracht, waartegen rle sub b ge
noemde bepleistering moet aansluiten; 

alsmede de voorwaarden onder d en p te 
doen vervallen. 

Met bepaling wijders, dat de inrichting 
moet zijn voltooid en in werking gebracht 
binnen twee maanden na de dagteekening 
van dit besluit. 

(A.B.) 

27/22 November 1940. BESLUIT van den 
Secretaris-Generaal van Sociale Zaken 
en Binnenlandsche Zaken. (Drankwet 
S . 1931 n ° . 476 art. 56). 

Aan het recht van den gemeenteraad 
tot het stellen van nadere voorwaarden, 
waaronder de burgemeester toestem
ming mag verleenen tot het geven van 

gelegenheid tot dansen, kan niet de be
voegdheid worden ontleend, het geven 
van gelegenheid tot dansen te verbieden. 

Een bepaling in de politieverordening, 
die betrekking heeft op het dansen, het 
toelaten dat gedanst wordt of gelegen
heid tot dansen wordt gegeven in inrich
tingen, als bedoeld in art. 56 1e lid sub 
b, is in strijd met de wet, nu de rijks
wetgever de regeling van deze materie, 
behoudens het bepaalde in den twee
den zin van het tweede lid van art. 56, 
tot zich heeft getrokken. 

De Secretarissen-Generaal van de Depar
tementen van Sociale Zaken en van Binnen
landsche Zaken; 

0. dat de raad der gemeente Bergen op 
Zoom bij besluit van 23 Febr. 1940 aan de 
Alg. Politieverordening dier gemeente heeft 
toegevoegd een bepaling, luidende als volgt : 

,,Art. 105a. 1. Het is den houder, be
stuurder of beheerder van een voor het pu
bliek toegankelijke tent, localiteit of terrein, 
alsmede diens vervanger, verboden in die 
tent, localiteit of op dat terrein te dansen, 
gelegenheid tot dansen te geven, of toe te 
laten dat daarin of aldaar gedanst wordt of 
gelegenheid tot dansen wordt gegeven. 

2. Behoudens het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel is het een ieder verboden, 
hetzij voor zichzelf, hetzij voor of namens 
anderen, in een voor het publiek toeganke
lijke tent of localiteit of op een voor het pu
bliek toegankelijk terrein, te dansen, gele
genheid tot dansen te geven of toe te laten, 
dat daarin of aldaar gedanst wordt of gele
genheid tot dansen wordt gegeven. 

3 . Ontheffing van de verbodsbepalingen 
in het eerste en tweede lid van dit artikel 
wordt niet verleend op de dagen van Asch
woensdag tot en met den eersten Paaschdag, 
den eersten Pinksterdag, en den eersten 
Kerstdag, zulks uitgezonderd op den derden 
Zondag (half-vasten) voorafgaande aan den 
eersten Paaschdag. 

Deze verordening treedt in werking on
middellijk na haar vaststelling."; 

0. dat deze bepaling onder meer betrek
king heeft op localiteiten c.a., waarvoor een 
vergunning of een verlof A als bedoeld in de 
Drankwet (Staatsblad 1931, No. 476) is ver
leend; 

dat ten aanzien van bedoelde localiteiten 
c.a. de bevoegdheid om te beslissen, of al
daar gelegenheid tot dansen zal worden ge
geven, door de bepaling van art. 56, eerste 
lid, onder b, van evengenoemde wet in han
den is gelegd van den burgemeester, die daar
bij krachtens het tweede lid van dat artikel 
in eerste instantie alleen gebonden is aan de 
voorwaarden, die bij K. B. van 27 April 1933, 
Staatsblad No. 235, zijn vastgesteld; 

dat weliswaar bedoeld tweede lid den ge
meenteraad bevoegd verklaart, om boven
dien bij plaatselijke verordening nadere voor
waarden te stellen, doch dat - thans nog 
daargelaten, dat een zoodanige verordening 
is onderworpen aan de goedkeuring van Ged. 
Staten -, de onderhavige bepaling - be-
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houdens de mogelijkheid van ontheffing, wel
ke overigens op bepaalde dagen niet mag 
worden verleend - inhoudt een algeheel ver
bod tot het geven van dansgelegenheid in 
localiteiten, waarvoor een vergunning of ver-
lof A is verleend; 

dat aan het recht van den gemeenteraad 
tot het stellen van nadere voorwaarden, 
waaronder de burgemeester toestemming 
mag verleenen tot het geven van gelegenheid 
tot dansen, niet de bevoegdheid kan worden 
ontleend, het geven van gelegenheid tot dan
sen te verbieden; 

dat voorts de aanvulling van de politie
verordening, voorzoover deze betrekking 
heeft op het dansen, het toelaten, dat ge
danst wordt of gelegenheid tot dansen wordt 
gegeven in inrichtingen, als bedoeld in art. 
56, eerste lid, sub b, van de Drankwet 
(Staatsblad 1931, n °. 476) eveneens is in 
strijd met de wet, nu de rijkswetgever de 
regeling van deze materie, behoudens het 
bepaalde in den tweeden zin van het tweede 
lid van genoemd artikel, tot zich heeft ge
trokken; 

0. dat derhalve het voornoemd besluit van 
den raad der gemeente Bergen op Zoom, 
voorzoover het betrekking heeft op localitei
ten c.a. , waarvoor een vergunning of een ver
lof A is verleend, geacht moet worden te zijn 
in strijd met de wet; 

Gelet op art. 185 van de Gemeentewet en 
op art. 1 van de Verordening 193/19 40 van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied; 

Besluiten: 
de verordening van den raad der gemeente 

Bergen op Zoom van 23 Februari 1940, tot 
aanvulling van de Algemeene Politieveror
dening dier gemeente, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

(A. B.) 

.:19 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Grondwet art. 72). 

Een geschil tusschen twee gemeenten, 
van welke de eene van de andere ver
langt een bijdrage in de kosten van 
blussching door de eerste gemeente van 
brand in een gebouw, gelegen op het 
grondgebied van beide gemeenten, be
treft een belangengeschil tusschen beide 
gemeenten, waarop art. 72 van toepas
sing is. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil, gerezen tusschen de 
gemeenten Kamerik en Wilnis inzake de be
taling van kosten van brandblussching; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 20 November 1940, no. 600); 

0 . dat, nadat in den nacht van 25 op 26 
Januari 1939 brand was uitgebroken in een 
schuur v11n Van Rossum aan den 0udendam, 
gelegen op de grens der gemeenten Kamerik 
en Wîlnis en de brandweer van Kamerik, na 

ontvangen bericht uitgerukt, tot blussching 
was overgegaan, zonder er aandacht aan te 
wijden, dat de schuur op het grondgebied 
van twee gemeenten stond, het gemeentebe
stuur van Kamerik aanspraak heeft gemaakt 
op een bijdrage van de gemeente Wilnis in 
de kosten van deze brandblussching; 

dat het gemeentebestuur van Wilnis tot 
zoodanige bijdrage niet bereid is gevonden, 
mededeelende, dat de brandweer van Wilnis 
ook den brand had opgemerkt, en gereed 
stond te vertrekken; dat aanvankelijk ge
meend werd, dat de brand ergens in Kame
rik was; dat de commandant van de Wilnis
sche brandweer zich nog naar de plaats van 
den brand begeven heeft, welke laatste bleek 
te zijn uitgebroken in een houten schuur, 
welke gedeeltelijk op het gebied van Kame
rik en gedeeltelijk op dat van Wilnis stond; 
dat de Kameriksche brandweer toen reeds 
aan het blusschen was; dat het gemeentebe
stuur niet bereid was in de kosten van het 
blusschen bij te dragen, omdat deze zaak 
zijns inziens van te weinig beteekenis was; 
dat bovendien de gemeente Wilnis af en toe 
kosten moet maken aan de schoeiing van 
een loswal nabij den 0udendam, welke los
plaats vrijwel alleen door inwoners van Ka
merik gebruikt wordt; dat deze kosten ook 
van te weinig beteekenis zijn om er kadegeld 
voor te heffen; dat de bedoelde diensten met 
elkaar kunnen worden vergeleken; 

dat burgemeester en wethouders van Ka
merik daarop de tusschenkomst van Ged. 
Staten van Utrecht hebben ingeroepen tot 
eene voor hunne gemeente bevredigende af
wikkeling van deze aangelegenheid; 

dat Ged. Staten, van oordeel, dat hier een 
geschil, als bedoeld in art. 72 der Grondwet, 
aanwezig is, dit geschil ter beslissing hebben 
voorgedragen; 

0. dat het hier betreft de blussching van 
een brand in een houten schuur, gelegen, zij 
het slechts gedeeltelijk, op het grondgebied 
der gemeente Kamerik; 

dat deze blussching is geschied van wege 
het gemeentebestuur van Kamerik, ter ver
vulling van de eigen, op hem rustende pu
bliekrechtelijke taak, in het belang van zijne 
gemeente; 

dat hier niet van de waarneming van eens 
anders belangen kan worden gesproken, als 
in art. 1395 B. W. bedoeld, al moge ook de 
gemeente Wilnis, op wier territoir de bewuste 
schuur mede voor een gedeelte was gelegen, 
door de blussching zijn gebaat; 

dat derhalve art. 1393 B. W . in deze niet 
kan worden ingeroepen, terwijl er evenmin 
een andere rechtsgrond aanwezig is, welke 
eene schuldvordering tegen de gemeente Wil
nis zou rechtvaardigen; 

dat het onderwerpelijke geschil tusschen 
de gemeenten Kamerik en Wilnis betreffen
de eene eventueele bijdrage, door de laatst
gemelde gemeente terzake van het bedoelde 
blusschingswerk aan de gemeente Kamerik 
te betalen, mitsdien niet kan worden aange
merkt als een zoodanig, waarvan de beslis
sing tot de kennisneming van de rechterlijke 
macht behoort; 
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dat het hier veeleer betreft een belangen
geschil tusschen beide gemeenten, waarop 
art. 72 van de Grondwet van toepassing is; 

0. wat de zaak zelve betreft, dat, mede 
naar het oordeel van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht, de gemeente Kamerik t er za
ke van de meerbedoelde blussching naar bil
lijkheid tegenover de gemeente Wilnis aan
spraak kan maken op vergoeding van een 
deel der, mede ten behoeve van deze ge
meente gemaakte, kosten; 

dat het gemeentebestuur van Wilnis nu 
wel deze zaak van weinig beteekenis acht, 
doch dat de al dan niet belangrij kheid der 
aangelegenheid geen grond behoort op te le
veren om tegenover het verzoek van Kame
rik om een tegemoetkoming in de m eerbe
doelde kosten, afwijzend te staan ; 

dat dit gemeentebestuur voorts in het ge
ding heeft gebracht de kosten van instand
houding van den loswal nabij den Oudendam, 
hoofdzakelijk t en gerieve van ingezetenen 
van Kamerik, doch dat dit eene aangelegen
heid betreft, die op zichzelf dient te worden 
bezien en buiten het onderwerpelijke geschil 
omgaat; 

Gezien art. 72 der Grondwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verorde

ning No. 23/1940 van den R ijkscommissaris 
voor het bezette Neder!andsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche D e
partementen van Algemeen Bestuur, beslo
ten: 

te beslissen, dat de gemeente W ilnis de 
helft d er ter zake van de voormelde blus
sching, in totaal bedragend f 173.50, gemaak
te kosten aan de gemeente Kamerik behoort 
te vergoeden. 

(A. B .) 

30 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet a rt . 40). 

Nu het armbestuur der vorige ge
meente door betaling der verhuiskosten 
d e verhuizing van den armlastige heeft 
mogelijk gemaakt en verzuimd heeft, 
zich te voren te vergewissen van de be
staansmogelijkheden in de nieuwe woon
plaats, is er aanleiding tot toepassing 
van art. 40 2e lid. D aaraan doet niet af 
een medische verklaring, dat het voor 
de gezondheid van den a rmlastige be
slist noodzakelijk is, dat hij woonplaats 
kiest in een omgeving, waar hij van zijn 
ziekte minder hinder ondervindt, nu de 
nieuwe woonplaats in geen enkel opzicht 
bevorderlijk kan worden geacht voor zijn 
herstel , waaromtrent het armbestuur 
zich ook tevoren niet had doen inlichten. 

De S ecretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van het gezin Jan 
van Driel; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
20 November 1940, No. 603); 

0 . dat Jan van Driel, geboren te Waarden
burg 31 M ei 1899, zich met vrouw en 3 kin
deren op 10 April 1940 in de gemeente Zui
len vestigde, komende uit de gemeente Anna 
Paulowna, alwaar voor hem door het burger
lijk armbestuur zijne verhuiskosten ten be
drage van f 2 5 waren betaald ; 

dat het bestuur van de Gemeentelijke In
stelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon, te 
Zuilen, waar Van Driel zich op 22 April 1940 
als werklooze landarbeider om ondersteuning 
aanmeldde, van oordeel is, dat zich hier een 
geval, als bedoeld bij art. 40 d er Armenwet, 
heeft voorgedaan, weshalve het heeft ver
zocht de kosten van ondersteuning van den 
genoemden armlastige en diens gezin voor 
den tijd van een jaar ten laste te doen komen 
van de gemeente Anna Paulowna of van de 
burgerlijke instelling van weldadigheid al
daar, daarbij aanvoerende, dat uit de mede
deelingen van Van Driel gebleken is, dat hij 
reeds op 6 April 1940, derhalve 4 dagen voor 
zijne verhuizing naar Zuilen , in Anna Pau
lowna zonder werk was gekomen, zulks in 
tegenstelling met de bewering van den bur
gemeester dezer gemeente, volgens wien , 
blijkens v an dezen ontvangen brief van 23 
April 1940, No. 932, Van Driel, ware hij in 
zijne vorige gemeente blijven wonen, tenge
volge van zijn gezondheidstoestand spoedig 
niet meer in staat zou zijn geweest om in 
eigen onderhoud te voorzien; dat uit dit 
schrijven blijkt, dat de genoemde burgemees
ter reeds tijdens de inwoning van Van Driel 
te Anna P aulowna verwachtte, dat deze door 
of vanwege deze gemeente zou moeten wor
den gesteund ; dat als reden voor de veran
dering van woonplaats wordt opgegeven, dat 
het klimaat in Zuilen den belanghebbende 
een betere gezondheid zou doen genieten dan 
in de verlaten woonplaats, omdat de streek 
waarin Zuilen is gelegen, voor een asthma
lijder het uitzicht zou bieden zijne gezond
heid te herwinnen; dat blijkens attest de ge
meente-arts van Zuilen, Dr. P . Bos, de ge
meente Zuilen met haar vochtige bodemge
steldheid en fabrieken niet bevorderlijk acht 
voor de gezondheid van den patiënt en ge
meenten als bijvoorbeeld Zeist, Driebergen 
en dergelijke op meerdere gronden zijn te 
prefereeren; dat Zuilen dan ook niet als 
woonplaats is uitgezocht om sanitaire rede
nen , zooals de burgemeester van Anna Pau
lowna beweert, maar omdat, zooals Van Driel 
heeft verklaa rd, een zijner kennissen zijne 
vrouw aangeraden heeft zich in Zuilen te 
vestigen; dat het zoowel zijne instelling als 
het gemeentebestuur van Zuilen volkomen 
onbekend was, dat Zuilen een gemeente is, 
waar m en tegen asthma of eenige andere 
kwaal met succes kan kuren; dat burgemees
ter en wethouders van Anna Paulowna zich 
in geen enkel opzicht zekerheid hebben ver
schaft omtrent de kansen, dat Van Driel in 
Zuilen werk zou vinden; dat in Zuilen als 
industriegemeente, landarbeiders zelden of 
nooit worden gevraagd, zoodat vaststaat, dat 
het gemeentebestuur van Anna Paulowna 
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heeft gehandeld in strijd met het Koninklijk 
besluit van 22 April 1939, No. 6, 1 waarin 
wordt gezegd, dat men zich bij het geven van 
steun aan verhuizing moet overtuigen van 
de juistheid van de bewering, dat er zeker
heid bestaat, dat in de nieuwe woonplaats 
werk wordt gevonden; dat, nu uit den brief 
van den burgemeester van Anna Paulowna 
van 23 April 1940, No. 932, blijkt, dat het 
bestuur van deze gemeente zelf verwachtte, 
dat Van Driel niet terstond arbeid in Zuilen 
zou vinden, gehandeld is als in het Ko
ninklijk besluit van 24 Augustus 1938, No. 
21, 2 wordt gelaakt, omdat, nu er geen en
kele zekerheid bestond, dat Van Driel in Zui
len arbeid zou vinden, of hem daar werk 
wachtte, en in Zuilen naar landarbeiders geen 
vraag bestaat, het risico van het niet slagen 
in het zoeken naar arbeid in Zuilen - voor 
een asthmalijder niet gering - op deze laat
ste gemeente werd afgewenteld ; dat het voor 
zijn bestuur dan ook vaststaat, dat het ge
meentebestuur van Anna Paulowna, althans 
de burgemeester dezer gemeente, verwach
tende en voorziende, dat Van Driel binnen 
afzienbaren tijd voorgoed tot armoede zou 
vervallen en zoodoende zou komen ten laste 
van de gemeentekas, den armlastige op Zui
len hebben afgeschoven en hunne medewer
king aan de verhuizing hebben verleend, om
dat zij voorzagen, dat diens langer verblijf 
der gemeente Anna Paulowna geld zou gaan 
kosten; dat de medewerking, hier vermeld, 
dan ook is verleend om zich van Van Driel 
en zijn gezin te ontdoen en diens gezond
heidstoestand is aangegrepen als een fictie, 
ten einde een reden te hebben, om het gezin 
naar elders te doen verhuizen; dat zijn be
stuur er ten overvloede op wijst, dat de ver
klaring van den geneesheer L. C . J. Olree, te 
Anna Paulowna, door den burgemeester de
zer gemeente genoemd als den medicus, die 
geadviseerd heeft, dat verandering van woon
plaats noodig was, niet meer geloof verdient 
dan van den gemeente-arts van Zuilen, om
dat ook de heer Olree gemeentearts van Anna 
Paulowna is en derhalve beide medici in 
dienstbetrekking staan tot de respectieve 
gemeenten; · 

dat burgemeester en wethouders van Anna 
Paulowna van meening zijn, dat de kosten 
van ondersteuning van het gezin Van Driel 
in de gemeente Zuilen niet ten laste van het 
burgerlijk armbestuur hunner gemeente be
hooren te komen, daarbij aanvoerende, dat 
Van Driel zich einde Maart 1940 bij den bur
gemeester, tevens voorzitter van het burger
lijk armbestuur van hunne gemeente, ver
voegde, met de mededeeling, dat hij als 
asthmalijder slechts met groote inspanning 
in het levensonderhoud van zijn gezin kon 
voorzien en met de groote waarschijnlijkheid, 
dat hij, in de gemeente Anna Paulowna zijn 
arbeid voortzettende, daartoe ten slotte niet 
meer in staat zou zijn en uiteindelijk als arm
lastige zijn bestaan zou moeten voortslepen; 
dat hij mededeelde, dat hij, met dit perspec-

1 C. V. 1939 blz. 179. 
2 C . V . 1938 blz. 386. 

tief voor oogen, verbetering in zijne vooruit- · 
zichten poogde te verkrijgen, waartoe hij op 
grond van ingewonnen inlichtingen bij den 
geneesheer L.C. J . Olree te Anna Paulowna, 
de mogelijkheid aanwezig achtte, toen deze 
hem mededeelde, dat in andere streken van 
het land de nadeelige gevolgen van zijne 
ziekte zich niet of in mindere mate open
baren en, indien hij naar een dier streken 
zijne woonplaats zou overbrengen , zi.ine 
kwaal hem niet zou verhinderen zijn gezin 
blijvend te onderhouden; dat hij den burge
meester daarom verzocht om, indien hij 
slaagde zich elders te vestigen, de verhuis
kosten ten laste van het burgerlijk armbe
stuur te nemen, omdat hij niet in staat zou 
zijn deze zelf te betalen; dat, daar tevoren 
omtrent de ziekte van Van Driel bij den bur
gemeester, noch bij het burgerlijk armbestuur 
iets bekend was, hem verzocht werd zijne be
weringen met een schriftelijke verklaring van 
den behandelenden geneesheer .te staven, het
geen door hem werd gedaan; dat, daar even
min iets omtrent de financieele omstandig
heden van het gezin Van Driel bekend was. 
daarnaar een onderzoek werd ingesteld, waar
uit bleek, dat deze nog wel voldoende waren 
voor het levensonderhoud van het gezin, 
doch Van Driel niet veroorloofden de ver
huiskosten zelf te dragen; dat op grond daar
van door den burgemeester als voorzitter 
van het burgerlijk armbestuur op zijn verzoek 
gunstig werd beschikt ; dat hij daarna zelf 
zijne verhuizing heeft geregeld, terwijl dt. 
kosten van f 25 door het burgerlijk armbe
stuur later rechtstreeks aan den verhuizer 
werden betaald ; dat het gezin Van Driel of 
een der leden van dit gezin nimmer door het 
burgerlijk armbestuur, in welken vorm ook, 
gesteund is geworden; dat Van Driel het 
laatst in de werkloozenzorg werd opgenomen 
in het tijdvak van 27 Maart tot 1 April 1939 
(werkverschaffing); dat hij sindsdien voort
durend buiten zorg gebleven is en hij vol
·gens mededeeling van den agent der arbeids
bemiddeling in hunne gemeente ten tijde van 
zijn vertrek naar Zuilen nog niet als werk
zoekende stond ingeschreven; dat het even
wel mogelijk is, dat Van Driel, zooals Zuilen 
beweert, 4 dagen vóór zijn vertrek naar die 
gemeente, zonder werk was geraakt; dat dit 
evenwel bij losse arbeiders regelmatig voor
komt en dus niets bijzonders is; dat, nu de 
vooruitzichten voor dit gezin als gevolg van 
den lichamelijken toestand van den man 
groot gevaar liepen ongustig te worden, nie
mand het euvel kan duiden, dat van Driel 
trachtte deze vooruitzichten te zijnen gunste 
te keeren, zich daartoe na verkregen medi
sche inlichtingen en geheel op eigen initiatief 
tot den burgemeester wendde en dat de bur
gemeester in zijne kwaliteit van voorzitter 
van het burgerlijk armbestuur hem op dit 
uitdrukkelijke verzoek toezegde de verhuis
kosten ten laste van het burgerlijk armbe
stuur te zullen nemen; dat zij ten stelligste 
stelling moeten nemen tegen de beschuldi
ging van Zuilen, dat deze toezegging werd 
gedaan om zich van dit gezin te ontdoen en 
de slechte gezondheidstoestand van Van 
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Driel daarvoor slechts als een fictie is aan
gegrepen; dat dit ook in strijd is met de ver
klaring van den gemeente-arts van Zuilen, 
dat " deze patiënt - lijdende (is) aan asth
matische bronchitis"; dat bij een objectieve 
beoordeeling van dit geval, zal moeten wor
den erkend, dat dit gezin, in de gemeente 
Anna Paulowna blijvende, t en slotte tot ar
moede gedoemd zou kunnen zijn en daaruit 
niet meer zou kunnen worden opgeheven; 
dat dit te voorkomen de beweegreden is ge
weest, welke Van Driel tot het indienen en 
den burgemeester tot het inwilligen van het 
verzoek heeft bewogen; dat er evenmin 
sprake van geweest is, dat daarbij het oog 
gericht was op een bepaalde gemeente en dus 
speciaal op de gemeente Zuilen; dat veron
dersteld werd, dat de persoon in quaestie, we
tende, wat hij aan zijn gezondheidstoestand 
verplicht was, de beste plaats zou uitzoeken, 
welke voor hem in de gegeven omstandig
heden mogelijk was; dat te Zuilen werd ver
nomen, dat hij daarvoor deze gemeente ge
kozen had, omdat een zijner kennissen zijne 
vrouw zou hebben aangeraden zich aldaar te 
vestigen; dat, indien, zooals in de verklaring 
van de gemeente-arts van Zuilen gezegd 
wordt, deze gemeente niet bevorderlijk mocht 
zijn voor de gezondheid van Van Driel, de 
onmiddellijke nabijheid van de hoogere zand
streken in de provincie Utrecht hem met 
veel grooter kans van slagen de gelegenheid 
zal schenken aldaar een woning te zoeken, 
dan van de gemeente Anna Paulowna uit 
mogelijk ware geweest, hetgeen schier tot de 
onmogelijkheden gerekend moet worden; dat 
wellicht ook deze overweging Van Driel er 
toe gebracht heeft zich eerst te Zuilen te 
vestigen; dat de kans natuurlijk bestond, dat 
Van Driel niet terstond arbeid in die ge
meente zou kunnen vinden en hij dus eenigen 
tijd als werklooze gesteund zou moeten wor
den; dat blijkens een van hem ontvangen 
schrijven dit zich inderdaad heeft voorge
daan, doch dat de als gevolg daarvan nood
zakelijke steun hem aanvankelijk werd ge
weigerd; dat de burgemeester hunner ge
meente daarom bij zijn brief van 23 April 
1940, No. 932, de tusschenkomst van den 
burgemeester van Zuilen heeft ingeroepen 
om te bereiken, dat dit gezin de noodzake
lijke steun niet zou worden onthouden; dat 
hieruit dus blijkt, dat het nimmer de bedoe
ling is geweest zich van dit gezin te ontdoen, 
doch dat ook na het vertrek uit Anna Pau
lowna daaraan nog zorg is besteed; dat dan 
ook de vraag, welke gemeente ten slotte de 
kosten van steun zal moeten betalen, huns 
inziens secundair is; dat Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Zuilen zich op de Koninklijke 
besluiten van 22 April 1939, No. 6 en 24 
Augustus 1938, No. 21 beroept; dat in deze 
beide gevallen sprake is van het verleenen 
van hulp om armlastigen in staat te stellen 
te verhuizen; dat het gezin Van Driel, zooals 
gezegd, nimmer armlastig was, terwijl de 
kans bestond, dat het, liefst rechtstreeks, 
doch ook via een voor het doel gunstiger ge
legen plaats, naar een voor Van Driel ge
zondere streek verhuizende, ook nimmer 

armlastig zou worden, doch slechts eenigen 
tijd krachtens de steunregeling voor werk
loozen gesteund zou moeten worden om het 
even uit de impasse te helpen, waarin het 
zou kunnen geraken, indien het gezinshoofd 
er niet terstond in zou slagen arbeid te vin
den; dat zij tegenover de beslissingen, door 
Zuilen aangehaald, stellen het Koninklijk be
sluit van 22 December 1938, No. 69, 1 waarbij 
de gemeente Wieringen werd vrijgesproken 
van afschuiving ten aanzien van een geval, 
waarin op uitdrukkelijk verzoek medewer
king werd verleend aan de verhuizing van 
een gezin, omdat de gezondheidstoestand van 
de vrouw zulks noodzakelijk maakte; dat het 
hun wil voorkomen, dat het geval Van Driel 
daarmede overeenkomt, met dit verschil 
evenwel, dat thans zelfs niet van een arm
lastig gezin sprake is; dat, summa summa
rum, het burgerlijk armbestuur hunner ge
meente slechts de kosten van verhuizing 
heeft gedragen voor een gezin, dat nimmer 
armlastig is geweest, en nadat het hoofd van 
dat gezin daarom geheel uit eigen beweging 
uitdrukkelijk had verzocht, zijne beweringen 
door een verklaring van een geneeskundige 
staafde, en de verhuizing naar de nieuwe 
woonplaats door hem geheel zelfstandig werd 
geregeld; 

0. dat vaststaat, dat J. van Driel bij zijne 
komst in de gemeente Zuilen verkeerde, al
thans korten tijd daarna geraakt is, in een 
toestand, die ondersteuning noodzakelijk 
maakte, alsmede dat door het burgerlijk arm
bestuur van zijne voormalige woonplaats, de 
gemeente Anna Paulowna, door betaling van 
de verhuiskosten, zijne verhuizing naar Zui
len is mogelijk gemaakt, zoodat tot zijne 
komst in Zuilen invloed van het genoemde 
burgerlijk armbestuur heeft medegewerkt; 

dat de omstandigheden, zooals zij zich in 
dit geval hebben voorgedaan, aanleiding ge
ven tot toepassing van art. 40, 2e lid, der 
Armenwet; 

dat toch, al moge Van Driel te Anna Pau
lowna nimmer door het burgerlijk armbe
stuur zijn ondersteund, er alle aanleiding be
stond voor de verwachting, dat hij te Zuilen 
niet voldoende in het onderhouden van zich 
en zijn gezin zou kunnen voorzien; 

dat het burgerlijk armbestuur van Anna 
Paulowna niettemin verzuimd heeft zich, al
vorens Van Driel's verhuizing mogelijk te 
maken, van zijne bestaansmogelijkheden in 
de plaats, waarin hij zich wilde vestigen, te 
vergewissen; 

dat door het gemeentebestuur van Anna 
Paulowna weliswaar een beroep is gedaan op 
eene overgelegde verklaring van den ge
meente-arts L . C . J. Olree, waarin wordt me
degedeeld, dat Van Driel lijdende is aan 
asthma en dat het beslist noodzakelijk moet 
worden geacht, dat hij met zijn gezin woon
plaats kiest in eene omgeving, waarin hij van 
deze ziekte geen of in veel mindere mate 
hinder ondervindt, zoodat hij weer in staat 
zal zijn zijn gezin in voldoende mate te on
derhouden, doch dat op grond van deze ver-

1 C. V. 1938 blz. 610. 
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klaring bezwaarlijk door het burgerlijk arm
bestuur medewerking kon worden verleend 
voor de verhuizing van den patiënt naar Zui
len, welke gemeente met hare vochtige bo
demgesteldheid en fabrieken in geen enkel 
opzicht bevorderlijk kon worden geacht voor 
het herstel van een asthmalij der; 

dat nu wel door het gemeentebestuur van 
Anna Paulowna is aangevoerd, dat het oog 
niet was gericht op een bepaalde gemeente 
en dus ook niet speciaal op de gemeente Zui
len, doch dat in een geval, als het onderha
vige, de keuze van een bepaalde streek voor 
vestiging voor de beslissing juist van bijzon
der gewicht moet worden geacht, zoodat het 
burgerlijk armbestuur onverantwoordelijk 
handelde, door zich niet vooraf omtrent de 
uiteindelijke plannen van Van Driel te doen 
inlichten en zich niet van de doeltreffendheid 
van zijne voorgenomen verhuizing, met het 
oog op zijne kwaal , te overtuigen; 

dat het burgerlijk armbestuur mitsdien 
zonder redelijken grond het risico van de 
armlastigheid van Van Driel en zijn gezin op 
de gemeente Zuilen heeft afgeschoven; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het armlastige gezin J . van Driel in 
de gemeente Zuilen, voor den tijd van ten 
hoogste één jaar komen ten laste van het 
burgerlijk armbestuur te Anna Paulowna. 

(A.B.) 

.30 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 40). 

Nu de burgemeester van S. den arm
lastige door het verstrekken van een 
voorschot in staat heeft gesteld naar X . 
te verhuizen, zonder dat voldoende ze
kerheid bestond, dat hij aldaar in zijne 
verwachting, werk te zullen krijgen, zou 
slagen, is het risico van zijne armlastig
heid op de gemeente X. afgewenteld en 
behoort art. 40 2e lid toepassing te vin
den. Wel is het voorschot door den bur
gemeester uit eigen middelen verstrekt, 
doch de armlastige heeft zich kennelijk 
tot h e m begeven in zijne qualiteit van 
burgemeester zoodat de gedane betaling 
hem ook als burgemeester moet worden 
aangerekend. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van Jacob Bout; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
20 November 1940, no. 591); 

O . dat Jacob Bout, geboren op 1 Juli 1915, 

zich, komende van Stavenisse, met zijn ge
zin in April 1940 te Rotterdam vestigde, waar 
hij zich kort nadien om ondersteuning wend
de tot den gemeentelijken dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon, door welken dienst 
hij sinds 4 Mei 1940 in ondersteuning werd 
opgenomen; 

dat het bestuur van deze instelling goede 
redenen meent te hebben om t e vermoeden, 
dat tot de komst van J. Bout te Rotterdam 
invloed van den burgemeeser van Stav enisse 
heeft medegewerkt, aangezien deze aan Bout 
voor zijne verhuizing een voorschot, groot 
f 2 7 had verstrekt, zonder een onderzoek te 
hebben ingesteld naar de juistheid van de 
beweringen van den belanghebbende, dat h ij 
als matroos een plaats zou krijgen bij de ree
derij van Walsum tegen een minimum
maandgeld van f 120 en een handgeld bij het 
monsteren van f 60 hetgeen op ro April 1940 
zou geschieden, terwijl bij nader onderzoek 
door den Directeur van Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Rotterdam gebleken was , dat 
door de genoemde reederij aan Bout geen 
enkele toezegging was gedaan; 

dat burgemeester en wethouders van Sta
venisse verwijzen naar een schrijven van den 
toenmaligen burgemeester van Stavenisse, 
waarin deze bevestigt aan J. Bout een voor
schot van f 2 7 voor zijne verhuizing te h eb
ben gegeven, hetwelk deze in termijnen zou 
terugbetalen, daarbij o. m. mededeelende, 
dat de belanghebbende aanvankelijk had ge-• 
vraagd, of vanwege de arbeidsbemiddeling 
niet voor zijne verhuizing kon worden ge
zorgd; dat de Rijksdienst in den Haag, t ele
fonisch dienaangaande om inlichtingen ge- · 
vraagd, betwijfelde, of er in casu termen 
voor tusschenkomst waren, doch, indien 
schriftelijke aanvraag volgde, zich bereid 
verklaarde de zaak verder te overwegen ; dat 
Bout echter niet wachten kon, waarop de 
burgemeester besloot hem met een voorschot 
ter wille te zijn; 

dat burgemeester en wethouders daaraan 
toevoegen, dat de verhuisk9sten enkele uren 
vóór het vertrek van Bout, die reeds een ver
huiswagen had aangenomen, door den bur
gemeester in privé werden voorgeschoten ; 
dat het vertrek, dat geheel uit eigen bewe
ging plaats vond, reeds vaststond, vóórdat 
eenige tusschenkomst werd verleend, zoodat 
huns inziens niet van "afschuiving" kan wor
den gesproken; dat de burgemeester, zonder 
een onderzoek te hebben ingesteld, den stel
ligen indruk had, dat de mededeelingen van 
Bout op waarheid berustten, daar e r voor 
buitenlandsche zeevaart gemakkelijk plaat
sing kon worden verkregen, omdat zich daar
voor als welee r , vanwege het oorlogsgevaar 
niet zooveel gegadigden aanmelden, terwi,il 
omstreeks denzelfden tijd nog 2 personen uit 
hunne gemeente bij de buitenlandsche zee
vaart geplaatst werden; 

O . dat de voormalige burgemeester van 
Stavenisse door het verstrekken van een 
voorschot, groot f 2 7 -. Bout in staat ge
steld heeft naar Rotterdam te verhuizen , zon
der dat voldoende zekerheid bestond, dat 'hij 
aldaar in zijne verwachting, bij de Reederij 
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Van Walsum als matroos te kunnen aanmon
steren, zou slagen; 

dat zoodoende het risico van zijne armlas
tigheid op de gemeente Rotterdam werd af
gewenteld; 

dat onder deze omstandigheden termen 
aanwezig zijn, de kosten van zijn ondersteu
ning te Rotterdam met toepassing van art. 
40, 2e lid, der Armenwet, voor den tijd van 
ten hoogste x jaar t en laste van de gemeente 
Stavenisse te brengen; 

dat nu wel, blijkens de stukken en het 
medegedeelde in de openbare vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, het bedoelde 
voorschot door den voormelden burgemeester 
uit eigen middelen is verstrekt, doch dat 
Bout voornoemd zich kennelijk tot hem had 
begeven in zijne qualiteit van burgemeester, 
zoodat de gedane betaling hem ook als bur
gemeester moet worden aangerekend; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

no. 23/x940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten : 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van den armlastige J . Bout te Rotter
dam van 4 Mei 1940 af voor den tijd van ten 
hoogste één jaar ten laste komen van de ge
meente Stavenisse. 

(A.B.) 

· 30 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 40). 

Wel heeft het gemeentebestuur van 
N. den armlastige naar A. doen vervoe
ren, doch dit is uitsluitend geschied, op- • 
dat de armlastige, die nog niet geheel 
van een ziekte hersteld, in een logement 
te N. lag, overeenkomstig zijn wensch 
en dien zijnc,r ouders te hunnen huize te 
A. zou kunnen worden verzorgd. Door 
aan dit alleszins redelijk verlangen te
gemoet te komen, kan het gemeentebe
stuur van N. niet gezegd worden op de 
komst van den patient te A. zoodanigen 
invloed te hebben uitgeoefend, dat voor 
toepassing van art. 40 2e lid termen zou
den bestaan. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van G. J. Reuve
kamp; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
20 Nov. 1940, No. 597); 

0. dat Gerrit Jan Reuvekamp, geboren te 
Almelo den 5den October 1903, hoewel hij in 
het Bevolkingsregister te Almelo bleef inge
schreven, op 3 Oct. 1936 deze gemeente ver
liet om een zwerversbestaan te leiden, waar
bij hij met het venten van galanterieën dan 
wel met het verrichten van anderen arbeid, 

waar hij dien vinden kon, in zijn onderhoud 
voorzag, terwijl hij, wanneer zijne tochten 
hem daarheen voerden en hij in den omtrek 
ventte, ten hoogste een of twee malen per 
jaar zijne ouders te Almelo bezocht, bij wie 
hij dan, tegen betaling, een korten tijd, ten 
hoogste een week, verbleef; 

dat hij midden September 1939 werkzaam 
was bij een bakker te Zand (N.H.), waar hij 
drie weken bleef om vervolgens te vertrek
ken naar Nijmegen, waar hij het venten met 
galanterieën wilde hervatten, en waar hij 
zijn intrek nam in het logement Monster, 
aan de Oude Haven 68; 

dat hij, reeds bij zijn aankomst zich onwel 
gevoelende, in dit logement kwam ziek te 
liggen, lijdende aan trombose in beide bee
nen · 

d;t de dienst voor Maatschappelijk Hulp
betoon daarop van begin Oct. 1939 af zijne 
logementskosten betaalde, zijnde f 7 per 
week, en hem medische hulp verstrekte, tot
dat omstreeks Kerstmis de behandelende ge
neesheer mededeelde, dat geneeskundige be
handeling niet meer noodig was, hoewel het 
nog 3 maanden zou duren, vóór Reuvekamp 
weer geheel genezen was; dat van dat oogen
blik af slechts de logementskosten van wege 
de gemeente werden betaald; 

dat de burgemeester van Nijmegen op 16 
Jan. 1940 een brief van den vader van Reu
vekamp te Almelo ontving, waarin deze ver
zocht bij den dokter te informeeren, of de 
patiënt naar Almelo kon worden vervoerd ; 
dat, aangezien de gemeente-arts verklaarde, 
dat Reuvekamp zonder bezwaar per taxi 
naar zijn ouderlijk huis kon worden vervoerd, 
hij, mede op zijn verzoek, van wege het ge
meentebestuur op 22 Jan. 1940 naar Almelo 
werd getransporteerd; 

dat de patiënt na zijne aankomst aldaar, 
nadat van zijnentwege om onderstand was 
gevraagd, door den gemeente-geneesheer 
werd onderzocht, waarbij bleek, dat hij nog 
niet genezen en nog arbeidsongeschikt was; 
dat hem toen door de Provisorie een onder
steuning van f 5 per week is toegekend, welk 
bedrag later werd verminderd tot f 4; 

dat burgemeester en wethouders van Al
melo van oordeel zijn, dat hier aanleiding 
bestaat tot toepassing van art. 40, lid 2 der 
Armenwet, aangezien het gemeentebestuur 
van Nijmegen geenerlei poging in het werk 
heeft gesteld of doen stellen, om zich er van 
te vergewissen, of G. J . Reuvekamp bij aan
komst in Almelo al dan niet armlastig zou 
zijn, zich daarbij beroepende op de Konink
lijke besluiten van x Juli 1939, No. 36 1, en 
van 2 Nov. 1939, No. ~g 2, terwijl zij er mede 
op wijzen, dat het initiatief om naar Almelo 
te worden vervoerd, niet van G. J. Reuve
kamp, doch van diens vader is uitgegaan; 

dat burgemeester en wethouders van Nij
megen van meening zijn, dat hier van af
schuiving, als bedoeld in art. 40 der Armen
wet, geen sprake is geweest, daar hunnerzijds 
in geen enkel opzicht invloed op de wilsvor-

1 C. V. 1939 blz. 313 . 
2 C. V. 1939 blz. 438. 
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ming van Reuvekamp om naar Almelo te 
gaan is uitgeoefend; dat zij daarbij opmer
ken, dat een beroep op de Koninklijke be
sluiten van 1 Juli 1939 en 2 Nov. 1939 huns 
inziens niet opgaat, aangezien noch uit de 
verklaringen van den zoon, noch uit den in
houd van den brief van den vader ook maar 
eenigermate kan worden opgemaakt, dat de 
laatstgenoemde ondersteuning ontving of on
machtig zou zijn, gedurende eenigen tijd me
de in het levensonderhoud van zijn zoon te 
voorzien; dat zij het verwijt, dat hunnerzijds 
zou zijn verzuimd, een onderzoek in te stel
len naar de vraag, of de belanghebbende in 
staat zou zijn, te Almelo in zijn levensonder
houd te voorzien, niet kunnen aanvaarden, 
aangezien geen enkele omstandigheid er op 
wees, dat zulks het geval zou zijn, te meer, 
daar volgens de meening van den gemeente
arts verwacht kon worden, dat de ziekte van 
den belanghebbende slechts een aangelegen
heid was van enkele weken; dat het boven
dien hier wel een zeer bijzonder geval be
treft, waarin een vader een verzoek doet, om 
zijn zieken zoon ter verzorging naar zijne 
ouders te willen doen vervoeren; dat in den 
brief, waarbij dit verzoek gedaan werd, uit 
geen enkele passage valt op te maken, dat de 
ouders deze verzorging financieel niet kon
den bekostigen; dat het feit, dat onder deze 
omstandigheden geen onderzoek naar den 
financieelen toestand der ouders werd inge
steld, naar hunne meening bezwaarlijk als 
een tekortkoming kan worden aangemerkt; 

0. dat het gemeentebestuur van Nijmegen 
weliswaar G. J. Reuvekamp naar Almelo 
heeft doen vervoeren, doch dat dit uitslui
tend is geschied, opdat deze armlastige, die, 
lijdende aan trombose, althans nog niet ge
heel hersteld, in een logement te Nijmegen 
lag, overeenkomstig zijn wensch en dien zij
ner ouders te hunnen huize te Almelo zou 
kunnen worden verzorgd; 

dat het gemeentebestuur van Nijmegen, 
door tegemoet te komen aan dit, in de ge
geven omstandigheden, alleszins redelijke 
verlangen, niet gezegd kan worden op de 
komst van den patiënt te Almelo zoodani
gen invloed te hebben uitgeoefend, dat voor 
toepassing van art. 40, 2e lid, der Armenwet 
termen zouden bestaan; 

dat burgemeester en wethouders van Al
melo weliswaar hebben aangevoerd, dat hun
ne ambtgenooten te Nijmegen zich er niet 
van hadden vergewist, of G. J. Reuvekamp 
of diens ouders, tengevolge van zijne over
komst te Almelo, in die gemeente ondersteu
ning ingevolge de Armenwet niet zouden be
hoeven, doch dat zulks in dit geval niet ter 
zake dienende is, aangezien het met het be
lang van den patiënt bezwaarlijk in overeen
stemming was te brengen, hem in het loge
ment, waar hij uiteraard die verzorging ont
beerde, welke hij ten huize zijner ouders kon 
verwachten, zij 't ook op kosten van de ge
meente, te laten liggen, terwijl zijn toestand, 
naar op grond van de stukken moet worden 
aangenomen, voor zijne opneming in eene 
ziekeninrichting geen aanleiding meer gaf; 

Gezien de Armenwet; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet, zich hier niet voor
doet en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 

30 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 40). 

De burgemeester heeft, door aan den 
armlastige financieele hulp te verlee
nen ten behoeve van diens verhuizing, 
zonder zich er voldoende van vergewist 
te hebben dat deze elders in staat zou 
zijn in het onderhoud van zichzelf en 
van zijn gezin te voorzien, het risico 
van de armlastigheid van dit gezin op de 
andere gemeente afgewenteld, hetgeen 
tot toepassing van art. 40 2e lid behoort 
te leiden. Daaraan doet niet af, dat hij 
de hulp heeft verleend uit eigen midde
len, te minder nu dit is geschied om te 
voorkomen, dat aan de gemeente af
schuiving zou kunnen worden verweten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van het gezin R. 
V.A. A. Voskamp; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
20 Nov. 1940, No. 593); 

0. dat R. V. A. A . Voskamp zich met zijn 
gezin op of omstreeks 30 Juli 1939, komende 
uit de gemeente Maarn, in de gemeente Am
sterdam vestigde, alwaar het gezin met in
gang van 19 Aug. 1939 in ondersteuning 
moest worden opgenomen; 

dat het bestuur van de Burgerlijke Instel
ling voor Maatschappelijken Steun, te Am
sterdam, van oordeel is, dat tot de komst van 
het bedoelde gezin in de gemeente Amster
dam invloed van den burgemeester van 
Maarn, die hem f 65 ter hand stelde, ten ein
de de verhuizing en de eerste maand huur te 
Amsterdam te bekostigen; dat de burgemees
ter van Maarn weliswaar de hierboven ge~ 
noemde feiten heeft erkend, doch aanvoert, 
dat hij persoonlijk aan Voskamp een voor
schot heeft verleend; dat uit de overgelegde 
verklaring van Voskamp afdoende blijkt, dat 
Voskamp den burgemeester in diens kwaliteit 
als hoofd der gemeente heeft geädieerd, en 
de burgemeester zich daarvan volkomen be
wust was, doch slechts gemeend heeft, aan 
de . gevolgen van zijne handelwijze, de toe
passing van art. 40 der Armenwet, te kunnen 
ontkomen, door de hulp te gieten in den 
vorm eener particuliere geldleening; dat te
voren vrijwel vast stond, dat te verwachten 
was, dat Voskamp te Amsterdam niet in zijn 
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onderhoud zou kunnen voorzien; dat het ge
zin met ingang van 19 Aug. 1939 in onder
steuning moest worden opgenomen; 

dat burgemeester en wethouders van 
Maarn daar onder meer tegenover stellen, 
dat R. V. A. A. Voskamp zich op 24 Juli 
1939 tot den heeft F. E. Everwijn Lange, 
burgemeester hunner gemeente, heeft ge
wend met de mededeeling, dat financieele 
moeilijkheden hem noopten als compagnon 
uit de Papier-Afval-Centrale te Maarn te 
treden ; dat hij had besloten om met zijn ge
zin naar Amsterdam te vertrekken, aange
zien hij, volgens zijn zeggen, er zeker van 
was, gezien de vele relaties, om binnen kor
ten tij d in Amsterdam een positie te verkrij
gen; dat Voskamp daarbij bewijzen toonde, 
waar hij werkzaam kon zijn, zoodat de bur
gemeester in de veronderstelling was, dat het 
spoedig verkrijgen van een betrekking waar 
was; dat de moeilijkheid evenwel was, dat 
hij op dat momen t niet de contanten had om 
te kunnen verhuizen e n de eerste maand 
huur te Amsterdam te betalen; dat hij den 
burgemeester verzocht om hem deze kosten 
uit de gemeentekas te willen voorschieten; 
dat de burgemeester hem er toen op heeft 
gewezen, dat hem uit de gemeentekas geen 
gelden konden worden verstrekt, aangezien 
de gemeente zich dan schuldig zou kunnen 
maken aan afschuiving; dat de burgemeester 
Voskamp toen, op zijne uitdrukkelijke ver
klaring, dat hij binnenkort zeker een betrek
king in Amsterdam zou hebben, persoonlijk 
heeft geholpen; dat deze hulp dan ook uit
sluitend werd gegeven op grond, dat Vos
kamp ten tijde van zijn verzoek aan den bur
gemeester niet over de noodige contanten 
beschikte, doch deze binnenkort wel zou be
zitten; dat hij dan ook zelf bereid was, om 
den burgemeester een schuldbekentenis ad 
f 65 te geven; dat Voskamp nimmer vóór zijn 
bovenaangehaald onderhoud met den bur
gemeester steun van de gemeente Maarn 
heeft ontvangen, noch ooit een aanvrage om 
ondersteuning heeft ingediend; dat het re
laas van het onderhoud tusschen Voskamp 
en den secretaris van het Gemeentelijk Bu
reau voor Maatschappelijken Steun bij hen 
de meening wekt, dat de bereidheid van den 
burgemeester om Voskamp particulier te 
helpen als argument wordt gebezigd, dat ge
poogd is Voskamp als armlastige af te schui
ven; dat dit ook blijkt uit het schrijven van 
het Gemeentelijk Bureau voor Maatschappe-
1ijken Steun d.d. 11 Maart 1940, gericht aan 
Ged. Staten van Noordholland; dat dit nu 
niet het geval is; dat Voskamp trouwens ge
heel eigener beweging besloten heeft om 
naar Amsterdam te verhuizen; dat zij het 
feit, dat een particulier, in dit geval de heer 
F. L. Everwijn Lange, burgemeester van 
Maarn, hem daarbij heeft willen helpen, niet 
als een geval van afschuiving zien als be
doeld in art. 40 van de Armenwet; dat naar 
hunne meening in dezen particulier verstrek
te hulp, volgens het Gemeentelijk Bureau 
voor Maatschappelijken Steun, zonder meer 
gelijk gesteld wordt met van overheidswege 
-gegeven steun; dat art. 40 der Armenwet wel 

voor zeer rekbare uitlegging vatbaar zou zijn, 
als dit artikel zonder meer van toepassing 
werd verklaard in geval een particulier, die 
toevallig deel uitmaakt van een gemeentebe
stuur, financieele hulp verstrekt; 

0 . dat de burgemeester van Maarn, door 
aan Voskamp, voornoemd, financieele hulp 
te verleenen ten behoeve van diens verhui
zing naar Amsterdam, zonder zich er vol
doende van vergewist te hebben, dat Vos
kamp te Amsterdam in staat zou zijn in het 
onderhoud van zichzelf en van zijn gezin te 
voorzien, het risico van de armlastigheid van 
dit gezin op de gemeente Amsterdam heeft 
afgewenteld; 

dat er in verband hiermede moet worden 
geoordeeld, dat de genoemde burgemeester 
op de komst van Voskamp en de zijnen in de 
gemeente Amsterdam invloed in den zin van 
art. 40, eerste lid, der Armenwet heeft uit
geoefend, welke tot toepassing van het 2e lid 
van dit artikel behoort te leiden; 

dat daaraan niet afdoet, dat de burgemees
ter van Maarn de bovenbedoelde financieele 
hulp heeft verleend uit zijn eigen middelen ; 
te minder, nu blijkens de stukken de burge
meester van Maarn aan Voskamp de bedoel
de hulp uit zijn eigen middelen en niet uit 
de gemeentekas heeft verleend, ten einde te 
voorkomen, dat aan de gemeente in deze 
afschuiving van een armlastige zou kunnen 
worden verweten; 
dat burgemeester en wethouders van Maarn 

weliswaar van oordeel zijn, dat het niet aan
gaat art. 40 der Armenwet zonder meer van 
toepassing te achten in het geval, dat een 
particulier, die toevallig deel uitmaakt van 
een gemeentebestuur, financieele hulp ver
strekt, doch dat hier door dat college wordt 
voorbijgezien, dat de armlastige zich niet tot 
den burgemeester van Maarn als particulier, 
doch in diens hoedanigheid als hoofd van het 
gemeentebestuur heeft gewend tot het ver
krijgen van financieelen steun; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/r940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

te beslissen, dat de kosten van ondersteu
ning van het gezin R. V.A. A. Voskamp door 
de Burgerlijke Instelling voor Maatschappe
lijken Steun, te Amsterdam, van 19 Aug. 
1939 af voor den tijd van ten hoogste een 
jaar komen ten laste van de gemeente Maarn. 

(A.B.) 

2 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Waterstaat. (We
genwet art. 4). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten het 
onderhavig gedeelte van een weg op den 
legger geplaatst nu de openba arheid niet 
kan volgen uit het bepaalde onder I en 
II van het 1e lid, daar op het in geding 
zijnd gedeelte op den vereischten tijd 
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een bordje "eigen weg" is geplaatst, en 
voorts geen gegevens bekend zijn, waar
uit zou moeten worden afgeleid, dat aan 
dit weggedeelte door den rechthebbende 
te eeniger tijd de bestemming van open
baren weg is gegeven. 

De Secretaris-Generaal, Waarnemend 
Hoofd van het Departement van Water
staat, 

Gezien het beroep, ingesteld door H. Ve-
. neman Wzn., te Ambt-Hardenberg, tegen het 

besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
3 Juli 1939, 3e Afd., No. 5839/5302, tot vast
stelling van den legger van wegen in de ge
meente Stad-Hardenberg; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 16 Oct. 1940, No. 566 en 20 Nov. 1940, 
No. 566/u7; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
evenvermeld besluit den door burgemeester 
en- wethouders van Stad-Hardenberg in hun 
vergadering van 14 Juli 1937 opgemaakten 
legger van de wegen, gewijzigd als door hun 
college bij besluit van 28 Maart 1939, 3e 
Afd., No. 3559/2544 is aangegeven, hebben 
vastgesteld en van de vereischte verklaringen 
hebben voorzien; 

dat Ged. Staten daarbij onder meer heb
ben overwogen, dat het bezwaarschrift van 
H. Veneman Wzn., te Bruchterveld, gemeen
te Ambt-Hardenberg, is gericht tegen weg 
No. 41; dat bij het ontwerp van wijzigingen 
van Ged. Staten ten aanzien van weg No. 
41 echter geen wijzigingen zijn voorgesteld; 
dat het bezwaarschrift van H. Veneman Wzn. 
mitsdien niet-ontvankelijk moet worden ge
acht; 

dat H . Veneman Wzn. in beroep verzoekt 
weg No. 41 van den wegenlegger van Stad
Hardenberg af te voeren, daarbij aanvoeren
de, dat ten onrechte zijh perceelen sectie C , 
No. 1449 en sectie C, No. 1321 op den legger 
zijn vermeld; dat perceel sectie C No. 275 
vroeger altijd was vermeld als weg; dat het 
in 1938 niet op den legger voorkwam en door 
de gemeente Stad-Hardenberg publiek aan 
hem is verkocht; dat in dat jaar de legger 
uitliep tegen dit perceel No. 275; dat zijn 
eigen weg, welke voor ruim 20 jaar gelegd is, 
nog geen 4 m eter breed is, en dat er altijd 
een bordje "eigen weg" bij heeft gestaan zoo
lang dat weg is; dat in de eerste jaren, nadat 
zijn vader het perceel sectie C No. 1321 ge
kocht had, een pad schuingekronkeld over 
het perceel lag; dat zij, nadat zij zelf het per
ceel bijna geheel hadden ontgonnen, hetgeen 
jaren heeft geduurd, hun wegje hebben ge
legd, hetwelk op het eind aan de Bruchter
scheiding geen weg is en ook nooit weg ge
weest is; 

O . dat ingevolge art. 4, eerste lid, der We
genwet een weg openbaar is: I. wanneer hij, 
na het tijdstip van dertig jaren vóór het in 
werking treden van deze wet, gedurende 
dertig achtereenvolgende jaren voor een 
ieder toegankelijk is geweest; II. wanneer hij, 
na het tijdstip van tien jaren vóór het in wer
king treden van deze wet, gedurende tien 

L. 1940. 

achtereenvolgende jaren voor een ieder toe
gankelijk is geweest en tevens gedurende 
dien tijd is onderhouden door het Rijk, eene 
provincie, eene gemeente of een waterschap; 
III. wanneer de rechthebbende daaraan de 
bestemming van openbaren weg heeft ge
geven; 

dat daarnaast het tweede lid van art. 4 be
paalt, dat het onder I en II bepaalde uit
zondering lijdt wanneer, loopende den ter
mijn van dertig of van tien jaren, gedurende 
een tijdvak van t en minste een jaar duidelijk 
ter plaatse is kenbaar gemaakt, dat de weg 
slechts ter bede voor een ieder toegankelijk 
is; 

dat, wat nu het onderwerpelijke geval be
treft, door den appellant wordt gesteld en, 
blijkens de stukken, niet wordt weersproken, 
dat bij het over zijne perceelen gelegen ge
deelte van den hiervoorbedoelden weg op 
den vereischten tijd een bordje " eigen weg" 
is geplaatst; 

dat derhalve de openbaarheid van dit ge
deelte van den weg niet kan volgen uit het 

. bepaalde ,onder I en II van het eerste lid 
van artikel 4 der wet; 

dat de openbaarheid evenmin voortvloeit 
uit het bepaalde onder III, nu blijkens de 
ter zake ontvangen ambtsberichten geen ge
gevens bekend zijn, waaruit zou moeten wor
den afgeleid, dat aan het onderhavige wegs
gedeelte door den rechthebbende te eeniger 
tijd de bestemming van openbaren weg is 
gegeven; 

dat derhalve de hierbedoelde weg, voor
zoover op de perceelen van den appellant 
gelegen , alsnog van den legger der wegen in 
de gemeente Stad-Hardenberg behoort te 
worden afgevoerd; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nede.rlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten van Over
ijse! van 3 Juli 1939, 3e Afd. No. 5839/5302, 
in den daarbij door Ged. Staten vastgestel
den legger van wegen in de gemeente Stad
Hardenberg den onder No. 41 aangeduiden 
weg, voor zoover gelegen op de perceelen 
nos. 1449 en 1450 van sectie C der gemeente 
Stad-Hardenberg met inbegrip van den dui
ker a , te doen vervallen. 

(A. B .) 

4 December 2940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Woningwet art. 40 j 0

• art. 37). 
Wanneer Ged. Staten ingevolge art. 

40, in de plaats van den gemeenteraad 
tredend, het plan van uitbreiding heb
ben vastgesteld, behoort de raad niet 
tot de belanghebbenden, die krachtens 
art. 37 3e lid j 0 art. 40 2e lid bezwaren 
kunnen indienen . 

Wel moet worden aangenomen, dat er 
26 
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behoefte is aan meer bouwterrein dan 
door het door Ged. Staten vastgesteld 
plan wordt ontsloten, doch hierin kan 
geen aanleiding worden gevonden het 
plan niet goed te keuren, nu Ged. Sta
ten voornemens zijn om in de naaste 
toekomst aan den gemeenteraad op
dracht te verstrekken over te gaan tot 
het vaststellen van een partieel plan van 
uitbreiding in de nabijheid van de be
bouwde kom, opdat zoodoende in de be
hoefte aan woningen kan worden voor
zien. 

D e Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het overeenkomstig art. 37, 3e lid, 
in verband met art. 40, 2de lid, der Woning
wet ter goedkeuring aangeboden besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 28 Febr. 
1940, No. 171, houdende vaststelling van een 
uitbreidingsplan c.a. voor een gedeelte der 
gemeente Rossum; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van B estuur, gehoord (advies van 
20 Nov. 1940, No. 5g9) ; 

0 . dat, nadat de raad der gemeente Ros
sum niet voldaan had aan de hem bij besluit 
van Ged. Staten van Gelderland van 7 Sep
tember 1937, No. 231 , krachtens art. 36 der 
Woningwet opgelegde verplichting om vóór 
31 December 1937 een partieel plan van uit
breiding, met bijbehoorende bebouwings
voorschriften, voor de gronden, gelegen langs 
de wegen Rossum-Hedel en Rossum-Zalt
bommel, aan de goedkeuring van hun col
lege te onderwerpen, Ged. Staten bij hun 
besluit van 28 Febr. 1940, No. 171, voor de 
bedoelde gronden een partieel uitbreidings
plan met bijbehoorende bebouwingsvoor
schriften hebben vastgesteld; 

dat Ged. Staten daarbij onder meer heb
ben overwogen, dat blijkens een bij hun col
lege ingediend bezwaarschrift de raad der 
gemeente Rossum bedenking heeft tegen het 
bepaalde in art. s der bebouwingsvoorschrif
ten, dat in de bebouwingsklasse B I voor ge
bouwen e11 woningen een onderlinge afstand 
van niet minder dan 100 meter moet worden 
aangehouden (aangezien hierdoor aan de be
trokken gronden voor een gedeelte het ka
rakter van bouwterrein zal worden ontno
m en), en voorts tegen de bepaling, dat op 
gronden der bebouwingsklasse A geen land
bouwbedrijven mogen worden gesticht; dat 
deze bezwaren zich richten tegen het aan het 
ontworpen plan ten grondslag strekkende be
ginsel van een scheiding voor zoover moge
lijk, van de dorps- en de zuiver landelijke 
bebouwing, welk beginsel naar het oordeel 
van Ged. Staten in casu dient te worden ge
volgd; dat het bezwaar van het ontnemen 
van het karakter van bouwterrein aan de 
gronden slechts dan steek zou houden, in
dien aan al die gronden inderdaad de waar
de van bouwterrein zou kunnen worden toe
gekend; dat zulks echter, gezien den groei 
van het dorp Rossum, geenszins het geval is 
en bij aanhouding van de normen van het 
ontworpen uitbreidingsplan naar te verwach-

ten valt, voor een reeks van jaren m de be
hoefte aan bouwgrond zal zijn voorzien; dat 
een door D. A . van der Kaay, te Rossum, en 
N. A . van der Kaay, te Arnhem, ingediend 
bezwaarschrift berust op de vrees van de 
adressanten, dat hunne gronden, die volgens 
de gemeentelijke bouwverordening wel voor 
bebouwing in aanmerking zouden komen, ten 
gevolge van de beperking van deze mogelijk
heid een groote waardedaling zullen onder
gaan, terwijl voorts door een dergelijke be
perking in een plattelandsgemeente als Ros
sum naar hun meening het algemeen belang 
ten zeerste zou worden getroffen; dat van 
deze bezwaren hetzelfde geldt als ten aan
zien van het vorige bezwaarschrift werd 
overwogen; dat het feit, dat, zoolang er geen 
uitbreidingsplan van kracht is, met inacht
neming van de bepalingen der bouwveror
dening aan elken verharden weg kan worden 
gebouwd, allen betrokken gronden nog niet 
het karakter van bouwterrein verleent, aan
gezien daartoe aannemelijk zou dienen te 
worden gemaakt, dat de mogelijkheid be
staat, dat alle op die gronden te projecteeren 
gebouwen ook werkelijk tot stand komen; 

dat tegen dit, door Ged. Staten vastge
stelde plan de raad der gemeente Rossum, 
alsmede D . A. en N . A. van der Kaay, voor
noemd, bezwaren hebben ingediend; 

0. wat betreft de door den gemeenteraad 
van Rossum ingediende bezwaren, dat in 
een geval als het onderwerpelijke, waarin 
Ged. Staten ingevolge art. 40 der Woning
wet, in de plaats van den gemeenteraad tre
dende, het plan van uitbreiding hebben 
vastgesteld, het laatstbedoelde college niet 
behoort tot de belanghebbenden, die krach
tens art. 37, derde lid, juncto art. 40, tweede 
lid, der wet bezwaren kunnen indienen; 

dat derhalve de door den gemeenteraad 
van Rossum ingediende bezwaren hier bui
ten beschouwing dienen te blijven; · 

0 . wat betreft de bezwaren, ingediend 
door D . A. en N . A. van der Kaay, dat deze 
hierin bestaan, dat het door Ged. Staten 
vastgestelde uitbreidingsplan een te geringe 
oppervlakte voor bouwterrein b estemt, het
geen zal m edebrengen, dat noch voor den 
bouw van woningen voor nieuwe bewoners, 
noch voor de eventueele vervanging van 
dijkwoningen, welke ingevolge art. 363, 4e 
lid, van het Rivierpolderreglement der pro
vincie Gelderland niet mogen worden uitge
breid, her- of verbouwd, noch voor de vesti
ging van industrie voldoende bouwterrein 
beschikbaar zal zijn; 

dat op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat er inderdaad behoefte is aan meer bouw
terrein, in het bijzonder voor den bouw van 
arbeiderswoningen, dan door het onderwer
pelijke uitbreidingsplan wordt ontsloten, 
doch dat hierin geen aanleiding kan worden 
gevonden om dit plan niet goed te keuren, 
nu Ged. Staten van Gelderland, naar zij in 
een te dezer zake uitgebracht ambtsbericht 
hebben medegedeeld, voornemens zijn om in 
de naaste toekomst aan den raad der ge
meente Rossum opdracht te verstrekken om 
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over te gaan tot het vaststellen van een par
tieel plan van uitbreiding in de nabijheid 
van de bebouwde kom, opdat zoodoende in 
de behoefte aan arbeiderswoningen kan wor
den voorzien; 

dat ook overigens niet 
tegen het plan bestaande 
tot de niet-goedkeuring 
moeten leiden; 

Gezien de Woningwet; 

gebleken is van 
bezwaren, welke 
daarvan zouden 

Heeft op grond van de Vijfde Verordening 
(No. 193/1940) van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op admi
nistratief-rechtelijk gebied, besloten: 

het vorenbedoelde, door Ged. Staten van 
Gelderland vastgestelde uitbreidingsplan 
voor een gedeelte der gemeente Rossum, met 
daarbij behoorende bebouwingsvoorschriften, 
goed te keuren. 

(A.B.) 

4 December z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Waterstaat. (Wet 
houdende algemeene regelen Water
staatsbestuur art. 19). 

Nu het klassificatiebesluit voor de be
maling slechts bouwlanden en gebouwde 
eigendommen alsmede weilanden in de 
klassificatie betrekt, en de onderhavige 
perceelen der N. V. Ned. Spoorwegen 
(spoorbaan) niet daaronder vallen, had 
hun plaatsing op den bemalingsligger -
en dus ook op den algemeenen ligger -
niet mogen geschieden alvorens het klas
sificatiebesluit was herzien. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door 
het bestuur van het Boezemwaterschap De 
Oosterbierumerpolder, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 24 Mei 1939, 
No. 146, 2e afdeeling W., waarbij, met ge
grondverklaring van het bezwaar van de di
rectie der N. V. Nederlandsche Spoorwegen, 
te Utrecht, werd vernietigd een besluit van 
genoemd bestuur tot plaatsing van enkele 
perceelen op den algemeenen ligger en den 
bemalingsligger van gemeld waterschap; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
23 Oct. 1940, No. 571); 

0. dat het bestuur van het waterschap De 
Oosterbierumerpolder bij besluit van 1 
Maart ,939, No. 3, de perceelen kadastraal 
bekend gemeente Sexbierum, sectie D, num
mers 1378, 1386 en 1400 op den algemeenen 
ligger en den bemalingsligger van het water
schap heeft geplaatst; 

dat, nadat de Directie der N ederlandsche 
Spoorwegen tegen dit besluit bezwaar heeft 
gemaakt, Ged. Staten van Friesland bij hun 
besluit van 24 Mei 1939, No. 146, 2e afdee
ling W., met gegrondverklaring van dat be
zwaar, het besluit van het waterschapsbe
stuur hebben vernietigd, daarbij overwegen
de, dat de genoemde perceelen vormen het 
binnen het bemalingsgebied van het water-

schap gelegen gedeelte van de spoorbaan 
Tjummarum-Harlingen; dat volgens het 
klassificatiebesluit van het genoemde water
schap voor plaatsing op den bemalingsligger 
in aanmerking komen de bouwlanden en ge
bouwde eigendommen en de weilanden tot 
een bepaalde hoogteligging; dat een spoor
baan niet geacht kan worden tot een der ge
noemde categorieën van eigendommen te be
hooren; dat de perceelen van de reclamante 
derhalve ten onrechte op den bemalingslig
ger zijn geplaatst en in verband daarmede 
evenmin op den algemeenen ligger kunnen 
worden ingedeeld; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
waterschapsbestuur in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het door Ged. Staten ver
nietigd besluit werd genomen naar aanlei
ding van het feit, dat bij besluit der Staten 
van Friesland van 23 Juli 1936, No. 20d 
(Provinciaal blad No. n8 van 1937) tot wij
ziging van het bijzonder reglement van het 
waterschap (Provinciaal blad No. 50 van 
1919) onder meer d e in art. 7 vervatte bepa
ling werd geschrapt, waarbij de in het wa
terschap aanwezige werken, die voor den 
openbaren dienst bestemd zijn, van de in 
dat artikel bedoelde verplichtingen werden 
vrijgesteld; dat zijns inziens op den bema
lingsligger behooren te worden gesteld alle 
bij de bemaling belang hebbende eigendom
men, behalve alleen die, welke het reglement 
uitzondert; dat als belanghebbende percee
len zeker moeten worden beschouwd alle bin
n.en het bemalingsgebied gelegen eigendom
men, welke door de polderdijken tegen hoo
ge boezemstanden worden beveiligd en waar
van het water door middel van de bemalings
inrichtingen van het waterschap wordt afge
voerd; dat deze perceelen bijna alle vallen 
onder de in het klassificatiebesluit genoem
de categorieën bouwlanden, gebouwde eigen
dommen en weilanden, doch dat ook andere 
soorten van eigendom, zooals erven, boom
gaarden, laag gelegen hooilanden en wegen, 
ongetwijfeld behooren tot de belanghebben
de eigendommen, welke tot de bemalingskos
ten hebben bij te dragen; dat de omstandig
heid, dat deze eigendommen bij de algemee
ne soort-aanduiding in het klassificatiebe
sluit niet werden genoemd, naar zijn oordeel 
geen reden tot vrijstelling is; dat het bestuur 
in strijd met de zienswijze van Ged. Staten 
dan ook meent, dat de enkele soorten van 
belanghebbende eigendommen erven, 
boomgaarden, hooilanden, wegen enz. -, 
welke bij de groepeering in het klassificatie
besluit niet zijn genoemd, en dus ook de a_an 
de reclamante toebehoorende spoorbaan met 
annexen, toch wel in een der klassen moeten 
worden ingedeeld, zij het ook, zooals bij zijn 
besluit is geschied, in die met het laagste 
verhouding-cijfer ; dat de eigendommen van 
de reclamante, de N . V. Nederlandsche 
Spoorwegen, welke in het besluit van Ged. 
Staten als spoorbaan werden vermeld, inder
daad dienen te worden aangemerkt als volgt: 
kadastraal No. 1378, als toegangsweg naar 
het station met nevensgelegen grasbermen; 
kadastraal nummers 1386 en 1400, als spoor-
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baan, eveneens met nevensgelegen grasber
men, benevens het voormalige spoorwegsta
tion; dat de vorenbedoelde met gras begroei
de bermen, die als wei- of hooiland moeten 
worden beschouwd, naar het bestuur meent, 
alle verpacht zijn en de daarvoor door de re
clamante te ontvangen huur, naar het be
stuur veronderstelt, althans bij vergelijking 
met de aan het waterschap te betalen lasten, 
geenszins onbelangrijk is; dat ook het tot 
kadastraal No. 1386 behoorend gebouw -
voormalig spoorwegstation - naar het be
stuur meent, thans verhuurd wordt en dus 
stellig ook tot de kosten der bemaling zal 
hebben bij te dragen ; 

0. dat krachtens het eerste lid van art. 48a 
van het Algemeen Reglement voor de boe
zemwaterschappen in Friesland, ingeval een 
perceel blijkt ten onrechte op een ligger te 
ontbreken, het waterschapsbestuur, indien 
geen herziening van het betrekkelijk klassi
ficatiebesluit wordt vereischt, de noodige wij
ziging in den ligger aanbrengt; 

dat het klassificatiebesluit voor de bema
ling slechts bouwlanden en gebouwde eigen
dommen alsmede weilanden in de klassifica
tie betrekt en de onderhavige perceelen der 
N. V. Nederlandsche Spoorwegen althans ge
deeltelijk niet daaronder vallen; 

dat mitsdien, daargelaten nog, in hoeverre 
deze perceelen bij de desbetreffende werken 
van het waterschap belang hebben, hunne 
plaatsing op den bemalingsligger - en dus 
ook op den algemeenen ligger - niet had 
mogen geschieden alvorens het klassificatie
besluit was herzien; 

dat dus Ged. Staten terecht het besluit 
van het waterschapsbestuur hebben vernie
tigd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900, het Alge
meen Reglement voor de hoezemwaterschap
pen in Friesland en het bijzonder reglement 
voor het waterschap De Oosterbierumerpol
der; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de S ecre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur b eslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B. ) 

4 December z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 143). 

De bij een gemeenschappelijke rege
ling inzake het gebruik van een open
baar slachthuis betrokken openbare be
langen, inzonderheid dat der vleesch
keuring, zullen in zoodanige mate door 
deze regeling worden gebaat, dat daar
tegenover de ingebrachte bezwaren niet 
van overwegende beteekenis mogen wor
den geacht. Door de regeling zullen een 
groot aantal kleine slachtplaatsen ver-

vallen, waarop het toezicht thans moei
lijk is, terwijl ook de dienst der accijnzen 
er door vergemakkelijkt wordt; de ge
zamenlijke kosten van keuren en slach
ten zullen lager worden dan thans; de 
kringgemeenten zullen geen geldelijk ri
sico hebben te dragen. Echter moet de 
mogelijkheid worden geopend, dat aan 
de eigenaren of gebruikers van slacht
plaatsen, die na 1 Jan. 1933 hunne in
richtingen in overeenstemming hebben 
gebracht met de eischen der Vleesch
keuringswet, door Ged. Staten een tege
moetkoming worde verleend in de des
wege gemaakte kosten voor zoover zulks 
billijk is te achten. De desbetreffende 
regeling wordt den gemeenten opgelegd. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het verzoek van burgemeester en 
wethouders van Zaandam, te bevorderen, dat 
aan de gemeenten Zaandam, Koog aan de 
Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, 
Assendelft, Westzaan, Oostzaan, Wormer en 
Jisp een gemeenschappelijke regeling worde 
opgelegd inzake het gebruik van het open
baar slachthuis te Zaandam; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (adviezen 
van 2 Oct. 1940, No. 52 7 (1939) en 13 Nov. 
1940, No. 527 (1939)/n5); 

0. dat het gemeentebestuur van Zaandam 
krachtens art. 138 der gemeentewet het ver
zoek heeft gedaan, aan de gemeenten Zaan
dam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormer
veer, Krommenie, Assendelft, Westzaan, 
Oostzaan, Wormer en Jisp een gemeenschap
pelijke regeling betreffende het gebruik van 
het openbaar slachthuis te Zaandam op te 
leggen; 

dat Ged. Staten van Noordholland nadat 
zij overeenkomstig art. 141 der gemeentewet 
hun gevoelen ter kennis van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken hadden gebracht, 
namens dezen Minister aan de besturen der 
genoemde gemeenten hebben opgedragen, 
nader over een gemeenschappelijke regeling 
overleg te plegen, hetwelk echter niet tot 
overeenstemming heeft geleid; 

dat de gemeentebesturen van Koog aan de 
Zaan, Zaandijk en Oostzaan, die reeds af
zonderlijke gemeenschappelijke regelingen 
inzake het gebruik van het openbaar slacht
huis te Zaandam met het gem eentebestuur 
van Zaandam hebben aangegaan, zich zon
der meer met de voorgestelde gemeenschap
pelijke regeling kunnen vereenigen en ook 
het gemeentebestuur van Wormerveer, dat 
eveneens een dergelijke afzonderlijke ge
meenschappelijke regeling heeft aangegaan 
zijne medewerking tot het totstandkome~ 
van de gemeenschappelijke regeling heeft 
toegezegd, behoudens dat het eenige wijzi
gingen in de regeling wenschelijk acht; 

dat daarentegen de besturen der gemeen
ten Westzaan, Assendelft, Jisp en Kromme
nie niet tot de voorgestelde samenwerking 
bereid zijn, terwijl het gemeentebestuur van 
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Wormer zijne medewerking van het voldoen 
aan eenige voorwaarden afhankelijk heeft ge
steld; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken en de nadere op verzoek van de Afdee
ling van den Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, ingewonnen ambtsbe
richten moet worden geoordeeld, dat de bij 
deze aangelegenheid betrokken openbare be
langen, inzonderheid dat der vleeschkeuring, 
in zoodanige mate door een gemeenschappe
lijke slachthuisregeling als de voorgestelde 
gebaat zullen worden, dat daartegenover de 
ingebrachte bezwaren niet van overwegende 
beteekenis mogen worden geacht; 

dat verwacht mag worden, dat, wanneer 
alle slachtingen in het slachthuis te Zaan
dam moeten geschieden, de vleeschkeuring 
in de Zaanstreek beter tot haar recht zal ko
men dan thans mogelijk is, aangezien daar
door een groot aantal kleine slachtplaatsen 
zal komen te vervallen, waarop het thans 
moeilijk is afdoend toezicht uit te oefenen, 
terwijl ook de dienst der accijnzen er door 
vergemakkelijkt wordt; · 

dat voorts, wat er zij van het vroeger ten 
aanzien van den gemeenschappelijken keu
ringsdienst en het slachthuis gevoerde be
leid, verwacht mag worden, dat de centrali
satie er toe zal leiden, dat de gezamenlijke 
kosten van keuren en slachten lager worden 
dan thans ; 

dat ingevolge de voorgestelde regeling de 
kringgemeenten geenerlei geldelijk risico als 
gevolg van die regeling zullen hebben te dra
gen, zoodat uit dien hoofde niet met grond 
bedenking tegen het opleggen van de rege
ling kan worden gemàakt; 

dat ongetwijfeld voor de slagers, die thans 
genoopt zullen worden in het slachthuis te 
Zaandam te gaan slachten, in bepaalde ge
vallen bezwaren uit het opleggen van de re
geling voortvloeien, doch dat niet voldoen
de aannemelijk is gemaakt, dat die bezwaren 
zoo zwaar wegen, dat zij het laten varen van 
de aan de centralisatie verbonden voordee
len zouden rechtvaardigen ; 

dat echter de mogelijkheid moet worden 
geopend, dat aan de eigenaars of gebruikers 
van slachtplaatsen, die na 1 Jan. 1933 hunne 
inrichtingen in overeenstemming hebben ge
bracht met de eischen der Vleeschkeurings
wet, door Ged. Staten een tegemoetkoming 
worde verleend in de deswege gemaakte kos
ten, voorzoover zulks billijk is t e achten; 

dat geen termen kunnen worden gevon
den, om, zooals gevraagd wordt, in de ge
meenschappelijke re ge ling voorschrifte n op 
te nemen omtrent de bestemming van het in 
art. 12 van de door Ged. Staten in 1936 vast
gestelde gemeenschappelijke regeling voor 
den keuringsdienst bedoelde reservefonds, 
welke bestemming veeleer door de betrok
ken gemeentebesturen in onderling overleg 
naar redelijkheid nader zal dienen te wor
den bepaald; 

dat evenmin aanleiding bestaat tot het 
wijzigen of aanvullen van de voorgestelde 
regeling in dier voege, dat het toezicht ter 

zake van het beheer van het slachthuis en 
de tarieven der aldaar geheven rechten wordt 
verscherpt, daar de voorgestelde regeling vol
doende waarborgen voor een behoorlijken 
gang van zaken met betrekking tot het 
slachthuis mag geacht worden te bieden; 

dat voorts nog wel is aangevoerd, dat, in 
het algemeen gesproken, -door het opleggen 
van deze gemeenschappelijke regeling het ka
rakter van het slagersbedrijf in de Zaan
streek in ongunstigen zin verandering zal on
dergaan, daar de slagers veelal zullen worden 
tot vleeschverkoopers, die bij de grossiers 
hunne waren betrekken, voor welk euvel de
ze streek bewaard zou moeten blijven, doch 
dat niet valt in te zien, dat deze omstandig
heid, voorzoover zij zich hier al zou voor
doen, als een ernstig bezwaar tegen het op
leggen van de regeling mag worden be
schouwd; 

dat het mitsdien op grond van het voren
staande aanbeveling verdient, de voorgestel
de gemeenschappelijke regeling op te leggen, 
welke regeling echter aangevuld zal moeten 
worden met een artikel betreffende het ver
leenen van tegemoetkoming aan slagers in 
voege als hiervoren bedoeld, terwijl het 
voorts wenschelijk is , de daarin vervatte 
voorschriften omtrent wijziging en opheffing 
van de regeling door een eenvoudiger bepa
ling te vervangen; 

Gezien de gemeentewet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/i940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur besloten: 

voor de gemeenten Zaandam, Koog aan de 
Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, 
Assendelft, Westzaan, Oostzaan, Wormer en 
Jisp vast te stellen de navolgende regeling 
ter zake van het gebruik van het openbaar 
slachthuis te Zaandam : 

Artikel r. 

-r. De gemeente Zaandam houdt in stand 
en gebruik een openbaar slachthuis met koel
ruimten en andere inrichtingen, die bij een 
behoorlijk toegerust slachthuis behooren. 

2 . De raad der gemeente Zaandam draagt 
zorg, dat de slagers uit d e gemeenten Zaan
dam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormer
veer, Krommenie, Assendelft, Westzaan, 
Oostzaan, Wormer en Jisp hun bedrijf kun
nen uitoefenen in het openbaar slachthuis en 
gebruik kunnen maken van de inrichtingen 
van dit s lachthuis onder voorwaarden, welke 
voor de belanghebbenden u it een der ge
meenten niet anders mogen zijn dan voor de 
belanghebbenden uit een andere gemeente. 

3. De raad der gemeente Zaandam stelt 
deze voorwaarden vast. 

Artikel 2 . 

r. De raad der gemeente Zaandam is 
verplicht bij verordening met inachtneming 
van art. 4 der Hinderwet het oprichten, heb- . 
ben of gebruiken van slachterijen , vilderijen 
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en penserijen in die gemeente elders dan op 
het terrein van het openbaar slachthuis te 
verbieden. 

2. De raad van elke andere gemeente, ge
noemd in art. r, verder aangeduid als kring
gemeente, draagt zorg, dat de verordening, 
bedoeld in art. :26 van de Vleeschkeurings
wet, ten aanzien van slachterijen, vilderijen 
en penserijen is vastgesteld, voordat twee 
maanden zijn verloopen na het tijdstip, 
waarop deze gemeenschappelijke regeling 
van kracht is geworden. 

3. Wanneer wijziging van wettelijke voor
schriften ten aanzien van het oprichten, heb
ben of gebruiken van slachterijen, vilderijen 
en penserijen tot gevolg heeft, dat de in het 
eerste en tweede lid bedoelde verordeningen 
moeten worden veranderd of vervangen door 
andere in den tijd, dat deze gemeenschappe
lijke regeling geldt, zullen de raden van alle 
~emeenten de noodige besluiten daartoe ne
men. 

Artikel 3. 

r. De gemeente Zaandam zal het open
baar slachthuis als een tak van dienst met 
toepassing van art. 252 der gemeentewet be
heeren voor eigen rekening. 

2. De kringgemeenten deelen niet in de 
winst en dragen niet bij in het verlies, ver
kregen of geleden bij de exploitatie. 

3. De rechten, geheven wegens het ge
bruik van het openbaar slachthuis en de al
daar bewezen diensten, waaronder begrepen 
de keurloonen, geheven in het slachthuis in 
verband met de uitvoering van de Vleesch
keuringswet, worden op zoodanige bedragen 
vastgesteld, dat van de exploitatie van het 
slachthuis met inbegrip van de uitvoering 
der Vleeschkeuringswet krachtens de ge
meenschappelijke regeling inzake den keu
ringsdienst van vee en vleesch voor de ge
meenten Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaan
dijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft, 
Westzaan, Oostzaan, Wormer en Jisp, vast
gesteld door Ged. Staten van Noordholland 
bij besluit van 19 Aug. 1936, No. 102, geen 
ander batig slot kan worden verwacht, dan 
noodig is, om een reservefonds te vormen en 
in stand te houden. 

Artikel 4. 
1. Indien er aan het einde van een ka

lenderjaar als gevolg van de exploitatie van 
het openbaar slachthuis, als bedoeld in art. 
3, lid 3, winst gemaakt blijkt te zijn, wordt 
deze gestort in het reservefonds, en indien er 
verlies geleden blijkt te zijn, wordt dit be
streden uit het reservefonds. 

2. Het reservefonds zal een bedrag van 
f 50,000 niet blijvend mogen overschrijden. 

3. B . en W. van Zaandam beleggen de 
gelden van het fonds rentegevend. 

4. Gelden uit het fonds mogen onder 
goedkeuring van Ged. Staten van Noordhol
land worden bestemd voor uitbreiding en 
verbetering van de inrichting van het open
baar slachthuis, onder voorwaarde, dat aan 
het fonds een rente wordt vergoed, gelijk 

aan de gemiddelde rente, waarvoor de ge
meente Zaandam zou kunnen leenen, en dat 
de bedragen, die vrij komen door afschrij
ving op de uit het fonds betaalde objecten, 
weer in het fonds worden gestort. 

Artikel 5. 
r. Er zal zijn een commissie van advies 

voor het openbaar slachthuis, in welke com
missie de gemeenten zullen zijn vertegen
woordigd door een lid van het college van 
B. en W. of door een lid van den gemeente
raad, aan te wijzen door B. en W. 

2. De vertegenwoordiger van de gemeen
te Zaandam is Voorzitter van deze commis
sie. 

3. Bovendien bestaat de commissie uit: 
a. één lid, dat het slagersbedrijf uitoefent 

in de gemeente Zaandam; 
b. twee leden, die het slagersbedrijf uit

oefenen in een der kringgemeenten; 
c. één lid, dat het beroep van vee-expor

teur of grossier in vleesch als hoofdbedrijf 
uitoefent en woonachtig is in een der onder 
a of b bedoelde gemeenten. 

4. Het lid, bedoeld in lid .3 onder a en 
zijn plaatsvervanger worden door de inge
zetenen van Zaandam, die het slagersbedrijf 
uitoefenen en als zoodanig bij het openbaar 
slachthuis bekend staan, uit hun midden be
noemd. 

5. D e leden bedoeld in lid 3 onder b en 
hun plaatsvervanger worden door de inge
zetenen der kringgemeenten, die het slagers
bedrijf uitoefenen en als zoodanig bij het 
openbaar slachthuis bekend staan, uit hun 
midden benoemd. 

6. Het lid, bedoeld in lid 3 onder c en 
zijn plaatsvervanger worden door B . en W . 
van Zaandam aangewezen. 

7. Blijven de volgens lid 4 en 5 aangewe
zen personen in gebreke een lid der commis
sie en zijn plaatsvervanger te benoemen, dan 
geschiedt deze benoeming door den voorzit
ter en de vertegenwoordigers der gemeenten. 

8. De leden en plaatsvervangende leden 
der commissie. bedoeld in het 3e lid van dit 
artikel, hebben zitting voor twee jaren; de 
aftredenden zijn terstond herkiesbaar. Bij 
staking van bedrijf of beroep eindigt het lid
maatschap en wordt in de plaats van den af
tredende op dezelfde wijze een nieuw lid ver
kozen. D e stemmingen ter verkiezing van de 
leden, bedoeld onder a en b van het 3e lid 
van dit artikel en van hunne plaatsvervan
gers worden door burgemeester en wethou
ders van Zaandam geregeld. 

g. De commissie van advies zal bijeen
komen, zoo dikwijls de voorzitter of ten min
ste drie van de in lid r bedoelde leden het 
noodig achten. 

ro. D e commissie vergadert ten stadhui
ze van Zaandam en wordt bijgestaan door 
een door burgemeester en wethouders dier 
gemeente aan te wijzen secretaris, die geen 
lid der commissie kan zijn. 

11. De leden of hunne plaatsvervangers, 
bedoeld in het 3e lid, hebben een adviseeren
de stem. 
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Artikel 6. 
1. De commissie dient burgemeester en 

wethouders van Zaandam van advies over 
aangelegenheden betreffende het openbaar 
slachthuis, wanneer zij dit noodig acht of 
wanneer burgemeester en wethouders dit 
vragen. 

2. Burgemeester en wethouders van Zaan
dam zenden aan de commissie : 

a. vóór 1 Juni de ontwerp-begrooting van 
het openbaar slachthuis voor het eerstvol
gend boekjaar; 

b. vóór 1 April de ontwerp-rekening van 
het openbaar slachthuis over het laatst ver
streken boekjaar; 

c. vóór 1 April het verslag aangaande den 
toestand en den gang van het openbaar 
slachthuis gedurende het laatst verstreken 
boekjaar. 

3. De commissie onderzoekt de in lid 2 

onder a en b genoemde stukken en deelt de 
opmerkingen, waartoe het onderzoek aanlei
ding geeft, aan burgemeester en wethouders 
van Zaandam mede, die deze opmerkingen 
bij de indiening van de stukken ter kennis 
brengen van den raad van Zaandam. 

4. Burgemeester en wethouders vragen 
het advies der commissie omtrent wijziging 
van de heffing van rechten in het openbaar 
slachthuis, belegging en de bestemming van 
het reservefonds, verandering van de boek
houding van het slachthuis. 

Artikel 7. 
Aan eigenaars of gebruikers van slacht

plaatse!J, die na 1 Jan. 1933 deze inrichtin
gen in overeenstemming met de eischen der 
Vleeschkeuringswet hebben gebracht, kun
nen Ged. Staten een redelijke tegemoetko
ming in de deswege gemaakte kosten toeken
nen ten laste van de exploitatie van het open
baar slachthuis, voorzoover zulks billijk is 
te achten. 

Artikel 8. 
Indien zich ten aanzien van de uitlegging 

of uitvoering van deze regeling geschillen 
voordoen, wordt de beslissing ingeroepen 
van Ged. Staten van Noordholland, voorzoo
ver de geschillen niet behooren tot die, be
doeld in art. 136 der gemeentewet. Partijen 
zijn gehouden zich aan de uitspraak van Ged. 
Staten te onderwerpen. 

Artikel 9. 
Deze regeling treedt in werking een week 

na den datum, waarop de bekendmaking, be
doeld in art. ,3 7 van de gemeentewet, in de 
Nederlandsche Staatscourant heeft plaats 
gehad. Deze bekendmaking geschiedt door 
de zorg van burgemeester en wethouders van 
Zaandam. 

Artikel 10. 
Deze regeling geldt voor onbepaalden tijd. 

Wijziging en opheffing geschieden door Ged. 
Staten. 

(A.B.) 

4 December 1940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Lager Onderwijswet 1920 
artt. 62-67) . 

De R. v. B. heeft terecht beslist, dat 
blijkens het verband tusschen het eerste 
en het tweede lid van art. 5 der veror
dening ondel' ,,gezinsinkomen" moet 
worden verstaan het gezamenlijk bedrag 
der afzonderlijke inkomens van den 
schoolgeldplichtige en degenen, die met 
hem in gezinsverband samenwonen. 

Dit wordt niet anders bij tijdelijke 
onderbreking der samenwoning en be
steding van het inkomen door den met 
den schoolgeldplichtige samenwonende 
naar eigen goeddunken. 

De onderwerpelijke verordening gaat 
te dezer zake het op de geldelijke draag
kracht der schoolgeldplichtigen berus
tend stelsel van art. 63 der L .-0.wet 
niet te buiten, terwijl de doelmatigheid 
der verordening niet staat ter beoordee
ling van den H . R. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

Ch. F. H . W. B., wonende te Geleen, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Roermond van g 
Sept. 1940 betreffende den hem opgelegden 
aanslag wegens schoolgeld over het school
geldjaar 1939-1940; 

Gezien de stukken; 
0. dat belanghebbende wegens schoolgeld 

is aangeslagen naar een gezinsinkomen van 
f 4928 en, na vruchtelooze reclame bij den 
Raad der Gem. Geleen, van diens besluit in 
beroep is gekomen ; 

dat de Verordening op de heffing van school
geld voor het lager onderwijs in de gem. Ge
leen de volgende bepalingen bevat: 

Art. 1. 1. Ten behoeve van deze gemeente 
wordt ter tegemoetkoming in de kosten van 
het bijzonder gewoon lager onderwijs en van 
het bijzonder uitgebreid lager onderwijs, 
welke voor rekening van de gemeente blijven, 
schoolgeld geheven van de krachtens de wet 
tot onderhoud en opvoeding der leerlingen 
verplichte ouders of verzorgers, of bij ont
stentenis van deze de leerlingen zelf. 

Art. 2. 1. Het schoolgeld wordt berekend 
naar het totaal van de hoofdsommen door 
den schoolgeldplichtige en zijn niet van tafel 
en bed gescheiden echtgenoote verschuldigd 
aan gemeentefondsbelasting en vermogens
belasting, welk totaal wordt vastgesteld met 
inachtneming van het bepaalde in art. 63, lid 
4, onder b, der lager onderwijswet ,920 (Ge
mengde hoofdsom). 

Art. 3. Het schoolgeld bedraagt per jaar, 
bij toepassing van art. 2, lid 1 : 

a. voor elk der leerlingen van de scholen 
voor gewoon lager onderwijs 45 % van het 
totaal bedrag van de gemengde hoofdsom 
met een minimum van f 3 en een maximu~ 
van f 60 per leerling. 

b. voor elk der leerlingen van de scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs 55 % van het 
totaal bedrag van de gemengde hoofdsom, 
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met een minimum van f 6 en een maximum 
van f 75 pe~ leerling. 

Art. 5. 1. D e artt. 2 tot en met 4 ·bJijven 
buiten toepassing ten aanzien van school
geldplichtigen, die met één of meer personen 
met een afzonderlijk inkomen in gezinsver
band samenwonen. 

2. Voor de in het vorig lid bedoelde 
schoolgeldplichtigen wordt het schoolgeld be
rekend naar het totaal bedrag van het ge
zinsinkomen bij den aanvang van het school
geldjaar, verminderd met den kinderaftrek, 
vastgesteld in art. 38 der wet op de inkom
stenbelasting 1914, voor de berekening van 
welke aftrek als grondslag het gezinsinkomen 
geldt. 

3. B. en W. kunnen aan de in lid t be
doelde schoolgeldplichtigen een formulier van 
aangifte van het genoten gezinsinkomen uit
reiken, volgens een door hen vast te stellen 
model, welk formulier binnen acht dagen na 
de uitreiking behoorlijk en naar waarheid 
ingevuld en onderteekend door de betrok
kenen bij hen moet worden ingeleverd. Indien 
ee·n aangifte-formulier, als in dit lid bedoeld, 
niet binnen den bepaalden tijd volledig en 
naar waarheid ingevuld, is ingeleverd, kan 
door B. en W. het gezinsinkomen ambtshalve 
worden vastgesteld. 

4. Het schoolgeld bedraagt per jaar voor 
de in dit artikel bedoelde schoolgeldplich
tigen: 

Voor elk der leerlingen van de scholen voor 
gewoon Jager onderwijs: 

bij een gezinsinkomen van : 
f 600 of meer, doch minder dan f 800 f 3 

per leerling, voor elk der leerlingen van de 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs: 

enz. 
bij een gezinsinkomen van: 
f 600 of meer doch minder dan f rnoo f 6 

per leerling; 
enz.; 
dat belanghebbende in beroep vernietiging 

van het besluit van den gemeenteraad heeft 
gevraagd, met bepaling van een gezinsinkom
men van f 2928; 

dat de R. v. B. ter zake heeft overwogen: 
dat belanghebbende ter zitting van den 

Raad verklaard heeft, dat zijn vader, die een 
afzonderlijk inkomen heeft van ongeveer 
f 2800 met hem in zijne woning samenwoont, 
aldaar gezamenlijk met het gezin van be
langhebbende de maaltijden gebruikt, en ge
heel en al in het huiselijk verkeer van be
langhebbende is opgenomen, uit welke ver
klaring de Raad afleidt, dat belanghebbende 
met zijn vader in gezinsverband samenwoont; 

dat derhalve in dit geval toepasselijk is 
art. 5 der betreffende verordening en het 
schoolgeld moet worden berekend naar het 
totaal bedrag van het gezinsinkomen bij den 
aanvang van het schoolgeldjaar verminderd 
met den kinderaftrek, vastgesteld in art. 38 
der Wet op de Inkomstenbelasting r9r4 voor 
de berekening van welken aftrek als grond
slag het gezinsinkomen geldt; 

dat B . en W . ingevolge het 3e Jid van art. 
5 der verordening aan belanghebbende een 

formulier van aangifte van het genoten ge
zinsinkomen hebben uitgereikt, in welk for
mulier het totale gezinsinkomen door be
langhebbende is opgegeven als te bedragen 
f 2928.41, in welk bedrag volgens de verkla
ringen van belanghebbende ter zitting van 
den Raad afgelegd het inkomen van zijn va
der noch voor het geheel noch voor een ge
deelte begrepen is; 

dat de gemachtigde van den Burgemeester 
ter zitting verklaard heeft, dat voor de be
paling van het gezinsinkomen door B. en W. 
in afwijking van de aangifte bij gemeld for
mulier bij vraag 8, welke vraag geacht wordt 
door belanghebbende niet naar waarheid te 
zijn ingevuld, het gezinsinkomen ambtshalve 

' werd vastgesteld op f 5728.41 door bij het 
eigen inkomen van belanghebbende ad 
f 2928.41 het inkomen van den vader ten 
bedrage van f 2800 te voegen; 

dat naar het oordeel van den Raad uit het 
verband tusschen het eerste en tweede lid 
van art. 5 der desbetreffende verordening 
moet worden afgeleid, dat ten deze onder 
gezinsinkomen moet worden verstaan het 
gezamenlijk inkomen van den schoolgeld
plichtige en degenen, die met hem in ge
zinsverband samenwonen; 

dat derhalve door den Raad der gemeente 
terecht met een inkomen van f 5728.41 reke
ning is gehouden, en de aanslag, waarbij de 
kinderaftrek op f 800 was gesteld, terecht is 
opgelegd; 

dat de R . v. B. op deze gronden het besluit, 
waarvan beroep, heeft gehandhaafd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is gesteld: V. t. van de artt. ·5, 2 en 
3 der genoemde Verordening, in hoofdzaak 
op deze gronden: 

dat art. 5 niet aldus kan worden uitgelegd, 
dat het steeds moet worden toegepast, wan
neer personen met een afzonderlijk inkomen 
in gezinsverband samenwonen; 

dat hier geen gezinsinkomen aanwezig is; 
dat immers de vader van belanghebbende 

slechts van tijd tot tijd bij hem in pension 
is en overigens verblijft bij een van zijn ove
rige vier kinderen, zooals thans weer het ge
val is sinds 15 Maart j.1., op welken datum 
zijn vader is vertrokken naar een zijner kin
deren wonende in de gem. Dongen; 

dat zijn vader bij hem slechts een pen
siongeld betaalt, evenals hij zulks pleegt te 
doen, wanneer hij bij een van zijn andere kin
deren verblijft en dat zijn vader overigens 
zijn inkomen voor zich behoudt en besteedt 
voor doeleinden, waarvoor hijzelf zulks noo
dig en nuttig oordeelt o. a. dat hij nog in het 
levensonderhoud voorziet van een zijner kin
deren woonachtig in de gem. Geleen; 

dat subsidiair is gesteld, dat de meerge
noemde verordening behoort te worden nie
tig verklaard ; 

0. hieromtrent : 
dat de R . v . B. terecht heeft beslist, dat 

blijkens het verband tusschen het eerste en 
het tweede lid van art. s der verordening on
der "gezinsinkomen" moet worden verstaan 
het gezamenlijk bedrag der afzonderlijke in-
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komens van den schoolgeldplichtige en dege
_nen, die met hem in gezinsverband samen
wonen; 

dat hierop geene uitzonderingen zijn toe
gelaten ingeval van omstandigheden, als in 
het cassatieberoep genoemd, betreffende tij
delijke onderbrekingen der samenwoning en 
besteding van hetïnkomen door d!='n met den 
schoolgeldplichtige samenwonende; dat al
leen bij staking der samenwoning op de wijze 
in art. 5, vijfde lid, der verordening vermeld, 
onder omstandigheden vermindering van het 
schoolgeld kan plaats vinden; 

dat dus de eerste grief niet gegrond is; 
dat ook de subsidiaire grief faalt, daar de 

verordening te dezer zake het op de geldelijke 
draagkracht der schoolgeldplichtigen be,us
tend stelsel van art. 63 der Lager-onderwijs
wet niet te buiten gaat, terwijl de doelmatig
heid der verordening niet staat ter beoordee
ling van den Hoogen Raad; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

4 December z940. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Gemeentewet art. 277) . 

De R. v . B. heeft door het rangschik
ken van de onderwerpelijke vertooning 
,- het laten optreden van twee perso
nen, die zijn verkleed als St. Nicolaas en 
zijn knecht, in belanghebbende's inrich
ting rondloopen, ·de kinderen (onder de 
bezoekers) toespreken en hun cadeau
tjes uitreiken - onder de in art. 2 der 
verordening bedoelde vermakelijkheden 
dat voorschrift niet verkeerd toegepast. 

De H. R. heeft in zijn arrest van ver
wijzing v.astgesteld, dat de verkoè>per 
der dranken - dat is belanghebbènde 
- hier was de ondernemer der verma
kelijkheid. De R. v. B. behoorde, naar 
art. 24 der wet van Y9 Dec. 1914, S. 564, 
deze beslissing van den H. R. in acht 
te nemen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

Th. W. J. te Amsterdam tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen aldaar van 29 Juli 1940 betref
fende een hem opgelegden aanslag in de be
lasting op de vermakelijkheden der gem. 
Amsterdam; 

Gezien de stukken, waaronder het arrest 
van verwijzing van den H. R. van 28 Febr. 
x940; 

0. dat de R. v. B. thans de beschikking van 
den Inspecteur der Gemeentebelastingen op 
belanghebbendes reclame heeft gehandhaafd, 
zulks op de volgende gronden : 

"<lat belanghebbendes bezwaren blijkens 
het beroepschrift hierop neerkomen: 

1e. dat hem door den Burgemeester van 
Amsterdam vergunning is verstrekt geduren
de het tijdvak van 24 Nov. tot en met 5 Dec. 
1938 dagelijks van 12 uur · des middags tot 
10 uur des namiddags, twee personen, voor
stellende St. Nicolaas en zijn knecht, te laten 

optreden onder voorwaarde, dat de bevelen 
door de Politie en Brandweer in verband met 
de orde en veiligheid te geven, stipt worden 
opgevolgd, zonder dat hetzij bij deze vergun
ning, hetzij van wege de Politie de voor
waarde is gesteld dat belasting op vermake
lijkheidheden zou worden betaald, zulks ter
wijl vóór het verleenen der vergunning door 
een ambtenaar van het Hoofdbureau van Po
litie is geïnformeerd, of er tariefsverhooging 
enz. zou worden toegepast, daar alsdan ver
makelij kheidsbelasting zou moeten worden 
betaald, waarbij belanghebbende heeft kun
nen mededeelen, dat geen tariefsverhooging 
zou plaats hebben; 2e. dat hem geen verlof 
A of B voor het verkoopen van zwak alcoho
lische of alcoholvrije dranken is verleend; 
3e. dat men van optreden van St. Nicolaas 
niet kan spreken, daar hij in de zaak rond
loopt, de kinderen toespreekt en hun een ca
deautje uitreikt, terwijl onder optreden is te 
verstaan het verschijnen op een tooneel of 
een gereserveerd gedeelte der inrichting; 

dat de Raad met betrekking tot de ten 
deze als onbetwist vaststaande feiten verwijst 
naar hetgeen dienaangaande in 's Raads vo
rige uitspraak in dit geding is overwogen; 

dat, aangaande het eerste bezwaar van be
langhebbende, het recht tot heffing der be
lasting op Vermakelijkheden in de Verorde
ning evenmin als in de Gemeentewet, afhan
kelijk is gesteld van het stellen eener daar
toe strekkende voorwaarde bij de vergun
ning, die voor het geven der vermakelijkheid 
is vereischt vanwege den Burgemeester als 
hoofd der Politie; 

dat veelal bij het verleenen dezer vergun
ning op de verplichting tot betaling van 
Vermakelijkheidsbelasting de aandacht wordt 
gevestigd, ook in dezen vorm, dat de betaling 
der belasting een voorwaarde wordt genoemd, 
waaronder de vergunning wordt verleend, 
doch zulks slechts kan dienen om den be
langhebbende in te lichten; 

dat, zelfs indien belanghebbende, zooals 
hij stelt, van de zijde der politie een ver
keerde inlichting mocht hebben ontvangen 
omtrent de verschuldigdheid van belasting 
op vermakelijkheden, daarmede zijn ver
plichting tot betaling der belasting, indien 
verschuldigd, onverlet zou zijn gebleven; 

dat het eerste bezwaar van belanghebben
de äus niet is gegrond; 

dat hetzelfde geldt voor het tweede be
zwaar, vermits het er op aankomt, dat feite
lijk dranken voor gebruik ter plaatse ver
kocht worden door belanghebbende en dat 
hij personen als St. Nicolaas en zijn knecht 
deed optreden, welk een. en ander tusschen 
partijen als onbetwist vaststaat; 

dat, wat het derde bezwaar van belang
hebbende aangaat, in art. 2 der Verordening 
op de heffing van een belasting op vermake
lijkheden een opsomming wordt gegeven van 
hetgeen als vermakelijkheid wordt aange
merkt, luidende : 

,.Als vermakelijkheden worden aangemerkt: 
Tooneel-, cabaret-, variété- en bioscoop
vertooningen, muziek-, zang- en gymnastiek
uitvoeringen, voordrachten, tentoonstellin-



1940 5 DECEMBER 410 

gen, fancy-fairs, spelen, wedstrijden, dans
partijen, voorstellingen van paardrijders, 
koorddansers, acrobaten en goochelaars, ver
maak in café-chantants, café-concerts, draai
molens, caroussels, hippodromes, op ijsbanen, 
in schiet-, visch- of werptenten, luchtschom
mels en inrichtingen met automatische of 
andere mechanische muziekinstrumenten, en 
alle andere vertooningen, uitvoeringen, voor
stellingen en vermaak, welke naar haar aard 
met de genoemde op één lijn kunnen worden 
gesteld."; 

dat deze opsomming, in het bijzonder ook 
door het slot daarvan, zoo ruim is, dat daar
onder het laten optreden van twee personen, 
die zijn verkleed als St. Nicolaas en zijn 
knecht, aldus in belanghebbendes inrichting 
rondloopen, de kinderen ( onder de bezoe
kers) toespreken en hun cadeautjes uitrei
ken, dient te worden begrepen; 

dat derhalve ook in dit opzicht het beroep 
ongegrond is;" 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S . althans v. t. van de artt. 1, 2, 3, 5 en 16 

van de Verordening op de heffing van een 
belasting op Vermakelijkheden, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 8 Febr. 1922 (Gemeen
teblad 1922, afd. 3, Volgn. 47), zooals deze 
verordening is gewijzigd, laatstelijk bij raads
besluit van 27 Mei 1937 (Gemeenteblad 
1937, afd. 3 volgn. 67), zulks doordien de 
R.v. B .: 

1 °. uit het slot van art. 2 der Verordening 
ten onrechte heeft afgeleid, dat het optreden 
in belanghebbendes inrichting van St. Nico
laas en zijn knecht als eene vermakelijkheid 
moet worden beschouwd, welk optreden bo
vendien niet behoort bij het gebruik van 
dranken door de bezoekers- geleiders maar 
bij het gebruik van poffertjes door de kin
deren; 

2 °. ten onrechte heeft aangenomen, dat 
belanghebbende de ondernemer was van de 
onderwerpelijke vermakelijkheid, aangezien, 
zoo er al eene vermakelijkheid is, als onder
nemers daarvan beschouwd moeten worden 
de als St. Nicolaas en diens knecht optre
dende personen; 

3 °. verzuimd heeft in aanmerking te ne
men, dat B. en W. op den voet van art. 16 
der Verordening aan belanghebbende kwijt
schelding van de onderwerpelijke belasting 
hebben verleend; 

0. aangaande de eerste grief: 
dat de R. v. B. door het rangschikken van 

de onderwerpelijke vertooning onder · de in 
art. 2 der verordening bedoelde vermakelijk
heden dat voorschrift niet verkeerd heeft 
toegepast, terwijl hetgeen belanghebbende 
stelt aangaande het verband tusschen de 
vermakelijkheid en het gebruik van dran
ken, te voren in het geding niet is aangevoerd 
en, als bevattende elementen van feitelijken 
aard, niet voor het eerst in cassatie kan wor
den opgeworpen ; 

dat deze grief derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. met betrekking tot de tweede grief, dat 
de H . R. in zijn arrest van verwijzing heeft 
vastgesteld, dat de verkooper der dranken -

dat is belanghebbende - hier was de onder
nemer der vermakelijkheid; 

dat, naar art. 24 der wet van 19 Dec. 1914, 
S. 564, de R. v . B . deze beslissing van den 
H . R. in acht behoorde te nemen, zoodat 
reeds om die reden de tweede grief belang
hebbende niet kan baten; 

0. in zake de derde grief, dat de R. v. B . 
de op dit punt door belanghebbende te berde 
gebrachte bezwaren niet heeft verstaan in 
dien zin, dat zij inhielden een beroep op het 
toegepast zijn van art. 16 der verordening, 
waartoe de bewoordingen van belanghebben
des beroepschrift hem ook niet dwongen; 

dat onder die omstandigheden de Raad 
niet gehouden was, zich omtrent het toege
past zijn van dat artikel uit te laten, zoodat 
ook de derde grief niet slagen kan ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

5 December x940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Woningwet art. 2 j 0

• art. 35). 
De bewoordingen van art. 2 geven 

geen steun aan de opvatting, dat een 
voorgevelrooilijn niet aldus zou mogen 
worden vastgesteld, dat dientengevolge 
een perceel ten volle vóór die rooilijn 
zou komen te vallen en derhalve, in 
voege als bij dat artikel bepaald, niet 
zou mogen worden bebouwd. De om
standigheid, dat de wettelijke regeling 
inzake het bouwverbod, wat betreft hare 
in het belang der eigenaren gegeven 
voorschriften, iets verder gaat dan de 
wettelijke regeling aangaande de bij
zondere rooilijn, levert geen reden op, 
het vaststellen van een bijzondere rooi
lijn in casu ontoelaatbaar te achten. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door K . Huy
singa, te Wassenaar, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van II Juni 
1940, G. S. No. 28,v1, houdende goedkeuring 
van het besluit van den raad der gemeente 
's-Gravenhage van 4 Maart 1940, tot vast
stelling van voorgevelrooilijnen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord (advies van 
27 Nov. 1940, No. 610); 

0 . dat de raad der gemeente 's-Graven
hage bij besluit van 4 Maart 1940 heeft be
sloten als voorgevelrooilijnen van gronden, 
gelegen tusschen de Prinsengracht, de Brou
wersgracht en den Zuid-Binnensingel, vast 
te stellen de lijnen, welke op de bij dit be
sluit behoorende kaart, gemerkt B, met zwa
re getrokken lijnen zijn aangegeven; 

dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 11 Juni 1940, G. S. No. 284/1, 
dit raadsbesluit hebben goedgekeurd; 

dat van dit besluit K. Huysinga, te Was
senaar, in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de aan hem toebehoorende perceelen aan 
de Spijkemakersstraat No. 92 te 's-Graven
hage, kadastraal bekend onder nos. 2021, 
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2022 en 2023, worden bestemd tot openbare 
straat; dat aanvankelijk door hem gedacht 
werd, dat voor wijziging van de bestemming 
van grond art. 43 der Woningwet moet wor
den toegepast; dat uit de Handelingen van 
den gemeenteraad van 's-Gravenhage hem 
:is gebleken, dat art. 35 der Woningwet meer 
in het bijzonder op dit geval van toepassing 
is; dat hij zich geheel kan vereenigen met 
hetgeen door Mr. Jonker in de vergadering 
van den gemeenteraad van 's-Gravenhage 
van 4 Maart 1940 is medegedeeld; dat hij 
daarom juiste toepassing van de wet vraagt; 
dat de gemeenteraad van 's-Gravenhage 
moet verklaren, of de verbreeding van de 
Spijkemakersstraat al dan niet in de naaste 
toekomst zal plaats hebben; dat, indien zoo
danige verklaring niet kan worden gegeven, 
zijn bezit onbezwaard dient te blijven; 

0. dat de appellant ten onrechte van oor
deel is, dat de gemeenteraad, door in plaats 
van hier een bouwverbod, als bedoeld bij 
art. 35 der Woningwet, op te leggen eene 
bijzondere rooilijn vast te stellen, de Wo
ningwet onjuist zou hebben toegepast; 

dat de bewoordingen van art. 2 der Wo
ningwet geen steun geven aan de opvatting, 
dat een voorgevelrooilijn niet aldus zou mo
gen worden vastgesteld, dat dientengevolge 
een perceel ten volle vóór die rooilijn zou 
komen te vallen en derhalve, in voege als bij 
dat artikel is bepaald, niet zou mogen wor
den bebouwd; 

dat evenmin het stelsel der Woningwet in 
een geval als het onderhavige zich tegen het 
vaststellen van een bijzondere rooilijn ver
zet en sleèhts het opleggen van een bouw
verbod zou gedoogen; 

dat met name de omstandigheid, dat de 
wettelijke regeling inzake het bouwverbod, 
wat betreft hare in het belang der eigenaren 
gegeven voorschriften, iets verder gaat dan 
de wettelijke regeling aangaande de bijzon
dere rooilijn, geen reden oplevert, het vast
stellen van een bijzondere rooilijn in het on
derhavige geval ontoelaatbaar te achten; 

dat ook de geschiedenis van de totstand
koming van de desbetreffende bepalingen 
der Woningwet geenerlei grond biedt voor 
de veronderstelling, dat de gemeenteraad 
voor de verbreeding van de Spijkemakers
straat ter plaatse van de eigendommen van 
den appellant op toepassing van art. 35 der 
Woningwet zou zijn aangewezen; 

dat ook geen andere bezwaren zich tegen 
het vaststellen van deze rooilijn verzetten 
en bepaaldelijk niet gezegd kan worden, dat 
de appellant door deze rooilijn in ernstige 
mate in zijn belangen wordt geschaad; 

dat toch de gemeente bij voorgenomen ver
breeding van de straat, tot aankoop of ont
eigening van de perceelen zal moeten over
gaan, terwijl zulks van de zijde van het ge
meentebestuur eveneens is toegezegd, indien 
een der perceelen buiten toedoen van den 
eigenaar in verval raakt, verbrandt of an
derszins in onbruikbaren toestand komt te 
verkeeren; 

dat bovendien de burgemeester in de 
raadszitting van 4 Maart 1940 met nadruk 

heeft verklaard, dat de waarde van den 
grond te zijner tijd is vast te stellen als lag 
er geen verbod tot bouwen op, en eindelijk 
ter openbare zitting van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, door den vertegenwoordiger van 
het gemeentebestuur namens dit bestuur is 
toegezegd, dat ook, als bij eventueele ver
bouwing, welke los van eenige ramp mocht 
geschieden, de nieuwe rooilijn moet worden 
in acht genomen, dezelfde toezeggingen zul
len gelden; 

dat mitsdien het bestreden besluit van 
Ged. Staten behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verorde

ning No. 23/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

6 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 228d). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot aankoop van grond, nu het 
gemeentebestuur aannemelijk heeft ge
maakt, dat de onderhavige perceelen 
zoo gelegen zijn, dat verwacht mag wor
den, dat zij binnen vrij korten tijd in 
aanmerking zullen komen voor bebou
wing. Wel levert voorts de omstandig
heid, dat de jaarlijksche uitgaven ter
zake van den aankoop voor een vierde 
niet door de exploitatie-opbrengst van 
de gronden in hun tegenwoordigen staat 
worden gedekt, een geldelijk risico voor 
de gemeente op, doch dit is niet zoo 
groot, dat het zou opwegen tegen de 
voordeelen, die de aankoop met het oog 
op de belangen der volkshuisvesting in 
de onderhavige gemeente biedt, waarbij 
niet behoort te worden voorbijgezien, 
dat de prijzen voor bouwgrond in het 
algemeen zijn gestegen. 

De Secretaris-G eneraal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het bernep, ingesteld door den 
raad der gemeente Nieuwer-Amstel tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 3 Juli 1940, 1e afdeeling, No. 176, waar
bij goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van den raad der gemeente Nieuwer-Amstel 
van 29 April 1940 tot aankoop van grond 
c. a . ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
30 Oct. 1940, No. 568); 

0 . dat de raad der gemeente Nieuwer
Amstel in zijne vergadering van 29 April 
1940 heeft besloten tot onderhandschen aan
koop in het belang der volkshuisvesting van 
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twee perceelen grond met opstallen, gelegen 
in den Middelpolder, kadastraal bekend ge
meente Nieuwer-Amstel, sectie H . nummers 
1587 en 1586, groot 4.06.57 ha en 93 ca, te
gen een totalen prijs van f 19.000, o.m. met 
bepaling, dat de rechten en kosten, vallen
de op de akte van overdracht en op de over
schrijving dier akte in de openbare daartoe 
bestemde registers, door de gemeente zullen 
worden gedragen; 

dat Ged. Staten van Noordholland aan 
dit raadsbesluit goedkeuring hebben onthou
den, daarbij o.a. overwegende, dat de om
standigheid, dat de aan te koopen gronden 
zijn gelegen buiten het plan van uitbreiding 
in onderdeelen en derhalve niet. voor directe 
exploitatie als bouwterrein in aanmerking 
kunnen komen, op zichzelf geen bezwaar be
hoeft op te leveren tegen aankoop door de 
gemeente in het belang der volkshuisvesting, 
mits vaststaat, dat de prijs, waarvoor de 
aankoop geschiedt, bij exploitatie van de 
gronden overeenkomstig hunne huidige be
stemming, voor de gemeente geen nadeel op
levert; dat uit de nader door burgemeester 
en wethouders verstrekte inlichtingen is ge
bleken, dat de voor de gronden te besteden 
aankoopsom met bijkomende kosten een slui
tende exploitatie van de gronden in hun te
genwoordigen staat niet mogelijk maakt en 
dat met name ongeveer een vierde van de 
aankoopsom ad f 19.000 niet door de exploi
tatieopbrengsten zal worden gedekt; dat op 
grond van een en ander aan het bedoelde 
raadsbesluit de goedkeuring behoort te wor
den onthouden; 

dat van het evengenoemde besluit van 
Ged. Staten burgemeester en wethouders van 
Nieuwer-Amstel, daartoe krachtens verorde
ning van den raad bevoegd, in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat zij onjuist achten 
de opvatting van Ged. Staten, dat de ver
wachting, dat een vierde van de koopsom 
niet door de exploitatieopbrengsten zal wor
den gedekt, voldoenden grond oplevert, om 
aan het raadsbesluit de goedkeuring t !! ont
houden; dat de gemeente zich snel uitbreidt, 
en wel voornamelijk in oostelijke richting, 
zoodat de gemeente er sedert enkele jaren 
naar streeft, de dicht bij de toekomstige uit
breiding liggende gronden tegen redelijke 
prijzen in handen te krijgen; dat het verle
den heeft bewezen, dat d eze aankooppolitiek 
voor een snel uitbreidende gemeente de 
eenig juiste is; dat wachten met den aan
koop, totdat de gronden in het uitbreidings 0 

plan zijn opgenomen, de gemeente en de ge
meenschap geld kost; dat slechts de grond
speculanten, die alles in het werk stellen om 
de gemeente voor te zijn, voor zulk een tal
m ende houding dankbaar zijn; dat huns in
ziens tot onteigening eerst in uiterste nood
zaak mag worden overgegaan; dat onteige
ning bovendien duur is ; dat deze transactie 
een klein onderdeel uitmaakt van de plan
nen der gemeentelijke grond- en uitbreidings
politiek; dat het gemeentebestuur den plicht 
heeft, vooruit te zien; dat, indien de uitbrei
ding zich zou voortzetten in het tempo der 
laatste jaren, de . onderwerpelijke gronden 

stellig binnen twee of drie jaren binnen het 
uitbreidingsplan zouden worden getrokken; 
dat in ieder geval zeer waarschijnlijk een uit
legging van het uitbreidingsplan naar het 
oosten vóór 1950 aan de orde zal moeten 
worden gesteld ; dat het een daad van voor
zichtig beleid is op de in de onmiddellijke 
nabijheid van het bestaande uitbreidingsplan 
aan de oostzijde gelegen gronden beslag te 
leggen, zoolang de prijzen betrekkelijk laag 
zijn; dat dit laatste ten aanzien van de be
wuste eigendommen het geval is ; dat een 
prijs van gemiddeld f 0.47 per m 2 voor den 
grond, met inbegrip van de opstallen (zijn
de een kleine boerderij met schuren), alles 
in aanmerking genomen, betrekkelijk laag 
is; dat het waar is, dat, zoolang de grond 
met boerderij verhuurd moet worden, de ex
ploitatie zich niet heelemaal dekt; dat een 
exploitatie overeenkomstig de huidige be
stemming echter niet in de bedoeling van 
het gemeentebestuur ligt; dat de bedoeling 
veeleer is de gronden - die aansluiten aan 
de gronden, welke de gemeente reeds in 
eigendom bezit en daarmede als het ware 
één geheel vormen - onder de algemeene 
bestemming van het uitbreidingsplan te 
brengen, zoodra het geheel daarvoor rijp is; 
dat die tijd naar hun gevoelen niet ver af 
ligt ; dat, zelfs als het langer duurt vooraleer 
dat tijdstip aanbreekt, de nu aangekochte 
grond met bijschrijving van het geschatte 
jaarlijksche exploitatieverlies pas na 30 ja
ren een boekwaarde verkrijgt gelijk aan die, 
welke thans voor in een uitbreidingsplan ge
legen grond wordt betaald; dat derhalve voor 
de gemeente niet het minste financieele ri 
sico aan het doorgaan der transactie is ver
bonden; dat, over een termijn van 10 à 15 
jaren gezien, de aankoop zich omzet in een 
aanzienlijken winstpost voor het gemeente
lijk grondbedrijf, die ten goede komt aan de 
geheele gemeenschap, daar de gemeente er 
op uit is de bouwgronden, na betaling van 
alle uitgaven voor het bouwrijp maken , 
plantsoenaanleg enz. aan goede bouwonder
nemers door te verkoopen zonder of slechts 
met een geringe winst , dit laatste dan nog 
om eventueele tegenvallers in het grondbe
drijf elders op te vangen; dat ten slotte niet 
onvermeld mag blijven het feit, dat de grond
prijzen sedert begin April - datum van aan
koop - niet onbelangrijk zijn gestegen, een 
stijging, die uiteraard ook hare gevolgen zal 
hebben op de uitkomsten van een toekom
stige exploitatie; dat nog moeilijk nauwkeu
rig in cijfers is uit te drukke n , hoeveel die 
stijging bedraagt, doch zij die toch zeker op 
ongeveer 20 % meenen te mogen stellen; dat 
dit laatste feit, gevoegd bij al hetgeen zij 
eerder ten aanzien van de transactie aanvoer
den, den verkoop voor de gemeente nog aan
trekkelijker maakt, mede ook uit een oog
punt van goede geldbelegging; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellanten in hun beroep, dat het 
onderhavige raadsbesluit betreffende het 
koopen van onroerend goed ingevolge art. 
228 der gemeentewet aan de goedkeuring van 
Ged. Staten is onderworpen en dat, nu Ged. 
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Staten hebben geweigerd dit raadsbesluit 
goed te keuren, de raad daarvan krachtens 
art. 235 dier wet binnen den gestelden ter
mijn voorziening kon vragen; 

dat het onderhavige beroep tijdig is inge
steld, zoodat de appellanten daarin behooren 
te worden ontvangen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat de 
appellanten aannemelijk hebben gemaakt, 
dat de onderhavige perceelen zoo gelegen 
zijn, dat verwacht mag worden, dat zij bin
nen vrij korten tijd in aanmerking zullen ko
men voor bebouwing; 

dat weliswaar de omstandigheid, dat de 
jaarlijksche uitgaven ter zake van den aan
koop voor een vierde niet door de exploita
tie-opbrengst van de gronden in hun tegen
woordigen staat worden gedekt, een gelde
lijk risico voor de gemeente oplevert, doch 
dat het gemeentebestuur terecht van mee
ning is, .dat dit risico niet zoo groot is, dat 
het zou opwegen tegen de voordeelen, die de 
aankoop met het oog op de belangen der 
-volkshuisvesting te Nieuwer-Amstel biedt; 

dat daarbij niet behoort te worden voor
bijgezien, dat de prijzen voor bouwgrond in 
het algemeen zijn gestegen; 

dat derhalve Ged. Staten ten onrechte 
goedkeuring aan het raadsbesluit hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Heeft, op grond van paragraaf I der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algem. Bestuur besloten: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten, het bovengenoemde raads
besluit alsnog goed te keuren . 

(A.B.) 

7 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 170). 

Wel biedt art. 23 onder c der Ge
meenteborgtochtenwet den ontvanger de 
mogelijkheid, het lidmaatschap der ver
eeniging van tot zekerheidstelling ver
plichte gemeenteambtenaren op te zeg
gen, doch slechts ingeval op andere wijze 

.zekerheid is gesteld. Dit laatste is i.c. niet 
het geval, nu het sluiten van een verze
kering als bedoeld in art. 1 70 2 e lid 
(zijnde een vorm van dekking van ri
sico, welken de Gemeenteborgtochten
wet niet kent), waartoe de Raad 29 Dec. 
1937 had besloten tegelijk met het be
eindigen van een overeenkomst van 
borgtocht met genoemde vereeniging, 
volgens art. LXVI der wet van 22 April 
1937 S. 3II j 0 het K . B . van 4 Jan; 1939 
S . 380 in dit geval eerst kon geschieden 
na 21 Jan. 1939. Het besluit van den 
Raad tot opzegging der overeenkomst 
van borgtocht moet mitsdien worden 
aangemerkt als een prijsgeven van de 
rechten der gemeente op zekerheidstel-

ling, tengevolge waarvan een met de te 
dien tijde geldende wettelijke voorschrif
ten strijdige toestand ontstond, en is dus 
in strijd met de wet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het besluit van den raad der ge
meente Tegelen dd. 29 December 1937, n°. 
1718/77a, tot het beëindigen van de met de 
Vereeniging van tot zekerheidstelling ver
plichte gemeente-ambtenaren, te 's-Graven
hage, gesloten overeenkomst van borgtocht 
voor C. H . Bruis, toenmaals ontvanger dier 
gemeente; 

0. dat de raad, voornoemd, tot beëindiging 
van de overeenkomst van borgtocht met ge
melde vereeniging heeft besloten onder meer 
uit overweging, dat bij zijn besluit van ge
lijken datum, n°. 1920/77, een regeling is 
vastgesteld omtrent verzekering van de ge
meentegelden tegen benadeeling door plaat
selijke ambtenaren en bedienden of door 
anderen, bedoeld in artikel 170, tweede lid, 
der Gemeentewet, welk besluit is goedgekeurd 
door Ged . Staten van Limburg bij hun be
sluit van 21 Januari 1938, La. 479/7 H; 

dat de ontvanger der gemeente Tegelen 
volgens de bepaling van artikel 116 van de 
Gemeentewet, zooals dat luidde vóór de 
inwerkingtreding van de wet van 22 April 
1937 (Staatsblad n°. 311), tot wijziging van 
de Gemeentewet, de Provinciale wet en de 
Kieswet en intrekking van de Gemeenteborg
tochtenwet, verplicht was zekerheid te stellen 
ten behoeve van de gemeente; 

dat wel is waar dit artikel bij de inwerking
treding van de genoemde wet van 22 April 
1937 (Staatsblad n°. 3II), is vervallen, doch 
dat volgens de overgangsbepaling, vastge
steld bij artikel LXVI dier wet, ten aanzien 
van gemeente-ambtenaren, die bij het in 
werking treden dezer wet reeds aan de ver
plichting tot zekerheidstelling ten behoeve 
van de gemeente hadden voldaan, de op
heffing dier verplichting moest geschieden 
binnen een tijdvak van twee jaren, volgens 
bij Koninklijk besluit te stellen regelen; 

dat volgens deze regelen, welke zijn vervat 
in het Koninklijk besluit van 4 Januari 1939, 
(Staatsblad n°. 380), ten aanzien van den ont
vanger der gemeente Tegelen de genoemde 
verplichting eerst is opgeheven op 21 Ja
nuari 1939; 

dat de zekerheid, bedoeld in artikel 116 
(oud) der Gemeentewet, slechts kon worden 
gesteld overeenkomstig de bepalingen der 
Gemeenteborgtochtenwet en dat zij, zoolang 
de verplichting tot zekerheidstelling be
stond, in dit geval derhalve tot 21 Januari 
1939, slechts kon eindigen in de gevallen, 
in de Gemeenteborgtochtenwet voorzien; 

dat wel is waar artikel 23, onder c, der 
Gemeenteborgtochtenwet den ontvanger de 
mogelijkheid biedt het lidmaatschap van 
de Vereeniging van tot zekerheidstelling ver
plichte gemeente-ambtenaren op te zeggen, 
doch slechts in het geval op andere wijze 
zekerheid is gesteld; 

dat dit laatste in casu niet het geval is, 
aangezien het sluiten van een verzekering, 
als bedoeld in artikel 170, tweede lid, der 
Gemeentewet, een vorm van dekking van 
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risico is, welken de Gemeenteborgtochtenwet 
niet kent; 

dat het besluit van den raad tot opzegging 
van de overeenkomst van borgtocht mits
dien moet worden aangemerkt als een prijs
geven van de rechten der gemeente op zeker
heidstelling, ten gevolge waarvan een met de 
te dien tijde geldende wettelijke voorschrif
ten strijdige toestand ontstond; 

dat dit besluit derhalve in stijd is met de 
wet · 

G~let op de Gemeentewet en op de Ge
meenteborgtochtenwet ; 

Heeft op grond van artikel van de Veror
dening 193/ 1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk gebied, besloten het besluit van 
den raad der gemeente Tegelen dd. 29 Decem
ber 1939, n°. 1718/77a, te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

(A. B.) 

9 December z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Sociale Zaken. 
(Hinderwet art. 15 j 0

• art. u). 
Onder "belanghebbende" moet wor

den verstaan hij, die redelijkerwijze ge
vaar, schade of hinder in den zin van 
art. Il kan duchten. Als zoodanig is niet 
te beschouwen een hypothecair belang
hebbende. Waardevermindering van een 
perceel tengevolge van de aanwezig
heid van de inrichting is geen bezwaar, 
hetwelk de bepalingen der Hinderwet 
beoogen te weren. 

D e Waarnemend Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken, 

Gezien de beroepen, ingesteld door 1°. B . 
H . van Essen, te Amsterdam, 2 °. de Stich
ting " P ensioenfonds der Algemeene Neder
landsch-Indische Electriciteit Maatschappij 
te Amsterdam, en de N.V. ,,Naamlooze Ven
nootschap Hypothecaire Beleggingsbank", te 
Haarlem, en 3 ° . A. A. van der Maas, te Am
sterdam, tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders van Amsterdam van 4 Oct. 
1939, No. 2031e H. W. 1938/9/n6 V.H. 1939, 
waarbij aan J . Polak aldaar, en zijne recht
verkrijgenden voorwaardelijk vergunning is 
verleend tot het wijzigen en uitbreiden van 
de vetsmelterij, gevestigd in perceel van 
Woustraat 101 (Zuid) , o.m. met 2 electro
motoren met een gezamenlijk vermogen van 
1¾ pk; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
27 Nov. 1940, No. 608); 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam bij hun bovenvermeld besluit 
aan J. Polak, aldaar, en zijne rechtverkrij
genden vergunning hebben verleend tot het 
wijzigen en uitbreiden van de vetsmelterij, 
gevestigd in perceel Van-Woustraat 101 
(zuid) , o.m. met 2 electromotoren met een 
gezamenlijk v ermogen van 1¾ pk, zulks on
der de navolgende voorwaarden: 

a . de rookkast moet zijn vervaardigd van 

metselwerk en zijn voorzien van een ijzeren 
deur; 

b. de rook van de rookkast moet worden 
afgevoerd door een leiding van dubbelwandi
ge asbestcementbuizen, waarvan de buitenste 
buis een diameter heeft van ten minste 25 
cm, tot t en minste r m boven het dak van 
het perceel ; 

c. boven den vuurhaard van de rookkast 
moet een rooster zijn aangebracht van zoo
danigen vorm en afmetingen, dat de te roo
ken stoffen niet met vuur in aanraking kun
nen komen; 

d. de houten zoldering, boven en tot op 
een afstand van ten minste 50 cm. buiten den 
smeltketel en de rookkast, moet zijn bekleed 
met brandvrij materiaal, dat de warmte 
slecht geleidt; 

e. de brander van den smeltketel moet 
met een metalen buis (geen lood of composi
tie) en metalen koppelingen aan de ijzeren 
gasleiding zijn verbonden; 

/ . de uit den smeltketel en uit de deuren 
van de rookkast ontwijkende walm en rook 
moeten worden opgevangen in een in aan
sluiting aan de sub d. genoemde bekleeding 
gevormde walmkap van onbrandbaar mate
riaal, en worden afgevoerd door een daarop 
aangesloten afvoerleiding van asbestcement
buizen wijd in diameter t en minste 25 cm, 
tot t en minste r m boven het dak van het 
perceel; 

g. de verbrandingsproducten van den 
brander onder den smeltketel moeten worden 
afgevoerd door een leiding van onbrandbaar 
materiaal, wijd ten minste 12 cm, welke is 
aangesloten aan de sub f genoemde afvoer
leiding; 

h. in de sub g genoemde leiding moet 
een trekonderbreker zijn aangebracht; 

i . aan de gaskraan van den smeltketel 
moet een duidelijke aanwijzing aanwezig zijn 
met betrekking tot het open en dicht zijn 
van deze kraan; 

j. de raampjes, nabij den smeltketel in 
den zuid-westelijken wand van het gebouw
tje achter het perceel, moeten gesloten zijn 
en in gesloten stand zijn vastgezet; 

k . in de inrichting mag alleen vet worden 
gesmolten voor het winkelbedrijf ter plaatse; 

dat van deze beslissing in beroep zijn ge
komen: 

1°. B. H. van Essen, te Amsterdam, aan
voerende, dat zijns inziens de aan de ver
gunning verbonden voorwaarden niet vol
doende zijn, om hem van hinder van stank 
en schade aan de gezondheid te vrijwaren; 

2 ° . de Stichting "Pensioenfonds der Al
gemeene Nederlandsch-lndische Electrici
teit Maatschappij", te Amsterdam, en de 
N. V. ,,Naamlooze Vennootschap Hypothe
caire Beleggingsbank", te Haarlem, aanvoe
rende, dat zij als hypothecair belanghebben
den bij het perceel aan de Van Woustraat 
no. 97 en Sint Willibrordusstraat no. 65a, te 
Amsterdam, kadastraal bekend gemeente 
Amsterdam, sectie V, no. 2473, bezwaar heb
ben tegen het verleenen van de onderhavige 
vergunning; dat een vetsmelterij, als hier
bedoeld, een zeer onaangenamen stank ver-
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spreidt en in een dichtbevolkte stadswoon
wijk ontoelaatbaar is; dat het vetsmelten 
door den heer Polak reeds vaak aanleiding 
gegeven heeft tot klachten van de omwo
nenden, zoodat bij uitbreiding van de ge
legenheid tot vetsmelten deze bezwaren nog 
ernstiger zullen worden; dat ten deze vrij
wel alle omwonenden tegen het verleenen 
van de vergunning geopponeerd hebben, en 
ter openbare zitting met ernstige klachten 
gekomen zijn, zoodat het voor hen, appel
lanten, onbegrijpelijk is, waarom al die be
zwaren als bagatel behandeld zijn; dat hier 
nog bij komt, dat in de vergunning, die in 
1937 verleend is, als voorwaarde gesteld is, 
dat de ramen van het gebouwtje tijdens het 
vetsmelten dicht moeten blijven; dat echter 
in strijd hiermede de ramen wijd open staan, 
zoodat de walgelijke vetwalmen binnendrin
gen in de ramen van de huizen in de buurt, 
en zelfs Polak en zijne knechts, als hun dit 
verzocht wordt, weigeren de ramen te slui
ten met het motief, dat zij het dan zelf niet 
uit kunnen houden; dat dit alles duidelijk 
toont, dat een dergelijk bedrijf in een woon
buurt nu eenmaal niet toelaatbaar is; dat 
deze onaangename situatie er toe leidt, dat 
de woningen minder geliefd worden en moei
lijker te verhuren zullen worden, waardoor 
de waarde van het perceel sterk zal dalen; 
dat dit tengevolge zal hebben, dat de eige
nares nog moeilijker aan hare verplichtingen 
tegenover appellanten-hypotheek-houdsters 
zal kunnen voldoen, en dat bij executie het 
onderpand belangrijk minder dan f 34,250 
(bedrag van de eerste hypotheek) zal op
brengen; 

3 °. A. A . van der Maas, te Amsterdam, 
aanvoerende, dat zijns inziens de aan de 
vergunning verbonden voorwaarden niet vol
doende zijn, om hem van schade, aan de 
huisexploitatie, door het dikwijls leeegstaan 
der woningen, uitsluitend door den vleesch
en vetstank, vooral bij warm weer, te vrij
waren; 

0. wat betreft het beroep van de Stichting 
,.Pensioenfonds der Algemeene Neder
landsch-Indische Electriciteit Maatschappij" 
en de N. V. ,.Naamlooze Vennootschap Hy
pothecaire Beleggingsbank", dat krachtens 
art. 15 der Hinderwet tot het instellen van 
beroep tegen beslissingen door burgemeester 
en wethouders, ingevolge art. 8 dier wet ge
nomen, gerechtigd zijn de verzoeker en de 
belanghebbende, ieder voorzoover hij in het 
ongelijk is gesteld; 

dat onder "belanghebbende", in voormeld 
art. 15 genoemd, moet worden verstaan hij, 
die redelijkerwijze gevaar, schade of hinder 
in den zin van art. 11 der Hinderwet kan 
duchten; 

dat de hiervoor genoemde appellanten 
geen gebruikers of eigenaren zijn van, in de 
omgeving van de onderwerpelijke inrichting 
gelegen, perceelen en redelijkerwijze geen 
gevaar, schade of hinder, in den zin van 
art. 11 der Hinderwet, van de inrichting heb
ben te duchten; 

dat de appellanten weliswaar als hypothe
cair belanghebbenden bij het perceel ka-

dastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie 
V, no. 2473, vreezen voor waardeverminde
ring van dit perceel tengevolge van de aan
wezigheid van de inrichting, doch dat een 
zoodanige waardevermindering geen bezwaar 
is, hetwelk de bepalingen der Hinderwet be
oogen te weren; 

dat deze appellanten mitsdien in haar be
roep niet-ontvankelijk zijn; 

0. wat betreft de beroepen der overige 
appellanten, dat op grond van de ter zake 
ontvangen ambtsberichten moet worden 
aangenomen, dat weliswaar de hinder, welke 
als gevolg van de onderwerpelijke uitbreiding 
der inrichting valt te duchten, niet geheel 
zal kunnen worden weggenomen, doch dat 
deze hinder door het stellen van doelmatige 
voorwaarden in zoodanige mate kan worden 
verminderd, dat er geen sprake meer zal zijn 
van hinder van ernstigen aard; 

dat daartoe evenVl'.el de door burgemeester 
en wethouders aan de vergunning verbonden 
voorwaarden behooren te worden uitgebreid; 

dat met het oog op de aldus te stellen 
nieuwe voorwaarden, en, gelet op de voor
waarden, welke reeds werden verbonden aan 
de door burgemeester en wethouders van 
Amsterdam met betrekking tot de onderwer
pelijke inrichting verleende vergunningen van 
5 September 1931 en 7 April 1937, de in de 
onderwerpelijke vergunning onder e, g, h, i 
en k bedoelde voorwaarden geheel behooren 
te vervallen, terwijl die onder d en f dienen 
te vervallen, voor wat betreft den smelt
ketel; 

Gezien de Hinderwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

no. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de N ederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten: 

1 °. de Stichting "Pensioenfonds der Al
gemeene Nederlandsch-Indische Electriciteit 
Maatschappij en de N. V. Naamlooze Ven
nootschap Hypothecaire Beleggingsbank 
niet-ontvankelijk te verklaren in haar be
roep; 

2 °. met wijziging voorzooveel noodig van 
het bestreden besluit van burgemeester en 
wethouders van Amsterdam, de daarbij ge
stelde voorwaarden aldus vast te stellen: 

a. De rookkast moet zijn vervaardigd van 
metselwerk en zijn voorzien van een ijzeren 
deur; 

b. De rook van de rookkast moet worden 
afgevoerd door een leiding van dubbelwan
dige asbestcementbuizen, waarvan de bui
tenste buis een diameter heeft van ten min
ste 25 cm tot t en minste 1 m boven het dak 
van het perceel. 

c. Boven den vuurhaard van de rookkast 
moet een rooster zijn aangebracht van zoo
danigen vorm en afmetingen, dat de te roo
ken stoffen niet met vuur in aanraking kun
nen komen. 

d. De houten zoldering boven en tot op 
een afstand van ten minste 50 cm buiten de 
rookkast moet zijn bekleed met brandvrij 
materiaal, dat de warmte slecht geleidt. 
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e. D e uit de deuren van de rookkast ont
wijkende rook moet worden opgevangen in 
een in aansluiting aan de sub d genoemde 
bekleeding gevormde walmkap van onbrand
baar materiaal en worden afgevoerd door een 
daarop aangesloten dichte afvoerleiding, wijd 
-in diameter ten minste 25 cm tot ten minste 
1 m boven het dak van het perceel; 

f. D e raampjes nabij den smeltketel in 
den zuid-westelijken wand van het gebouw
tje achter het perceel moeten gesloten zijn 
en in gesloten stand zijn vastgezet. 

g. De deur, toegang gevende tot het ge
bouwtje, waarin de smeltketel en de rook
kast zijn geplaatst, moet tijdens het smelten 
en aftappen van vet, alsmede tijdens het ge
bruiken van de rookkast gesloten zijn, be
houdens voor het doorlaten van personen of 
voorwerpen. 

h. Op den smeltketel moet tijdens het 
daarin smelten van vet een goed sluitend 
deksel van onbrandbaar materiaal zijn ge
plaatst; dit deksel mag over ten hoogste de 
halve oppervlakte opklapbaar zijn; het vaste 
gedeelte van dit deksel moet voor den afvoer 
van dampen zijn voorzien van een afvoerpijp 
van onbrandbaar materiaal, welke moet uit
monden in den schoorsteen voor den afvoer 
van den walm van den smeltketel; 

Met bepaling wijders, dat de bedoelde wij
ziging en uitbreiding moeten zijn voltooid 
•en in werking gebracht binnen twee maan
.den na de dagteekening van dit besluit. 

(A. B.) 

. z4 December z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 40) . 

Wel heeft het burgerlijk armbestuur 
te M. aan den armlastige een bedrag 
verstrekt voor zijn verhuizing naar R., 
doch dit kan niet leiden tot toepássing 
van art. 40 2e lid, nu de armlastige bij 
zijn verzoek om ondersteuning, onder 
overlegging van een brief van een te R . 
wonend familielid voldoende aanneme
lijk had gemaakt, dat hij in die gemeen
te in zijn levensonderhoud zou kunnen 
voorzien. Aan het armbestuur te M. kan 
niet worden verweten, dat het niet is 
bedacht geweest op de mogelijkheid, dat 
dit familielid dien brief niet zou hebben 
geschreven. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de betaling van de 
kosten van ondersteuning van Petrus Frant
zen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 4 Dec. 1940, no. 605); 

0 . dat P. Frantzen zich op 30 Aug. 1939 
met zijne vrouw, waarmede hij op 25 Aug. 
1939 gehuwd was, komende uit Maastricht, 
gevestigd heeft te Rotterdam, alwaar hij zich 
omstreeks midden September 1939 bij den 
Gemeentelijken Dienst voor Maatschappe-
1ijk Hulpbetoon aanmeldde om ondersteu-

ning, welke hem op 17 Oct. 1939 werd ver
leend; 

dat het bestuur van dien Gemeentelijken 
Dienst te Rotterdam van meening is, dat 
door het burgerlijk armbestuur te Maas
tricht invloed op de komst van Frantzen te 
Rotterdam is uitgeoefend, ter staving daar
van aanvoerende, dat door het burgerlijk 
armbestuur te Maastricht op 29 Aug. 1939 
aan den betrokkene een bedrag van f 30 is 
verstrekt, om naar Rotterdam te kunnen 
verhuizen; dat het meergenoemde bestuur 
nog in zijn schrijven van 13 Oct. 1939 ver
klaart, dat de hulp tevens is verstrèkt om 
den betrokkene in staat te stellen, te Rot
terdam een kleinen vischhandel te beginnen 
en om het huwelijk van Frantzen met de 
vrouw, met wie hij samen leefde, te bevor
deren; dat een en ander zou zijn geschied op 
grond van het schrijven van den zwager van 
den betrokkene dd. 23 ·Aug. 1939 (wijlen J . 
Nooitrust, gewoond hebbende Schiedamsche 
dijk 146); dat Nooitrust in het evenbedoelde 
schrijven aan de vrouw van den betrokkene 
in uitzicht zou hebben gesteld werk te kun
nen verrichten in zijn "restaurant", terwijl de 
betrokkene, als hij in Rotterdam zou zijn, 
"ook wel wat" zou verdienen; dat, nadat de 
betrokkene eenige weken te Rotterdam zou 
zijn gevestigd, Nooitrust door samenloop van 
omstandigheden, met behulp van zijn zoon, 
die zoovele jaren in het vischvak is, wel zor
gen zou den betrokkene "door te helpen"; 
dat het burgerlijk armbestuur van Maas
tricht nu van meening is, dat het, door op 
grond van het evenbedoelde schrijven aan 
den betrokkene medewerking te verleenen 
naar Rotterdam te verhuizen, gehandeld 
heeft geheel in overeenstemming met de 
Koninklijke besluiten van 24 Aug. 1938, No. 
21 en 22 April 1939, No. 6, waarbij wordt 
voorgeschreven, dat B. en W . respectievelijk 
een orgaan van steunverleening eener ge
meente, zich, alvorens de gevraagde mede
werking tot verhuizing te verleenen, eenige 
zekerheid dienen te verschaffen omtrent de 
juistheid der plannen, enz., van den betrok
kene en diens kans in de nieuwe gemeente 
buiten de noodzakelijkheid van ondersteu
ning te blijven; dat, naar het hem echter 
voorkomt, het meergenoemde armbestuur 
geen enkele poging heeft gedaan om zich in 
dit geval ook maar eenige zekerheid te ver
schaffen, doch het er zich uitsluitend toe 
heeft bepaald, om op grond van de vage ver
klaringen in het schrijven, dat van wijlen 
Nooitrust zou afkomstig zijn, medewerking 
tot verhuizing naar Rotterdam te verleenen; 
dat zulks zijns inziens niet anders kan worden 
aangemerkt dan als het afwentelen van het 
risico, een arme een bestaan te verschaffen, 
in een andere gemeente; dat, indien het bur
gerlijk armbestuur van Maastricht zich 
eenige zekerheid had willen verschaffen, het 
immers dit geval - zooals zijns inziens 
steeds dient te geschieden en naar welke ge
dragslijn zijn Directeur ook immer handelt 
- had moeten doen onderzoeken; dat het 
bedoelde bestuur dan geconstateerd zou heb
ben, dat "restaurant" een wel zeer weidsche 
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benaming is voor een volkscafé in een on
gunstige omgeving, waar ook gelegenheid be
staat om iets te eten, en dat het "vischvak" 
te Rotterdam zoo weinig perspectieven biedt, 
dat het reeds bij voorbaat vaststond, dat eene 
poging van den betrokkene, om in den visch
handel iets te verdienen, op eene volkomen 
mislukking zou uitloopen, hetgeen dan ook 
inderdaad is geschied, zoodat het gezin reeds 
korten tijd na zijne vestiging te Rotterdam 
in ondersteuning moest worden opgenomen; 
dat, indien het armbestuur zich door onder
zoek eenige zekerheid had verschaft, het 
bovendien zou hebben vernomen, dat wijlen 
Nooitrust nimmer een brief als bovenbedoeld 
had geschreven, gezien de verklaring dd. 7 
Dec. 1939 te_r zake van wijlen J. Nooitrust; 
dat, indien het meergenoemde armbestuur 
zich op het standpunt zou stellen, dat in ge
vallen als het onderhavige, kan worden vol
.staan met het zonder een nader onderzoek 
aanvaarden van eene schriftelijke verkla
ring, hij opmerkt, dat zulks in bijzondere ge
vallen mogelijk nog aanvaardbaar is, bijvoor
beeld wanneer het betreft eene meer posi
·ieve verklaring omtrent werkperiode en loon 
van een te goeder naam en faam bekend
staande firma of -vennootschap, doch nimmer 
bij eene vage verklaring van een of ander 
klein baasje, of van een familielid, dat. be
looft wel te zullen zorgen "zijn zwager door 
te helpen" en daarbij in uitzicht stelt, dat 
deze alvorens te worden "doorgeholpen", in 
Rotterdam "ook wel wat" zal verdienen; dat 
het hem ten eenenmale onbegrijpelijk is, dat 
het armbestuur te Maastricht in dergelijke 
vage verklaringen aanleiding heeft kunnen 
vinden om tot de verhuizing van den betrok
kene naar Rotterdam mede te werken; dat 
de omstandigheid, dat de betrokkene, naar 
in het schrijven dd. 13 Oct. 1939 van het 
armbestuur wordt opgemerkt, herhaaldelijk 
op de meerbedoelde medewerking heeft aan
gedrongen, daarbij naar zijne meening geens
zins als een motief kan worden aangemerkt, 
evenmin als de bedoeling van het genoemde 
bestuur om, door het verleenen ·van de door 
den betrokkene gevraagde hulp, het huwe
lijk van Frantzen met de vrouw, met wie hij 
.samenleefde, te bevorderen; 

dat B. en W. van Maastricht daartegen
over stellen, dat het burgerlijk armbest_uur 
in hunne gemeente eerst op herhaald ver
zoek P. Frantzen aan verhuisgeld heeft ge
holpen, nadat dit bestuur zich inderdaad 
"eenige zekerheid" ha.d verschaft omtrent de 
juistheid van de bedoelingen van den be
trokkene en diens kans om in Rotterdam 
buiten steun te blijven; dat het burgerlijk 
armbestuur immers mocht afgaan op het ge
·relateerde in het schrijven van J. Nooitrust 
dd. 23 Aug. 1939, waarvan de echtheid door 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Rotterdam 
wordt betwist, maar door het burgerlijk arm
bestuur te Maastricht niet werd betwijfeld; 
dat na het ontijdig overlijden van wijlen 
Nooitrust de juistheid van dat schrijven niet 
direct is uit te maken; dat in ieder geval het 
,burger.lijk armbestuur te Maastricht te goe
der trouw was en zich inderdaad "eenige ze-

L . 1940. 

kerheid" had verschaft, hetgeen. wel voldoen
de wor:dt aangetoond door het in loondie~st 
zijn ·vän Frantzen; dat hierdoor vervalt de 
bewering van Maatschappelijk Hulpbetoon, 
dat Frantzen werd voortgeholpen om in Rot
terdam werk te zoeken; dat het hun echter, 
gezien de stukken, voorkomt, dat Maat
schappelijk Hulpbetoon onder "eenige ze
kerheid" heel wat meer wenscht te verstaan 
dan doorgaans gebruikelijk is; dat, hoe dit 
ook zij, het burgerlijk armbestuur, te Maas
tricht, door zich eenige zekerheid te ver
schaffen omtrent de bestaansmogelijkheid 
van Frantzen, niet onwettig heeft gehandeld 
en zeker de goede trouw in acht heeft geno
men; dat het niet aan het burgerlijk armbe
stuur te Maastricht is om de onjuistheid van 
het schrijven dd. 23 Aug. 1939 van Nooit
rust te bewijzen; dat zij hierbij nog opmer
ken, dat Frantzen inderdaad na zijne ver
huizing in Rotterdam in loondienst is ge
weest en aldaar dus als niet armlastige woon
achtig was; dat -het duidelijkîs, dat nagenoeg 
bij elke tewerkstelling het risico van ontslag 
blijft bestaan, maar die kans niet alleen voor 
Rotterdam bestaat, doch overal aanwezig is; 
dat Frantzen in Rotterdam, na in loondienst 
te zijn geweest, armlastig werd; dat dit naar 
hunne meening zeker niet inhoudt, dat nu 
mag verwezen worden naar eene verhuizing, 
die geen armlastigheid ten gevolge had; 

0. dat het burgerlijk armbestuur, te Maas
tricht, weliswaar aan P. Frant.zen een bedrag 
van f 30 heeft verstrekt voor zijne verhui
zing naar Rotterdam, doch dat onder de om
standigheden, zooals zij zich te dezen voor
doen, niet kan worden gezegd, dat dit be-
stuur op de komst van Frantzen in de ge
meente zoodanigen invloed heeft uitgeoe
fend, dat dit tot toepassing van art. 40, twee
de lid, der Armenwet zou moeten leiden ; 

dat immers Frantzen bij zijn desbetref
fend verzoek om ondersteuning, onder over
legging van een -b,rief iV,an zijn, te Rotterdam 
°Jiótiende'n · zwager, · voldoèndè aannemelijk 
had.gemaakt, dat hij in die gemeente in zijn 
levensonderhoud zou kunnen voorzien; 

dat de Gemeentelijke Dienst voor Maat
schappelijk Hulpbetoon te Rotterdam welis
waar aanvoert, dat, bij een ingesteld onder
zoek, de zwager van Frantzen verklaard heeft 
den bedoelden brief niet te hebben geschre
ven, doch dat, aangenomen al, dat deze ver
klaring inderdaad als naar waarheid afge
legd moet worden aanvaard, aan het burger
lijk armbestuur te Maastricht bezwaarlijk 
kan worden verweten, dat het op eene derge
lijke mogelijkheid niet bedacht is geweest; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algem. Bestuur besloten: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der. Armenwet, zich hier niet voor
doet, en dit artikel mitsdien met betrekking 
tot dit geschil geene toepassing kan vinden. 

(A.B.) 
27 
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I6 December I940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Waterstaat. (We
genwet art. 9). 

Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot onttrekking van een weg aan 
het openbaar verkeer, nu de beteekenis 
van dezen weg voor dat verkeer zeer 
gering is , voor de onttrekking goede re
denen bestaan en een belanghebbende, 
die tegen de onttrekking bezwaar heeft 
gemaakt, vergunning zal krijgen ook na 
de onttrekking van den weg gebruik te 
blijven maken. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Waterstaat, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Almelo tegen het besluit van 
Ged. Staten van Overij ssel van 18 Juni 1940, 
3e Afd., no. 4806/4059, waarbij aan het be
sluit van den raad der gemeente Almelo van 
13 Maart 1940, tot onttrekking van den rij
weg over de terreinen van den gemeentelij
ken loswal aan den zijtak naar Almelo van 
het Twenthe-Rijnkanaal aan het openbaar 
verkeer, de goedkeuring werd onthouden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
4 Dec. 1940, no. 617) ; 

0. dat de raad der gemeente Almelo in 
zijne openbare vergadering van 13 Maart 
1940 heeft beslot en aan het openbaar v er
keer te onttrekken den over de terreinen van 
den gemeentelij ken loswal aan den zijtak 
naar Almelo van het Twenthe-Rijnkanaal 
aangebrachten rijweg, gelegen aan de water
zijde en deel uitmakende van de kadastrale 
perceelen gemeente Ambt-Almelo, sectie I , 
nummers 1736, 1734 en 1572 , zooals nader 
met gele kleur is aangeduid op de bij dit be
sluit behoorende, gewaarmerkte situatie-tee
kening no. 2777 P ; 

dat de gemeenteraad daarbij heeft overwo
gen, dat door burgemeester en wethouders 
ten minste 14 dagen voor heden (13 Maart 
1940) het voornem en tot onttrekking aan 
het openbaar verkeer van het vermelde weg
gedeelte ter openbare k ennis is gebracht op 
de wijze als omschreven in de circulaire van 
de Ged. Staten van Overijssel, dd. 20 Juni 
1939, no. 5033, 3e Afdeeling; dat G . J. J. H . 
Voskamp, t e Alme lo , t e g e n dit voorneme n 

· een bezwaarschrift heeft ingediend, aange
zien hij vreest, als gevolg van de onttrekking 
aan het openbaar verkeer, zijn aan het des
betreffende weggedeelte gelegen gronden 
niet meer te kunnen bereiken ; dat deze vrees 
ongegrond is, daar ook na onttrekking aan 
het openbaar verkeer het betrokken wegge
deelte voor gebruik door den reclamant zal 
openstaan; 

dat Ged. Sta t en van Overijssel bij hun 
besluit van 18 Juni 1940, 3e a fdeeling, no. 
4806/4059, aan het evenvermelde raadsbe
sluit hun goedkeuring hebben onthouden uit 
overweging, dat de bedoelde weg in verband 
met het toenemend gebruik van den gemeen
telijken loswal voor het openbaar verkeer 
van belang moet worden geacht, zoodat het 

hun college niet gewenscht voorkomt tot ont
trekking over te gaan ; 

dat van deze beslissing de raad der ge
meente Almelo in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de gemeente Almelo aan de 
oostzijde van den zijtak naar Almelo van 
het Twenthe-Rijnkanaal, tusschen den Rijks
straatweg Almelo/Wierden en den Ouden 
Wierdenscheweg, terreinen in eigendom en 
erfpacht bezit, vormende den zoogenaamden 
gemeentelijken loswal of Buitenhaven 0. Z., 
en welke zij voor een groot gedeelte, toch 
nog niet geheel, heeft verhuurd aan onder
scheidene handelsondernemingen, welke 
voor hun bedrijf de beschikking moeten heb
ben over onmiddellijk aan het vaarwater ge
legen terrein (bijvoorbeeld op- en overslag 
bedrijven , handelsfirma's in bouwmaterialen, 
landbouwbanken, benzinemaatschappijen 
enz.) ; dat ter bevordering van de exploita
tie van deze terreinen de gemeente aan de 
waterzijde een straatweg aanlegt, welken zij 
verlengt al naar mate de verhuur dier ter
reinen voortgang vindt; dat met het oog op 
den in de bevolking levenden wensch een 
aangename wandeling langs het kanaal te 
hebben, deze nog oorspronkelijk (namelijk 
bij raadsbesluit van 1 Juni 1939) voor het 
openbaar verkeer werd bestemd, doch niet 
lang daarna, zulks als gevolg van de inten
siveering der exploitatie en in verband met 
het feit, dat het verblijf van onbevoegden 
aldaar voor dezen gevaarlijk dreigde te wor
den, alsmede om eventueele havendiefstal
len tegen te gaan, bij raadsbesluit van 13 
Maart 1940 de weg aan het openbaar ver
keer werd onttrokken ; dat toch, bij openstel
ling v an dezen weg voor het openbaar ver
keer, de normale graad. van veiligheid mag 
worden verlangd voor het voetgangers- en 
rijverkeer, welke aan iederen van overheids
wege v oor het openbaar verkeer opengestel
den weg is te s tellen; dat de gemeente aan 
dezen wa arborg niet vermag te voldoen, nu 
de toenemende ingebruikneming van den los
wal me debren gt een vermeerdering van aan
en afvoer van goederen, het aanbrengen van 
los- en laadwerktuigen op, in en boven den 
weg, als gev olg waarvan de kans op ongeluk
ken vooral t en aanzien van onbevoegden of 
niet aan deze situatie gewende personen bo
ven mate stij gt en het risico hiervoor niet 
door de gem eente kan w o rde n gedrage n; dat, 
gelijk hierboven reeds werd vermeld ook met 
het oog op eventueele havendiefstallen, het 
mogelijk moet blijven onbevoegden te weren; 
dat de gemeente deze overwegingen in casu 
van v eel grooter belang acht dan het door de 
Ged. Staten genoemde, doch ook dezerzijds 
bestreden , belang van dezen weg voor het 
openbaar verkeer; dat toch de gemeentelijke 
loswal van geenerlei belang is voor het "open
baa r verkeer" in den gebruikelijken uitge
breiden zin van dat woord en ook niet is aan
gelegd noch geprojecteerd m et het doel om 
een verbindingsweg voor het openbaar ver
keer te vormen tusschen den R ijksweg Al
melo/Wierden en den Ouden Wierdensche
weg, doch uitsluitend dient, gelijk hiervoor 
werd opgemerkt, om de aldaar te expedieeren 
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of geloste goederen aan of af te voeren; dat 
voorts, gelet op het feit, dat de Oude Wier
denscheweg door het kanaal wordt doorsne
den, zonder overbrugging de bewesten het 
kanaal gelegen streek slechts bereikbaar is 
via den genoemden Rijksweg of den veel zui
delijker gelegen Leemslagenweg, waarbij de 
loswal in het geheel niet kan worden ge
bruikt, terwijl het vervoer naar of van de 
achter de haventerreinen gelegen streek van 
de stad uit geschiedt en nimmer den loswal 
bereikt; dat, door de onttrekking aan het 
openbaar verkeer van den gemeentelijken 
loswal, de gemeente het in haar hand he~ft 
onbevoegden te kunnen weren en slechts die
genen en dat verkeer toe te laten, die (het
welk) gebruikt of noodzakelijk worden 
(wordt) bij de uitoefening van de exploi
tatie der haventerreinen, alsmede den enke
len landbouwer, die via den loswal zijn daar
aan grenzend terrein op gemakkelijke wijze 
kan bereiken; 

0. dat op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat de beteekenis van het onderwerpelijke 
weggedeelte voor het verkeer dermate ge
ring is, dat op grond daarvan niet met reden 
bezwaar kan worden gemaakt tegen de ont
trekking van dit weggedeelte aan het open
baar verkeer, voor welke onttrekking, naar 
de gemeenteraad in zijn beroepschrift heeft 
aangetoond, goede redenen bestaan; 

dat er ook met het oog op de belangen van 
G. J. J. H. Voskamp, die bij den gemeente
raad bezwaar heeft gemaakt tegen de voor
genomen onttrekking, geen aanleiding kan 
bestaan om dezen maatregel achterwege te 
doen blijven, met name omdat deze belang
hebbende blijkens de ambtsberichten vergun
ning zal krijgen om ook na de onttrekking 
van het hierbedoelde weggedeelte aan het 
openbaar verkeer, daarvan gebruik te maken; 

dat derhalve moet worden geoordeeld, dat 
Ged. Staten ten onrechte hun goedkeuring 
aan het onderhavige raadsbesluit hebben ont
houden; 

Gezien de Wegenwet; 
Heeft op grond van par. 1 der Verordening 

No. 23/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betreffen
de de bevoegdheden van de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur besloten; 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel het boven
bedoelde besluit van den raad der gemeente 
Almelo van 13 Maart 1940 alsnog goed t e 
keuren. 

(A.B.) 

z6 December z940. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Vestigingswet Kleinbe
drijf 193 7 art. 1.) 

Met den eersten zin van lid 5 van art. 
1 der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
in zijn oude redactie was kennelijk niets 
anders bedoeld dan dat een z.g. sper-

regeling, behoudens eerder verval inge
volge den vierden zin, slechts gedurende 
6 maanden van kracht zou zijn. 

De stelling, dat de Minister niet be
voegd zou ziin een z.g. sperregeling te 
treffen t. a . v. gemeenten, waarvoor in
gevolge een aanwijzing als bedoeld in 
art. 1 lid 2 der wet het bij het te volgen 
vestigingsbesluit uit te vaardigen ver
bod, niet zou gelden vindt in de wet 
geen enkelen steun. 

Het is niet in te zien, waarom de Mi
nister, die ook reeds volgens lid 5 van 
art. 1 in zijn oude redactie met betrek
king tot eiken tak van detailhandel een 
z.g. sperregeling kon treffen, in de voor
melde beschikking van 7 Juni 1938 aan 
het begrip kruideniersbedrijf niet een 
zoodanige beteekenis zou hebben mo
gen hechten, dat het in die beschikking 
onder 1 gestelde verbod ook op andere 
inrichtingen dan die , waarin in den zin 
van het spraakgebruik het kruideniers
bedrijf wordt uitgeoefend, van toepas
sing was. 

Op het het beroep van G. K ., winkelier, 
te Amsterdam, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Am
sterdam van 17 Sept. 1940, waarbij in hooger 
beroep, met vernietiging van een vonnis van 
het Kantongerecht te Amsterdam van 2 1 

Maart 1940, requirant ter zake van " het in 
een inrichting uitgeoefend bedrijf, voortgezet 
zonder de daartoe ingevolge de Vestigingswet 
Kleinbedrijf 1937 vereischte vergunning, in 
stand houden", met aanhaling van de artt. r 
lid 6 j 0

• lid I en 14 aanhef en onder d dier 
wet, de beschikkingen van den Minister van 
Economische Zaken van 7 Juni 1938 No. 
33357 M . Ned. Stct. 1938 No. 108 en 24 Nov. 
1938 No. 62802 M. N ed. Stct. 1938 No. 228 
en art. 23 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van één gulden en vervangende hech
tenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hijink; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

"1. S., althans v. t. der artt. 1 en 14 van 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 S. 619 
zooals deze artikelen luidden voor de wijzi
ging van 14 Dec. 1939, van de artt. 1 en 2 van 
de Beschikking van den Minister van Econo
mische Zaken van 7 Juni 1938 nr. 33357 M, 
Directie van Handel en Nijverheid, betref
fende de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
Ned. Stct. 1938 nr. 108, en van de artt. 261, 
348 en 349 Sv., doordat de Rechtbank de 
inleidende dagvaarding niet heeft nietig ver
klaard." 

"II. S., althans v. t. der artt. 1 en 14 van 
de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 S. 619 en 
van art. 352 Sv., zulks doordat de Arr.
Rechtbank te Amsterdam, requirant niet 
van rechtsvervolging heeft ontslagen, nu de 
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Beschikking van den Minister van Econo
mische Zaken van 7 Juni 1938 nr. 33357 M, 
Directie van Handel en Nijverheid, betref
fende de Vestigingswet Kleinbedrijf 193 7 
Ned. Stct. 1938 Nr. 108, waarbij het, inge
volge art. r lid 5 van de Vestigingswet Klein
bedrijf 1937 is verboden een inrichting, waar
in het kruideniersbedrijf al dan niet uitslui
t end zal worden uitgeoefend, voor zoover die 
uitoefening betreft, te vestigen zonder ver
gunning van den Minister van Economi~che 
Zaken, onverbindend moet worden geacht." 

O. dat bij het bestreden vonnis overeen
komstig de telastelegging is bewezen ver
klaard, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, dat requirant te Amsterdam in de 
maand Januari 1940 het kruideniersbedrijf, 
uitgeoefend in een in perceel B entinckstraat 
32 gevestigde inrichting - welke uitoefening 
van dat kruideniersbedrijf bestond in het ten 
verkoop aan het publiek in voorraad hebben 
van verscheidenheid van kruidenierswaren : 
gelijktij dig werden aldaar in voorraad gehou
den onder meer witte en bruine boonen, split
erwten en groene erwten ; krenten en rozij
nen· witte en bruine suiker ; slaolie en mar
gari~e; koffie en thee; bonbons en biscuits ; 
keukenzout; jam en limonade, alsmede het 
aan het publiek verkoopen van die waren , -
welk bedrijf in of omstreeks September 1938 
door hem, requirant, die van laatstbedoeld 
tijdstip af als ondernemer van gemeld bedrij f 
is opgetreden als opvolger van een ander per
soon, is voortgezet zonder de daartoe inge
volge de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 ver
eischte vergunning van den Minister van 
Economische Zaken, in stand heeft gehouden, 
immers in Januari 1940 in bovengemelde in
richting op bovenomschreven wijze nog steeds 
het kruideniersbedrijf heeft uitgeoefend; 

O. dat het eerste middel blijkens de toe
lichting hierop berust, dat in het telastege
legde niet zou zijn uitgedrukt, dat de daarin 
vermelde waren in voorraad werden gehou
den ten verkoop aan het publiek, doch die 
lezing van het telastegelegde kennelijk onjuist 
is , en reeds daarom het middel niet kan sla
gen; 

0. dat in de toelichting tot het tweede 
middel voor de stelling, dat de voormelde 
beschikking van den Minister van Economi
sche Zaken van 7 Juni 1938 niet verbindend 
zou zijn, drie gronden worden aangevoerd, 
n.l. a. dat volgens den tweeden zin van het 
se lid van art. r der Vestigingswet Kleinbe
drijf 1937, zooals het voor de wijzigingswet 
van 14 Dec. 1939 S. 639 X luidde, een z.g.n. 
sperregeling als in den eersten zin bedoeld 
(behoudens verlenging ingevolge den laat
sten zin) aan een op denzelfden tak van de
tailhandel, ambacht of kleine n ijverheid be
trekking hebbend z.g.n. vestigingsbesluit als 
bedoeld in het eerste lid niet meer dan 6 
maanden kon voorafgaan, doch ten tijde van 
de uitvaardiging van de beschikking van 7 
Juni 1938 nog niet vast stond, dat ten aan
zien van die beschikking aan den door die 
bepaling gestelden eisch zou worden vol
daan; b. dat de Minister niet bevoegd zou 

zijn een z .g.n. sperregeling te treffen, ten 
aanzien van gemeenten, waarvoor ingevolge 
een aanwijzing als bedoeld in 1id 2 van art. 1 

der wet het bij het te volgen vestigingsbesluit 
uit te vaardigen verbod niet zou gelden; en 
c. dat volgens het in voormelde beschikking 
van 7 Juni 1938 onder 2 bepaalde verschei
denheid van kruidenierswaren ook dan ge
acht werd aanwezig te zijn, wanneer artike
len, welke behoorden tot 4 in de aldaar onder 
a tot en met o vermelde groepen doch geen 
van alle waren kruidenierswaren in den zin 
van het spraakgebruik, in een inrichting wer
den verkocht of gelijktijdig in voorraad wer
den gehouden, en dus in die beschikking het 
begrip kruideniersbedrijf tot buiten de gren
zen van het spraakgebruik is uitgebreid; 

dat echter dit betoog in al zijn onderdee
len faalt, en wel omdat met den eersten zin 
van lid 5 van art. r der wet in zijn oude re
dactie kennelijk niets anders was bedoeld 
dan dat een z.g.n. ·sperregeling, behoudens 
eerder verval ingevolge den derden en behou
dens verlenging ingevolge den vierden zin, 
slechts gedurende 6 maanden van. kracht zou 
zijn ; het onder b gestelde in de wet geen en
kelen steun vindt; en eindelijk, wat het on
der c aangevoerde betreft, niet is in te zien, 
waarom de Minister, die ook reeds volgens 
lid 5 van art. r in zijn oude redactie met be
trekking tot eiken tak van detailhandel een 
zoogenaamde sperregeling kon treffen, in de 
voormelde beschikking van 7 Juni 1938 aan 
het begrip kruideniersbedrijf niet een zoo
danige beteekenis zou hebben mogen hech
t en, dat het in die beschikking onder r ge
stelde verbod ook op andere inrichtingen dan 
die, waarin in den zin van het spraakgebruik 
het kruideniersbedrijf wordt uitgeoefend, van 
toepassing was; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Holsteyn]. 

(N. J.) 

16 December 1940. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Eerste Uitv.besluit 
betr. het beperken van werk van 11 Juni 
1940 § 3 .) 

Het Eerste Uitv.besluit van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Sociale 
Zaken ingevolge de verordening No. 
8/i940 van den Rijkscommissaris be
treffende het beperken van werk houdt 
in een op 13 Juni 1940 in werking ge
treden verbod om, - buiten het geval 
voorzien bij art. 1639p B . W. - werk
nemers te ontslaan, tegen overtreding 
van welk verbod straf is bedreigd. D e 
stelling, dat ook het verleenen van ont
slag tusschen 9 Mei en 13 Juni 1940 als 
overtreding van voormeld verbod zou 
moeten worden beschouwd is met de 
woorden van het Besluit in strijd en 
reeds om die reden niet te aanvaarden. 
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Op het beroep van den Ambtenaar 0 . M. 
bij het Kantongerecht te Delft, requirant 
van cassatie tegen een bij verstek gewezen 
mondeling vonnis van voormeld Kantonge
recht van 25 Sept. 1940, waarbij W. H. M., 
fabrikant, te Delft, ter zake van het te zijnen 
laste bewezen verklaarde van rechtsvervol
ging werd ontslagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Servatius; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, en 
luidende: 

"S., althans v. t. van par. 1, aanhef en 
sub 3°,, en par. 3 van het Eerste Uitv.-besluit 
van den Secr.-Gen. van het Dep. van So
ciale Zaken ingevolge de Verordening No. 
8/i940 van den Rijkscommissaris betreffende 
het beperken van werk, verordeningenblad 
stuk 3 No. 9, in verband met art. 350 Sv., 
door te beslissen, dat het bewezenverklaarde 
niet strafbaar is, en deswege den verdachte 
van alle rechtsvervolging te ontslaan, in 
stede van hem schuldig te verklaren aan een 
strafbaar feit, en hem dienovereenkomstig 
straf op te leggen;" 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is te laste gelegd, dat hij te Delft 
als hoofd en bestuurder van de onderneming 
,,Asepta", gevestigd in de perceelen Zuid
einde 97-98 en 99 aldaar, op of omstreeks 
den 18den Mei 1940, in ieder geval na 9 Mei 
1940 heeft ontslagen den tot dien datum in 
dienst van die onderneming zijnden arbeider 
P. J. van der K., terwijl op dit ontslag niet 
van toepassing was art. 1639p B . W .; 

0. dat bij het bestreden vonnis dat te laste 
gelegde is bewezen verklaard in dier voege, 
dat het ontslag heeft plaats gehad op 18 Mei 
1940, doch de Kantonrechter dat bewezene 
niet strafbaar heeft geoordeeld en gerequi
reerde te dier zake van rechtsvervolging 
heeft ontslagen; 

0. dat het Eerste Uitv.besluit van den 
Secr.-Gen. van het Dep. van Sociale Zaken 
ingevolge de Verordening No. 8/r940 van den 
Rijkscommissaris betreffende het beperken 
van werk van II Juni 1940 inhoudt, voor
zooveel hier van belang: 

§ 1.: ,,Het is den leiders van ondernemin
gen of hur: plaatsvervangers verboden: 3 °. 
werknemers te ontslaan, tenzij art. 1639p 
B. W. toepasselijk is. De na 9 Mei 1940 ge
geven ontslagen moeten terstond weer wor
den ingetrokken, tenzij deze door den Direc
teur-Generaal van den Arbeid goedgekeurd 
zijn; 

§ 3, eerste li!i: .,Wie het verbod, in § 1 
genoemd, overtreedt, wordt met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of met geld
boete van ten hoogste 3000 gulden gestraft"; 

§ 5: ,,Dit uitvoeringsbesluit treedt in wer
king op den dag van afkondiging"; 

zijnde dit besluit afgekondigd in het Ver
ordeningenblad, uitgegeven 13 Juni 1940; 

0. dat de Kantonrechter het bewezen ver
klaarde niet strafbaar heeft geoordeeld, om-

dat ingevolge art. 1 j 0
• art. 91 Sr., voormelde 

strafbepaling slechts toepassing kan vinden 
op ontslagen, gegeven na 13 Juni 1940; 

0. dat ter toelichting van het middel is 
aangevoerd: ,.Het genoemde Uitvoerings
besluit stelt niet afzonderlijk strafbaar het 
niet nakomen van het gebod gesteld in par. 
1, wel niet nakoming van het verbod. Het 
verleenen van ontslag tusschen 9 Mei 1940 
en 13 Juni 1940, den dag, waarop het ge
noemde Besluit in werking trad, dient dus 
evenzeer te worden beschouwd als overtre
ding van de verbodsbepaling van par. 1. Het 
kan immers niet in de bedoeling van den 
wetgever gelegen hebben het zoo uitdrukke
lijk gestelde gebod, dat de na 9 Mei ver
leende ontslagen moeten worden ingetrok
ken, zonder eenige strafsanctie te laten." 

0. dienaangaande: 
dat, blijkens het hierboven daaruit aange

haalde voormeld Besluit inhoudt een op 13 
Juni 1940 in werking getreden verbod om, -
buiten het geval voorzien bij art. 1639p B. 
W. - , werknemers te ontslaan, tegen over
treding van welk verbod straf is bedreigd; 

dat de stelling, - op welke blijkens de 
toelichting het middel berust - , dat ook het 
verleenen van ontslag tusschen 9 Mei en 13 
Juni 1940 als overtreding van voormeld ver
bod zou moeten worden beschouwd, met de 
woorden van het Besluit in strijd en reeds 
om die reden niet te aanvaarden is; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteyn, die o. a. op
merkte: 

"Blijkens de toelichting kan requirant zich 
zeer wel met het vonnis vereenigen maar 
heeft hij het toch noodzakelijk geacht deze 
quaestie aan het · oordeel van den Hoogen 
Raad te onderwerpen, aanvoerende: 

Het genoemde Uitvoeringsbesluit stelt 
niet afzonderlijk strafbaar het niet nakomen 
van het gebod gesteld in paragraaf 1, wel 
niet nakoming van het verbod. Het verlee
nen van ontslag tusschen 9 Mei 1940 en 13 
Juni 1940, den dag, waarop het genoemde 
Besluit in werking trad, dient dus evenzeer 
te worden beschouwd als overtreding van de 
verbodsbepaling van paragraaf 1. Het kan 
immers niet in de bedoeling van den wet
gever gelegen hebben het zoo uitdrukkelijk 
gestelde gebod, dat de na 9 Mei verleende 
ontslagen moeten worden ingetrokken, zon
der eenige strafsanctie te laten. 

Naar mijne meening kan het middel zeker 
niet slagen, waar de bewezenverklaring, 
na het in werking treden van het genoemde 
Uitvoeringsbesluit het ontslag niet terstond 
werd ingetrokken hoewel het niet door den 
Directeur-Generaal van den Arbeid was 
goedgekeurd. Mitsdien concludeer ik tot 
verwerping van r.et beroep.") 

(N. J.) 
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18 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Armenwet art. 39.) 

De plaatsing van patiënte in een 
krankzinnigengesticht is onmiddellijk 
voorafgegaan door een tijdvak, waarin 
zij tijdens hare minderjarigheid met 
toepassing van het 4e j 0

• het re lid van 
art. 39 voor rekening der gemeente L . 
werd verpleegd in een "aangewezen in
richting". Nu patiënte, inmiddels meer
derjarig geworden, op het tijdstip van 
het aanvragen der rechterlijke machti
ging tot plaatsing in een krankzinnigen
gesticht in geen gemeente domicilie had, 
kan geen gemeente worden aangewezen 
als woonplaats voor de toepassing van 
art. 39. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken, 

Gezien het geschil over de woonplaats van 
de armlastige krankzinnige Johanna M. Pet; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
4 Dec. 1940, No. 616); 

0. dat Johanna Maria Pet, geboren te Lei
den 24 Aug. 1916, die sedert Jan. 1919 ter 
verpleging was opgenomen in de overeen
komstig art. 7 der wet tot regeling van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen aangewezen 
inrichting "Voorgeest" te Oegstgeest, en te 
wier aanzien door een deskundige op 5 Maart 
1937 een verklaring, als bedoeld in art. 39, 
4e lid, der Armenwet werd afgegeven, toen 
de inrichting "Voorgeest" gedeeltelijk door 
de militairen in beslag werd genomen , krach
tens op 12 Oct. 1939 verleende rechterlijke 
machtiging is' overgebracht naar het krank
zinnigengesticht "Endegeest", te Oegstgeest; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiënte in dat gesticht 
geschil is ontstaan; 

dat B. en W. van Leiden niet bereid zijn 
de verplegingskosten voor rekening van hun
ne gemeente te nemen, daartoe aanvoerende, 
dat weliswaar de verpleging der patiënte in 
de aangewezen inrichting "Voorgeest", al
thans gedurende de laatste jaren, door de ge
meente Leiden op grond van art. 39, 4e lid, 
der Armenwet betaald werd, doch dat daar
uit geenszins volgt, dat op dien grond ook de 
kosten van verpleging van de patiënte in een 
krankzinnigengesticht voor rekening van 
Leiden moeten komen; dat de regeling be
treffende de betaling van de kosten van ver
pleging van armen in krankzinnigengestich
ten en die betreffende de kosten van ver
pleging van armen in aangewezen inrichtin
gen geheel los staan van elkander, zoodat 
indien een verpleegde in een aangewezen in
richting wordt overgebracht naar een krank
zinnigengesticht, opnieuw dient te worden 
nagegaan, te wiens laste de kosten van ver
pleging in dat gesticht komen; dat bij de be
antwoording van deze vraag, daar de Armen
wet ten aanzien van gevallen als het onder
havige geen afwijkende regeling bevat, uit
sluitend met het bepaalde bij art. 39, lid 1, 
der Armenwet rekening moet worden gehou-

den en de omstandigheid, dat de betrokkene 
reeds eerder ten laste hunner gemeente werd 
verpleegd op grond van het vierde lid van 
genoemd artikel, daarbij geen gewicht in de 
schaal kan leggen; dat, vermits de geestes
toestand van de betrokkene bij het bereiken 
van den meerderjarigen leeftijd van dien 
aard was, dat zij niet in staat was zelfstandig 
haar domicilie te kiezen, zij ten tijde van 
het aanvragen der rechterlijke machtigingom 
haar in een krankzinnigengesticht te plaat
sen, geen domicilie had in den zin van het 
Burgerlijk Wetboek, zoodat de kosten van 
haar verpleging in "Endegeest", te Oegst
geest, ten laste van het Rijk komen; 

0. dat art. 39, eerste lid, der Armenwet 
voorschrijft, dat de kosten, voortvlQeiende 
uit verpleging van arme krankzinnigen in 
kranzinnigengestichten, voorzoover die niet 
uit de fondsen dier gestichten 2elve moeten 
worden bestreden of daarin door instellingen 
van weldadigheid niet wordt voorzien, wor
den gedragen door de gemeenten, waar zij 
woonplaats hadden in den zin van het Bur
gerlijk Wetboek ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging tot plaatsing in een gesticht werd 
aangevraagd en, indien die woonplaats bin
nen het Rijk niet is aan te wijzen, door het 
Rijk ; 

dat dus voor de beoordeeling van de vraag, 
uit welke kas de kosten van verpleging van 
de patiënte in het krankzinnigengesticht 
,,Endegeest" moeten worden voldaan, be
slissend is of de patiënte in eenige gemeente 
woonplaats had ten tijde van het aanvragen 
van de rechterlijke machtiging en zoo ja, in 
welke; 

dat daaraan, nu de wetgever voor geval
len als het onderhavige geen afwijkende 
voorziening heeft getroffen, niet afdoet, dat 
de plaatsing van de patiënte in het gesticht 
onmiddellijk is voorafgegaan door een tijd
vak, waarin zij met toepassing van het vierde 
lid juncto het eerste lid van art. 39 der Ar
menwet voor rekening van de gemeente Lei
den werd verpleegd in een aangewezen in
richting in den zin van art. 7 der wet tot 
regeling van het Staatstoezicht op krank
zinnigen; 

dat de patiënte op het tijdstip van het 
aanvragen van de rechterlijke machtiging in 
geen gemeente haar domicilie had, daar zij 
bij den aanvang harer meerderjarig heid de 
woonplaats, die zij krachtens art. 78 B. W. 
bezat, verloor, een nieuwe woonplaats inge
volge dat wetsartikel niet heeft verworven 
en blijkens de verklaring van den Inspecteur 
van het Staatstoezicht op krankzinnigen op 
dat tijdstip, noch daarna tot het vestigen van 
een hoofdverblijf in staat was; 

dat derhalve geene gemeente kan worden 
aangewezen als de woonplaats van de arm
lastige krankzinnige Johanna Maria P et ten 
tijde, dat de rechterlijke machtiging om haar 
in een krankzinnigengesticht te plaatsen 
werd aangevraagd; 

Gezien de Armenwet; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge-
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bied betreffende de bevoegdheden van de 
Secretarissen-Generaal van de Nederland
sche Departementen van Algemeen Bestuur 
besloten: 

te verklaren, dat geene gemeente kan wor
den aangezien nls de woonplaats van de arm
lastige krankzinnige Johanna Maria Pet voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

(A. B.) 

z8 December z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Woningwet art. 6.) 

Nu het terrein, waarop zal worden ge
bouwd - voorzoover het geacht zou 
worden bij het op te richten huis te be
hooren - niet aan een weg grenst wordt 
niet voldaan aan de bepaling der bouw
verordening, volgens welke alleen aan 
wegen mag worden gebouwd. Het be
sluit tot het verleenen van bouwvergun
ning is derhalve in strijd met de wet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het besluit van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Landsmeer van 
25 October 1940, waarbij aan P. Bindt, te 
Amsterdam, vergunning is verleend voor den 
bouw van een huis onder Landsmeer ; 

0. dat ingevolge art. 6, tweede lid, van de 
Woningwet de bouwvergunning moet worden 
geweigerd, indien niet wordt voldaan aan de 
voorschriften, bedoeld in art. 1 van die wet ; 

dat het terrein, waarop P. Bindt wil bou
wen - voor zoover het geacht zou worden 
bij het op te richten huis te behooren - niet 
aan een weg grenst ; dat mitsdien niet wordt 
voldaan aan art. 22 der bouwverordening van 
de gemeente Landsmeer, volgens hetwelk 
alleen aan wegen mag worden gebouwd; 

Gelet op art. 185 der Gemeentewet; 
Heeft op grond van de Vijfde Verordening 

(n°. 193/1940) van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op admi
nistratiefrechtelijk gebied, besloten: 

vorenbedoeld besluit van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Landsmeer we
gens strijd met de wet te vernietigen. 

(A. B .) 

z9 December z940. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 58 1e lid, Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 98). 

Uit de omstandigheid, dat B . en W . 
Op zeker tijdstip, toen de ongeschikt
heid van verweerder voor zijn betrek
king reeds vaststond, niettemin zich be
paald hebben tot het geven van een 
schriftelijke berisping met een laatste 
waarschuwing, volgt niet - aldus de 
C. R. v. B. in tegenstelling tot de Com
missie van Beroep -, dat B. en W. hun 
ontslagbevoegdheid ter zake van onge
schiktheid hadden verwerkt. Zij moch
ten hem alsnog op een later tijdstip we-

gens ongeschiktheid ontslaan, mits vast
stond, dat hij ook toen nog ongeschikt 
was, al wordt - om dit laatste te kun
nen beoordeelen - ook gebruik gemaakt 
van reeds gestrafte feiten. 

Uitspraak in zake : 
Het College van B. en W. van Amster

dam, klager, wettelijk vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
H. Huberts, administrateur der afdee!ing 
Arbeidszaken ter secretarie dier gemeente, 
aldaar wonende, 

tegen: 
Th. van L ., wonende te Amsterdam, ver
weerder, voor wien ter openbare terechtzit
ting als gemachtigde is opgetreden C . Ma
rinus , wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0 . dat B . en W. van Amsterdam op 10 Mei 

1940 hebben besloten met ingang van I Juli 
1940 <l'en tooneelbelichter bij den stads
schouwburg Th. van L., wegens ongeschikt
heid, anders dan tengevolge van ziels- of 
lichaamsgebreken, voor de door hem be
kleede betrekking, eervol uit den dienst der 
gemeente te ontslaan; welk besluit is geno
men, gezien een rapport d .d . 17 April 1940 
van den administrateur van den stads
schouwburg, waaruit (naar het oordeel van 
B . en W.) blijkt, dat de wijze, waarop de 
tooneelbelichter bij dien dienst Th. van L. 
zijn werkzaamheden verricht en de gedra
gingen, waaraan deze zich sedert geruimen 
tijd schuldig maakt - welke gedragingen 
reeds hebben geleid tot een voorwaardelijk 
ontslag uit den gemeentedienst en een schrif
telijke berisping als laatste waarschuwing 
vóór ontslag - van dien aard zijn, dat hij 
ongeschikt moet worden geacht voor de ver
dere waarneming van zijn betrekking, zoodat 
wordt voorgesteld dezen ambtenaar deswege 
eervol uit den gemeentedienst te ontslaan; 

0 . dat de Commissie van Beroep, bedoeld 
in art. 61 van het reglement voor de amb
tenaren in dienst der gemeente Amsterdam, 
bij een op 25 September 1940 vastgestelde 
uitspraak - naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - het door Th. van L. tegen 
voormeld besluit ingestelde beroep gegrond 
en dat besluit nietig heeft verklaard; 

0. dat de Burgemeester van Amsterdam 
als vertegenwoordiger van het college van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
tegen die uitspraak tijdig beroep heeft in
gesteld en op de bij het klaagschrift aange
voeräe gronden den Raad heeft verzocht 
voormelde uitspraak te vernietigen en het 
beroep van Th. van L. alsnog ongegrond te 
verklaren; 

In rechte: 
0. dat de Raad ten deze heeft te onder

zoeken, of het bovenvermelde ontslagbesluit 
feitelijk of rechtens strijdt met de toepasse
lijke algemeen verbindende voorschriften 
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dan wel Burgemeester en . Wethouders van 
Amsterdam bij het nemen van dat besluit 
van hun bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik hebben gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0 . dat het besluit is genomen onder ver
wijzing naar art. 57, 2e lid, (aanhef en) on
der c van het reglement voor de ambtenaren 
in dienst der gemeente Amsterdam, luiden
de: ,,Ontslag, niet op eigen verzoek, kan 
gegeven worden: .c. wegens onbekwaalTlh!:!id 
of ongeschiktheid, anders dan tengevolge 
van ziels- of lichaamsgebreken, voor de door 
den ambtenaar bekleede betrekking"; 

0. dat nu ten aanzien van Van L. voor
n~emd vaststaat : enz.; 

0 . dat de Commissie van Beroep heeft 
overwogen, dat op het tijdstip, waarop aan 
Van L. bovenvermelde laatste waarschuwing 
werd gegeven, de vraag of hij ongeschikt 
was voor zijn betrekking, gezien alles wat 
aan deze. waarschuwing vooraf was gegaan, 
met groote waarschijnlijkheid bevestigend 
zou moeten zijn beantwoord, maar dat Bur
gemeester en Wethouders toenmaals deze 
conclusie niet hebben getrokken, doch de 
ongeschiktheid van Van L . blijkbaar 11;iet 
perfect achtten en met een anderen maat
regel dan ontslag wegens ongeschiktheid, 
n .l. een_ schriftelijke berisping, hebben vol
staan; waarvan naar het oordeel der Com
missie thans niet teruggekomen kan worden, 
tenzij mocht blijken, dat de vroegere gedra
gingen van Van L., gezamenlijk met zijn 
gedrag na de berisping, toch nog er toe zou
den nopen hem als ongeschikt te beschou
wen· 

o'. dat Burgemeester en Wethouders daar
tegenover in hun klaagschrift in hoofdzaakk 
hebben aangevoerd: dat niet omdat de reeks 
van misdragingen van en moeilijkheden met 
Van L. hen niet ten volle had overtuigd van 
diens ongeschiktheid voor den dienst van 
den stadsschouwburg, in 1939 werd besloten 
tot den bovengenoemden, minder ver gaan
den maatregel, maar dit uitsluitend ge
schiedde op grond van overwegingen van 
meedoogen met betrokkene; dat dezelfde 
motieven ook in 193.5, in welk jaar eveneens 
reeds de overtuiging bestond, dat Van L. de 
karaktereigenschappen van een goed e_n be
trouwbaar ambtenaar miste, hadden geleid 
tot een slechts voorwaardelijk ontslag; dat 
Burgemeester en Wethouders èn in 1935 èn 
in 1939 overtuigd waren van zijn ongeschikt
heid in den zin van art . . 57, tweede lid, on
der c, van het Ambtenarenreglement, doch 
deze overtuiging hen niet verplichtte tot 
ontslag te besluiten; dat _zij het op beide tijd
stippen zuiver een vraag van beleid achtten, 
of al dan niet tot ontslag zou ·worden over
gegaan en zij zich bij het bepalen van hun 
standpunt mede hebben laten leiden door 
de genoemde overwegingen van lankmoedig
heid; dat de èn in 1935 èn in 1939 voor Bur
gemeester en Wethouders reeds vaststaande 
ongeschiktheid niet een in nieuwe feiten ge
legen illustratie of versterking behoefde, 
maar het slechts noodig was , dat zij aan die 

reeds vaststaande en perfect geworden on
geschiktheid werden herinnerd, doordat zij 
wederom onder hun aandacht gebracht 
moest worden; 

0. dat deze Raad van oordeel is, dat uit 
al hetgeen in de derde rechtsoverweging de
zer uitspraak is vermeld, in Juli 1939 met 
recht de slotsom had kunnen zijn getrokken, 
dat Van L . ongeschikt was (anders dan ten
gevolge van ziels- of lichaamsgebreken) 
voor zijn betrekking; 

0 . dat Burgemeester en Wethouders toen 
dus, op grond van de in de tweede rechts
overweging dezer uitspraak weergegeven be
paling, bevoegd (niet : verplicht) waren ge
weest hem uit den dienst te ontslaan; 

0 . dat uit de omstandigheid, dat Burge
meester en Wethouders dezen maatregel 
toen niet hebben genomen, maar zich er toe 
hebben bepaald Van L. een schriftelijke be
risping met een laatste waarschuwing te ge
ven - dit, naar de Raad op grond van het 
in het klaagschrift aangevoerde aanneemt, 
uit overwegingen van lankmoedigheid (over 
de al dan niet gepastheid van welke over
wegingen de Raad niet heeft te oordeelen) 
- niet volgt, dat Burgemeester en Wethou
ders hun ontslagbevoegdheid hadden ver-
werkt; · 

0. dat Burgemeester en Wethouders in
tegendeel bevoegd bleven om V iin L . ook 
later wegens ongeschiktheid te ontslaan, 
mits vaststond, dat hij ook op het tijdstip 
van het ontslag ongeschikt was; 

0. dat het ten deze thans derhalve · de 
vraag is, of Van L. ook op 10 Mei 1940, toen 
het onderhavige ontslagbesluit werd geno
men, ongeschikt was voor het vervullen van 
zijn betrekking; 

0. hieromtrent, dat er geen enkele reden 
bestaat om aan te nemen, dat de uit de bo
venweergegeven misdragingen gebleken ei
genschappen, die Van L. voor zijn betrekking 
ongeschikt maakten, op 10 Mei 1940 niet lan
ger of niet meer in dezelfde mate aanwezig 
waren; doch veeleer het tegendeel het geval 
is; 

0 . dat immers vaststaat, dat Van L., die 
steeds in geldelijke moeilijkheden verkeerde, 
ook na Juli 1939 van allerlei personen geld 
leende, in het bijzonder ook van onder hem 
staande werklieden en van arbeiders, in dienst 
van in den stadsschouwburg werkende too
neelgezelschappen, en voorts, dat hij met ma
teriaal der gemeente omging op een wijze, 
die gegronde verdenking tegen hem wekte; 

0 . dat, wat het laatste punt betreft, met 
name vaststaat: enz. 

0 . dat de officier van justitie te Amster
dam het proces-verbaal betreffende _bedoel
den koolspitshouder, ter zake van vermoede
lijke verduistering opgemaakt tegen Van L., 
en dat, ter zake van vermoelijken diefstal, 
c.q. medeplichtigheid aan verduistering op
gemaakt tegen S ., weliswaar bij gebrek aan 
voldoende bewijs heeft geseponee~d en ook 
de Commissie van Beroep uit het door haar 
aan Van L. en S. afgenomen verhoor niet 
acht gebleken, ,dat Van L. zich te dezer zake 
aan oneerlijkheid tegenover de gemeente 
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· heeft schuldig gemaakt of heeft willen schul
dig maken, maar deze Raad - die, anders 
dan de strafrechter, niet aan bepaalde be
wijsmiddelen is gebonden" - de overtuiging 
heeft, dat B. en W. in het onderhavige voor
val terecht een nieuw blijk hebben gezien van 
gebrek aan betrouwbaarheid van Van L.; 

0. dat de Raad, op grond van al het voren
staande, van oordeel is, dat het aan Van L. 
verleende ontslag niet in strijd is met het be
paalde in art. 57, tweede lid, aanhef en on
der c voormeld; 

0. dat niet is gesteld en den Raad ook niet 
is gebleken, dat het ontslag is verleend met 
schending van eenig ander toepasselijk alge-
meen verbindend voorschrift; . 

0. dat er evenmin grond bestaat om aan 
te nemen, dat B. en W. van Amsterdam met 
het verleenen van het onderhavige ontslag 
van hun bevoegdheid tot ontslaan een ander 
gebruik hebben gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 
hetgeen door of namens Van L. trouwens ook 
niet is beweerd; 

0. dat uit het hierboven overwogene volgt, 
dat de aangevallen uitspraak dient te worden 
vernietigd en dat het door Van L. bij de Com
missie van .Beroep ingestelde beroep alsnog 
ongegrond moet worden verklaard; 

Uitspraak doende in naam van het Recht! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaar,: het door Th. van L. bij de Com-

missie van Beroep ingestelde beroep alsnog 
ongegrond. · · 

(A.B.) 

z9 December z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Gemeentewet art. 248 j 0

• art. 
242). 

Nu de begrooting, ten tijde dàt Ge
deputeerde Staten over een wijziging be
slisten, nog niet was goedgekeurd, was 
er geen plaats vo~r een beslissing om
trent deze wijziging. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenla,;idsche Zaken, 

Gezien het beroep, ingesteld door den raad 
der gemeente Hoogeveen tegen het besluit 
van Ged. Staten van_ Drenthe van 24 Juli 
1940, no. 91, bij welk besluit goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit, d.d. 24 Aug. 
1939, no. 23, tot wijziging van de begrooting 
dier gemeente voor 1939, in verband met het 
besluit van dienzelfden datum, waarbij het 
aantal wethouders met ingang van 5 Sept. 
1939 op 3 werd bepaald; 

Den Raad van State,. Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 4 Dec. 1940, no. 6u); 

0. dat de raad der gemeente Hoogeveen 
in zijne vergadering van 24 Aug. 1939 de be
grooting der inkomsten en uitgaven zijner 
gemeente voor het dienstjaar 1939 heeft ge
wijzigd door onder volgnummer 8 van hoofd
stuk II, afdeeling I der uitgaven den post 
"jaarwedden van de wethouders" met f 317 
te verhoogen en daartegenover den post volg-

nummer 257 van hoofdstuk XVI, afdeeling I 
(onvoorziene uitgaven) met dit bedrag te 
verlagen, zulks in verband met een in die
zelfde vergadering genomen besluit, om, met 
gebruikmaking van de hem in het tweede lid 
van art. 86 der gemeentewet gegeven be
voegdheid, het aantal wethouders der ge
meente met ingang van 5 Sept. 1939 te be
palen op 3; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij schrijven 
van 21 Dec. 1939, no. 37, aan B. en W. van 
Hoogeveen bericht hebben gezonden van de 
goedkeuring door hun college van het raads
besluit van 24 Aug. 1939, waarbij het aantal 
wethouders in de gemeente Hoogeveen op 3 
is bepaald, daarbij schrijvende, dat de Minis
ters van Binnenlandsche Zaken en Finan
ciën, in verband met de noodlijdendheid van 
de gemeente, alleen dan met de uitbreiding 
van het aantal wethouders accoord gaan, in
dien deze uitbreiding geen hoogere uitgaven 
voor de gemeente medebrengt; dat het raads
besluit van 24 Aug. 1939, houdende de 23e 
wijziging van de begrooting voor 1939, daar
om bezwaar ontmoet; dat zij B. en W. ver
zoeken te bevorderen, dat het laatstbedoelde 
raadsbesluit wordt ingetrokken; 

dat zij voorts voorzooveel noodig de aan
dacht er op vestigen, dat tengevolge van de 
vernietiging van het raadsbesluit van 5 Sep
tember 1939 tot benoeming van den heer D. 
van Dijk tot wethouder, aan dezen over het 
tijdvak van 5 Sept. 193g-14 Dec. 1939 geen 
jaarwedde mag worden uitbetaald, met me
dedeeling ten slotte, dat hun college voorne- · 
mens was de jaarwedde van de wethouders te 
Hoogeveen met ingang van 14 Dec. 1939 te 
bepalen op f 635 voor ieder; 

dat, nadat aangaande deze aangelegen
heid tusschen B. en W. yan Hoogeveen 
en Ged. Staten nader was gecorrespondeerd, 
waarbij onder meer door Ged. Staten aan 
B. en W. werd medegedeeld, dat bij besluit 
van 21 Febr. 1940, no. 50, de jaarwedde der 
wethouders in hunne gemeente, gerekend 
van 14 Dec. 1939 af, is bepaald op f 635 
voor ieder, welk besluit door hen ter goed
keuring was voorgedragen, Ged S.taten bij 
besluit van 24 Juli 1940, no. 91, op grond, 
dat B . en W. niet hebben voldaan aan hun 
verzoek om te bevorderen, dat het raads
besluit van 24 Augustus 1939, houdende de 
23e wijziging van de begrooting hunner ge
meente voor 1939, wordt ingetrokken, hun 
goedkeuring aan de voormelde begrootings
wijziging hebben onthouden; 

dat van dit besluit de raad van Hoogeveen 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat Ged. 
Staten naar zijne meening ten onrechte aan 
het bedoelde raadsbesluit hun goedkeuring 
hebben onthouden, omdat de begrooting der 
gemeente voor het dienstjaar 1939 thans nog 
niet is goedgekeurd en dit met zich mede
brengt, dat er voor een beslissing omtrent 
een wijziging van de begrooting nog geen 
plaats is; dat op grond hiervan om formeele 
redenen het besluit van Ged. Staten kan 
worden vernietigd; dat evenwel alsdan om
trent de materieele zijde van deze wijziging 
van de begrooting geen beslissing in hoogste 
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instantie wordt verkregen; dat Ged. Staten 
bij hun besluit van 24 Dec. 1939, no. 137, 
goedkeuring verleenden aan het raadsbesluit 
van 24 Aug. 1939, waarbij het aantal wethou
ders in de gemeente Hoogeveen werd be
paald op 3, echter nadat de voorzitter van 
den gemeenteraad, voordat tot benoeming 
werd overgegaan, een telefonische mededee
ling ontving van den Griffier der Staten, dat 
tegen uitbreiding van het aantal wethouders 
op 3 bij Ged. Staten geen bezwaar aanwezig 
was; dat weliswaar Ged. Staten daarna in 
hun begeleidenden brief opmerkten, dat Mi
nisters van Binnenlandsche Zaken en Finan
ciën, in verband met de noodlijdendheid van 
zijne gemeente, met de uitbreiding van het 
aantal wethouders accoord gingen, indien deze 
uitbreiding geen hoogere uitgaven voor de 
gemeente mede zou brengen; dat Ged. Sta
ten verder opmerkten, dat met een mogelij
ke verdeeling van de salarissen van twee 
wethouders over drie dezer functionarissen 
moest worden rekening gehouden, alsmede 
dat de individueele leden van den raad in 
een verzoekschrift met de mogelijkheid van 
verlaging der jaarwedde rekening hielden, 
terwijl ten slotte de wethouders (bedoeld 
werd de fractieleiders) bij een mondelinge 
bespreking met hun college in een eventu
eele salarisverlaging zouden berusten ; dat 
het evenwel niet mogelijk was (hoewel Ged. 
Staten zulks in hun brief aan B. en W. in 
overweging gaven), dat de wethouders on
derling een regeling troffen, daar toch het 
salaris van een wethouder was bepaald op 
f 950 en dit eerst ingaande 14 Dec. 1939 
werd verlaagd tot f 6:15 per jaar per wet
houder, hetgeen geheel in overeenstemming 
was met het vorenbedoelde overleg, waar 
sprake is van "mogelijkheid" en "eventuee
le" salarisverlaging; 

dat de benoeming van een der wethouders 
bij K . B. van 6 Dec. 1939 wegens strijd met 
de wet werd vernietigd, doch dat dit bij
komstige feit geen middel mag zijn om te 
bewerkstelligen, dat door de 3 wethouders 
een onderlinge regeling werd getroffen, nu 
bovendien bij raadsbesluit van 8 Febr. 1940 
werd besloten, in verband met het vernie
tigingsbesluit, de benoeming van den op
nieuw gekozen wethouder wederom te doen 
ingaan op 5 Sept. 1g39; dat de gemeente
raad voor zooveel doenlijk, heeft voldaan 
aan den eisch van de voormelde Ministers, 
toen de raad op verzoek van Ged. Staten, 
die voorstelden het salaris, ingaande 14 Dec. 
1939 tot f 635 te verlagen, op deze verlaging 
gunstig adviseerde, zoodat geen meerdere 
kosten aan de uitbreiding van het aantal 
wethouders waren verbonden, dan met de 
wettelijke bepalingen in overeenstemming 
waren te brengen, namelijk de verplichte 
uitgaven, bedoeld in art. 240, sub a der ge
meentewet; dat bovendien het initiatief tot 
wijziging van de jaarwedden der wethouders, 
indien dit van hoogerhand noodzakelijk werd 
geacht, ingevolge art. 100 der gemeentewet 
van Ged. Staten diende uit te gaan; 

0 . dat nu blijkens de stukken de begroo
ting der gemeente Hoogeveen voor het 

dienstjaar 1939, ten tijde, dat Ged. Staten 
van Drenthe over de voormelde wijziging 
van de begrooting beslisten, nog niet was 
goedgekeurd, er voor eene beslissing om
trent deze wijziging nog geen plaats was; 

dat Ged. Staten dan ook ten onrechte 
reeds thans tot niet-goedkeuring van het des
betreffende raadsbesluit zijn overgegaan; 

dat het bestreden besluit mitsdien niet kan 
worden gehandhaafd; 

dat daaraan niet afdoet, dat op 24 Juli 
1940 de dienst 1939 reeds was gesloten en 
wijziging van de begrooting niet meer moge
lijk was; 

Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver
ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten: 

Het besluit van Ged. Staten van Drenthe 
van 24 Juli 1940, No. 91, te vernietigen. 

(B.) 

23 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Binnenlandsche 
Zaken. (Woningwet art. 6.) 

Aan den eisch van voorafgaande 
toetsing der bouwplannen aan de voor
schriften, bedoeld in art. 1 , is in casu 
niet voldaan, daar vergunning is ver
leend voor het oprichten van een ge
bouw "volgens teekening en verdere be
scheiden, welke alsnog zullen worden 
overgelegd". Het besluit van B. en W. 
is dus in strijd met de wet. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Binnenlandsche Zaken; 

Gezien het besluit van B. en W. van de 
gemeente Stiphout van 18 0ctober 1940, 
waarbij een bouwvergunning is verleend aan 
M . Adriaans, aldaar; 

0. dat de vergunning - volgens het be
sluit van B. en W. - is verleend voor het 
oprichten van een gebouw "volgens teeke
ning en verdere bescheiden, welke alsnog zul
len worden overgelegd"; 

0. dat in verband met het bepaalde in art. 
6, tweede lid, van de Woningwet bouwplan
nen aan de voorschriften, bedoeld in art. , 
van die wet, moeten worden getoetst vóórdat 
wordt beslist omtrent het verleenen (of wei
geren) van bouwvergunning; 

dat aan den hierbedoelden eisch van, voor
afgaande, toetsing in het onderwerpelijke ge
val niet is voldaan, aangezien de daarvoor 
vereischte bescheiden - met inbegrip van 
een teekening - niet werden overgelegd bij 
het ingediende verzoek om vergunning; 

dat op dit verzoek derhalve ten onrechte 
is beschikt; 

Gelet op art. 185 van de Gemeentewet; 
Heeft op grond van de Vijfde Verordening 

(N'0
• 193/1940) van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op admini
stratiefrechtelijk gebied, besloten: 
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vorenbedoeld besluit van B. en W . van de 
gemeente Stiphout te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

(A.B.) 

24 December I940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 55quater j O • 

art. 55bis). 
Ten onrechte heeft de Raad bij de 

vaststelling van het bedrag, bedoeld in 
art. 55bis, medegeteld de kosten van de 
tengevolge van gemaakte constructie
fouten noodig geworden vernieuwing 
van het dak der openbare lagere school, 
daar voorzieningen als deze niet zijn te 
rekenen tot de kosten, waarop art. 55bis 
betrekking heeft. 

Het feit, dat in de twee voorgaande 
jaren onderhoudswerkzaamheden ten 
behoeve der openbare scholen zijn uit
gesteld, levert, evenmin als het voren
genoemde, op een bijzondere omstan
digheid, als bedoeld in artikel 55quater. 
Wel is als zoodanig aan te merken het 
feit, dat de gebouwen der openbare la
gere scholen in de onderhavige gemeente 
van ouderen datum zijn dan die der bij 
zondere scholen, hetgeen medebrengt, 
dat eerstgenoemde scholen vergelijken
derwijs meer aan onderhoud vergen en 
daardoor de met een sober beheer stroo
kende normale onderhoudsuitgaven voor 
deze scholen niet toereikend zijn. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep, ingesteld door den 
raad der gemeente Denekamp tegen de be
schikking van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 28 Maart 
1940, No. 2902, afdeeling L . 0 ., houdende 
afwijzing van het verzoek van den appellant 
om toepassing van art. 55 quater der Lager
Onderwijswet 1920 ten aanzien van de open
bare lagere scholen in het dorp Denekamp 
en in de buurtschap Breklenkamp, aldaar, 
over het jaar 1940; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies 
van 30 October 1940, No. 534); 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne evenvermelde 
beschikking afwijzend heeft beschikt op het 
verzoek van den raad der gemeente D ene
kamp om toepassing van art. 55quater der 
Lager-Onderwijswet 1920 ten aanzien van 
de openbare lagere scholen in het dorp De
nekamp en in de buurtschap Breklenkamp 
aldaar over het jaar 1940; 

dat de Minister daarbij heeft overwogen, 
dat voor het jaar 1940 wegens instandhou
ding van de openbare lagere scholen te De
nekamp ingevolge art. 55bis der wet is be
schikbaar gesteld een bedrag van f r8.r6 per 
leerling; dat dit bedrag wel op zich zelf aan
zienlijk afwijkt van het bedrag, dat voor deze 

scholen redelijk is te achten, maar dat dit 
blijkens de stukken in hoofdzaak zijn oorzaak 
vindt in voorzieningen voor onderhoud van 
de gebouwen en voor aanschaffing van leer
middelen, enz., welke in vorige jaren, hoewel 
toen reeds noodzakelijk, zijn uitgesteld; dat, 
aangezien hier dus sprake is van bekostiging 
van normale exploitatie-uitgaven, het ge
meentebestuur ten onrechte van oordeel is, 
dat de scholen in bijzondere omstandigheden 
verkeeren, in den zin xan art. 55quater der 
wet; 

dat de gemeenteraad van Denekamp in 
beroep aanvoert, dat weliswaar in de jaren 
1938 en 1939 ten behoeve van het openbaar 
lager onderwijs inderdaad slechts de meest 
noodzakelijke uitgaven zijn gedaan, doch dat 
de bijzondere scholen hiervan geen nadeelige 
gevolgen hebben ondervonden, omdat de voor 
die scholen - in verband met de uitgaven 
voor het openbaar onderwijs - beschikbaar 
gestelde bedragen (in 1938 f 7.50 per leerling, 
in 1939 f 8 per leerling) toereikend zijn ge
weest om in de normale en redelijke behoef
ten der bijzondere scholen te v9orzien; dat 
bij zijn besluit van 21 December 1939, No. 
2597, voor het jaar 1940 het bedrag, bedoeld 
in art. 55bis der Lager-Onderwijs r920, vast
gesteld is op f 8 per leerling; dat dit bedrag, 
waarvan geen der belanghebbende schoolbe
sturen noch de hoofdinspecteur bij Ged. Sta
ten verhooging hebben gevraagd, derhalve 
beschouwd moet worden als het bedrag, dat 
aan redelijkerwijs te stellen eischen voldoet; 
dat evenwel het onderhoud van de beide 
openbare scholen in de gemeente tengevolge 
van belangrijke en kostbare voorzieningen, 
die noodzakelijk getroffen moeten worden, 
zoodanige bedragen zal vorderen, dat voor 
het openbaar onderwijs een bedrag van f 8 
per leerling belangrijk zal worden overschre
den; dat hij zich in verband met het systeem 
der Lager-Onderwijswet 1920 en mede in ver
band met het Koninklijk besluit van 13 Oct. 
r938, No. 39, bij herhaling genoodzaakt heeft 
gezien eigenlijk noodzakelijke werkzaamhe
den aan de openbare scholen uit te stellen; 
dat de kosten, aan deze werkzaamheden ver
bonden, thans onevenredig hoog worden, om
dat tengevolge van het gedwongen uitstel 
uiteraard de te treffen voorzieningen belang
rijker zijn geworden; dat, indien de volgende 
werkzaamheden, die de raad dringend noodig 
acht, te weten : looden strooken om schoor
steenen vast te zetten en opnieuw invoegen; 
vorsten afnemen, nieuwe bijleveren en op
nieuw stellen; rubberstrook langs de geheele 
borstwering aanbrengen; grind opnemen, 
nieuwe rubberbanen langs de geheele buiten
zijde; grind afnemen, dak schoonmaken ·en 
geheel met daklak overlakken; fijn grind le
veren en verwerken; verblendstene profiel
plint herstellen; twee stuks kleine dakvlak
ken vernieuwen; goten vernieuwen; verfwerk 
goten en bestaand verfwerk nazien; pomp 
metselwerk nazien; afleiders verlengen tot 
in de putten; rooster voor ingang herstellen; 
plafonds herstellen, muren en plafonds met 
waterverf behandelen; boven en behalve de 
normale onderhoudswerken moeten worden 
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verricht, de kosten van instandhouding een 
bedrag van ± f 10 per leerling zullen vorde
ren, zoodat per leerling zou worden uitgege
ven f 18.16; dat, indien bij de toepassing van 
art. 55ter der Lager-Onderwijswet 1920 beide 
scholen zouden medetellen, de besturen der 
bijzondere scholen, welke samen ruim 1300 
leerlingen tellen, ten koste der gemeente een 
bedrag van f 13.000 zouden kunnen uitgeven 
boven het voor die scholen blijkens het vo
renstaande normaal -geachte bedrag van f 8 
per leerling; dat nu het gering aantal leerlin
gen van beide scholen tot gevolg zal hebben, 
dat het bedrag, dat per leerling voor die scho
len uitgegeven wordt, stijgt tot boven f 18, 
naar 's raads oordeel bijzondere omstandig
heden aanwezig zijn, die de toepassing van 
art. 55quater ten aanzien van die beide scho
len rechtvaardigen; 

0 . dat ingevolge art. 55bis der Lager-On
derwijswet 1920 de gemeenteraad jaarlijks, 
tegelijk met het vaststellen van de gemeen
tebegrooting, het bedrag moet vaststellen, 
dat per leerling voor de scholen voor gewoon 
en uitgebreid lager onderwijs wordt beschik
baar gesteld ter bestrijding van de kosten, 
bedoeld in art. sse tot en met h en o, alsmede 
die van instandhouding; 

dat de gemeenteraad van Denekamp dit 
bedrag voor het jaar 1940 heeft bepaald op 
f 18.16, doch dat blijkens een nader, op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, in
gewonnen ambtsbericht van den Bouwkundig 
Inspecteur van het Lager Onderwijs, dit hoo
ge bedrag mede is te verklaren uit het feit, 
dat de ge·meenteraad bij de raming van het 
evenbedoelde bedrag ook heeft medegeteld 
de kosten van de, tengevolge van gemaakte 
constructiefouten noodig geworden vernieu
wing van het dak der openbare lagere school 
in het dorp Denekamp, welke kosten blijkens 
het genoemde ambtsbericht zijn te stellen op 
4/7 gedeelte van het totale, door den gemeen
teraad geraamde bedrag der instandhoudings
kosten; 

dat het medetellen van de evengenoemde 
kosten evenwel niet juist was, aangezien 
voorzieningen als bovenbedoeld niet zijn te 
rekenen tot de kosten, waarop art. 55bis be
trekking heeft en derhalve bij de vaststel
ling van het in. dit artikel bedoelde bedrag 
buiten beschouwing hadden moeten zijn ge
laten; 

dat de grootte van het eerdergenoemde be
drag daarnevens, zooals de gemeenteraad zelf 
erkent, het gevolg is van de omstandigheid, 
dat in de jaren 1938 en 1939 onderhouds
werkzaamheden ten behoeve van de scholen 
zijn uitgesteld; 

dat noch het een noch het ander oplevert 
eene bijzondere omstandigheid, als bedoeld 
in art. 55quater der Lager-Onderwijswet 
1920 ; 

dat intusschen de burgemeester van De
nekamp in de openbare vergadering der ge
noemde Afdeeling, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, er op heeft gewezen, 
dat de gebouwen der openbare lagere scholen 
in zijne gemeente van ouderen datum zijn 

dan die der bijzondere scholen, hetgeen me
debrengt, dat deze scholen vergelijkenderwijs 
meer aan onderhoud vergen en daardoor de 
met een sober beheer strookende normale 
onderhoudsuitgaven voor deze openbare la
gere scholen niet toereikend zijn; 

dat er, met het oog hierop, aanleiding be
staat, om in het onderwerpelijke geval tot 
toepassing van art. 55quater over te gaan; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van paragraaf 1 der Ver

ordening No. 23/1940 van den Rijkscommis-
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de bevoegdheden van de Neder
landsche Departementen van Algemeen Be
stuur besloten: 

met vernietiging van de bestreden beschik
king van den Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 28 Maart 1940, 
No. 2902 , afdeeling L . 0 ., te bepalen, dat de 
openbare lagere scholen in het dorp Dene
kamp en in de buurtschap Breklenkamp bui
ten aanmerking zullen worden gelaten bij de 
vaststelling van het bedrag, bedoeld in art. 
55ter onder a, en dat het aantal leerlingen 
dezer scholen niet zullen medetellen voor het 
aantal leerlingen, bedoeld in art. 55ter onder 
b der Lager-Onderwijswet -1920. 

(A. B.) 

31 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 20 j 0

• art. 
17). 

De taak eener oudercommissie is het 
voorstaan van de belangen der school 
bij het gemeentebestuur en bij de ou
ders . Onder deze taak kan het instellen 
van beroep niet geacht worden te vallen. 
Derhalve kan de commissie niet worden 
aangemerkt als belanghebbende in den 
zin van art. 17. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming; 

Gezien het beroep,ingesteld door de ouder
commissie van de openbare lagere school no. 
2, aan de Zonnebloemstraat te Amersfoort, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Utrecht van 13 Aug. 1940, 3e afd., no. 2269/ 
1857, waarbij goedkeuring is verleend aan 
het besluit van den raad der gemeente 
Amersfoort van 7 Mei 1940, no. 180/I, strek
kende tot opheffing o.a. van de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs no. 2, aan 
de Zonnebloemstraat, in die gemeente, met 
ingang van 1 Sept. 1940; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, (advies van 
18 Dec. 1940, no. 623) ; 

0 . dat ingevolge art. 17, eerste lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 ieder, die belang 
heeft bij de vernietiging of verbetering van 
een krachtens deze wet door Ged. Staten ge
nomen besluit, tegen dit besluit beroep kan 
instellen; 
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dat belang daarbij is te v erstaan in den 
zin van eigen, persoonlijk belang; 

dat in art. 20 der Lager Onderwijswet 1920 
de oudercommissie bevoegd wordt verklaard 
zich tot B. en W. of tot den gemeenteraad te 
wenden met betrekking tot de belangen der 
school, terwijl volgens art. 2, tweede lid, van 
het ter uitvoering van deze wetsbepaling 
vastgestelde Koninklijk besluit van 24 Oct. 
1938, S. 374, de oudercommissie tot taak 
heeft bij de ouders, voogden en verzorgers 
liefde en belangstelling voor de school van 
hunne kinderen aan te kweeken, den bloei 
dezer school te bevorderen en die school te 
steunen bij de vervulling van haar taak; 

dat uit deze bepalingen, in haar onderling 
verband bezien, volgt, dat de taak van de 
oudercommissie een beperkte is : te weten het 
voorstaan van de belangen der. school bij het 
gemeentebestuur en bij de ouders ; 

dat onder deze taak der oudercommissie 
het instellen van beroep niet kan geacht 
worden te vallen; 

dat mitsdien de commissie niet is aan te 
merken als belanghebbende bij de vernieti
ging of .verbetering van het bestreden besluit 
in den zin van art. 17 der Lager Onderwijs
wet 1920 en niet in haar beroep kan worden 
ontvangen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Heeft op grond van Par. 1 der Verorde

ning no. 23/r940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secreta
rissen-Generaal van de Nederlandsche De
partementen van Algemeen Bestuur beslo
ten; 

de appellante niet-ontvankelijk te verkla
ren in haar beroep. 

(A.B.) 



1940 430 

AANVULLINGEN 1940 

3z Januari z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigeningswet artt. 36, 40). 

De Rechtb. heeft het bedrag der scha
deloosstelling ten aanzien van de in het 
middel genoemde punten gemotiveerd 
vastgesteld en was niet gehouden daar
bij nopens ieder der verschillende pos
ten, door eischer tot cassatie te berde 
gebracht, telkenmale uitdrukkelijk tot 
uiting te brengen, of en waarom zij de 
desbetreffende aanspraak al dan niet 
gegrond achtte en den betrokken scha
defactor al dan niet in aanmerking nam. 

Volgens de Rechtb. zal het niet-ont
eigend bezit in v erband met de ver
spreide ligging bij verkoop in gedeelten 
meer opbrengen dan bij verkoop in zijn 
geheel, doch behoeft niet noodzakelijker
wijze te worden uitgegaan van de ge
dachte, dat de gegadigde voor het per
ceel: hofstede en erf alleen dit perceel 
zal kunnen koopen. Ten onrechte ziet 
het middel hierin eene tegenstrijdigheid. 

Er zijn zeker omstandigheden denk
baar, waarin eene goede procesvoering 
terzijde stelling der bezwaren zonder na
der onderzoek zou kunnen rechtvaardi
gen, doch het buiten onderzoek laten 
van de geopperde bezwaren enkel op 
grond, dat partijen de gelegenheid, be
doeld in art. 36, verzaakt hebben, is met 
de wet in strijd. 

De klacht, dat de Rechtb. niet de 
werkelijke waarde van het onteigende 
op het oogenblik der onteigening heeft 
vergoed, daar zij geen rekening heeft 
gehouden met een inmiddels ingetreden 
prijsstijging, mist feitelijken grondslag, 
daar, volgens de Rechtb. op het oogen
blik der onteigening eene stijging van 
landprijzen niet aanwezig is, bij gebreke 
op dat tijdstip van de aan zulk eene stij
ging te stellen voorwaarden: zekerheid, 
bestendigheid en algemeenheid. 

W. v . d. Hoog Czn. , wonende te Krimpen 
aan de Lek, eischer tot cassatie van een tus
schen partijen gewezen vonnis van de Rechtb. 
te Rotterdam van 16 Nov. 1939, adv. Mr. A. 
E. J. Nysingh, 

tegen: 
Jhr. Mr. Dr. H. A. v . Karnebeek, Commis
saris der Koningin in de Provincie Zuid-Hol-

land, wonende te 's-Gravenhage, optredende 
ten name en t en behoeve van de Provincie 
Zuid-Holland, verweerder, adv. Mr. A . F. 
Visser van IJzendoorn, 

en: 
Jhr. Mr. Dr. H. A. v. Karnebeek, Commis
saris der Koningin in de Provincie Z uid
Holland, wonende te 's-Gravenhage, op 
wiens naam het Onteigeningsgeding volgens 
de wet wordt gevoerd ten b ehoeve van de 
Provincie Zuid-Holland, eischer tot cassatie 
van het genoemde vonnis der Rechtbank te 
Rotterdam, adv. Mr. A. F . Visser van IJzen
doorn, 

tegen: 
W. v . d. Hoog Czn., wonende te Krimpen 
aan de Lek, verweerder, adv. Mr. A. E. J. 
Nysingh. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat de zaken zijn gevoegd; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en uit het vonnis der 
Rechtbank t(, Rotterdam van 16 Maart 1939, 
waarnaar eerstgenoemd vonnis, voor wat de 
feiten betreft, verwijst, blijkt: 

dat de Commissaris der Koningin in de 
Provincie Zuid-Holland voor deze Provin cie 
optredende, bij inleidende dagvaarding heeft 
gesteld: 

dat bij K. B . van 3 Sept. 1937 n ° . 12, gelet 
op art. 72a der Onteigeningswet, ten behoeve 
van den aanleg van zekeren nader aangedui
den provincialen weg ten name der gemelde 
Provincie zullen worden onteigend verschil
lende nader genoemde kadastrale perceelen 
en gedeelten van perceelen, gelegen in de 
gemeente Krimpen aan de Lek, volgens het 
K . B. staande ten name van partij van der 
Hoog als eigenaar; 

dat de Provincie, onder het doen van ze
kere nader gemelde aanbiedingen, als schade
loosstelling heeft aangeboden de som van 
f n488.29, met welke som van der Hoog geen 
genoegen heeft genomen, en de Rechtbank 
bij haar voornoemd vonnis van 16 Maart 
1939 deskundigen heeft benoemd om ter 
zake bericht uit te brengen ; 

dat na het uitbrengen van het deskun
digen rapport de Rechtbank bij het bestre
den vonnis de onteigening heeft uitgesproken: 

van 57 A. 20 c.A. van perceel 5084 in zijn 
geheel groot 1.43.40 H.A. weiland; 
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van 30 A. 89 c.A. van perceel 5085, in zijn 
geheel groot 87.25 A. weiland; 

van 47 A. 82 c.A. van perceel 95, in zijn 
geheel groot 63.20 A. weiland; 

van het perceel 2087, groot 86 c.A. wate
ring; 

van 37 A. 5 c.A. van perceel 139, in zijn 
geheel groot 1.27.90 H.A. hooiland; 

van 15 A. van perceel 163, in zijn geheel 
groot 75.70 A. hooiland; 

van 12 A. 5 c.A. van perceel 181, in zijn 
geheel groot 1 H.A. 10 c.A. hooiland; 

van 7 A. 85 c.A. van perceel 180, in zijn 
geheel groot 1.05.70 H.A. hooiland, en 

van 19 A. 85 c.A. van perceel 206, in zijn 
geheel groot 1.67.80 H.A. hooiland, 

volgens het grondplan nes. 16, 17, 18, 21, 

31, 34, 38, 39 en 44; 
dat de Rechtbank voorts het bedrag der 

schadeloosstelling heeft bepaald op f 1:.2 75.86 
met renten, verdere veroordeelingen en com
pensatie van kosten, in voege als nader in het 
vonnis weergegeven; 

0. dat blijkens het bestreden vonnis het te 
onteigenen goed deel uitmaakt van eene 
boerderij, welke eene oppervlakte van 
22.94.10 H.A. beslaat, waarvan 22.09.90 H.A. 
nuttig land; dat de boerderij een niet aan
eengesloten complex, doch wel een econo
misch geheel vormt, waarop van der Hoog 
het bedrijf van veehouder en, enkel nabij de 
hofstede, het varkensbedrijf uitoefent; dat 
door den a·an te leggen weg het bezit van 
van der Hoog op ongunstige wijze wordt ge
sneden, waardoor het land aan weerszijden 
van den weg komt te liggen en het bedrijf 
gestoord wordt; eenige perceelen worden vrij 
klein en er ontstaan schuine hoeken, vaar
gelegenheid wordt bemoeilijkt, opritten ne
men eenig cultuurland weg; dat vergoed 
moet worden de waarde van het onteigende, 
3.lsook de waardevermindering van het niet 
onteigende en de inkomensschade, zijnde de 
eerste door de Rechtbankgesteldopf 4832.45, 
de tweede op f 2566.64 en de derde op f 6604; 

dat van der Hoog na de nederlegging van 
het deskundigenrapport bij conclusie heeft 
aangevoerd; 

ter zake van de waardevermindering van 
het niet-onteigende: 

dat voor het maken van koebochten eenig 
cultuurland opgeofferd moet worden en daar
voor schadeloosstelling uitgekeerd moet wor
den; dat de koebochten, gelijk op het bedrijf 
van gedaagde aanwezig, eene lengte hebben 
van 25 M. en eene breedte van 5 M., zoodat 
aan cultuurland onttrokken wordt 2.50 A., 
wat een waardevermindering uitmaakt van 
f 50; 

dat de kosten van het maken van eene 
koebocht zooals gedaagde heeft, bedragen 
f 76.50; 

dat de Rechtbank omtrent de koebochten 
heeft overwogen : 

dat de deskundigen .. .. .. bevonden heb
ben, dat gedaagde eenige kosten voor een
maal moet maken als gevolg der onteigening, 
n.l. f 25 voor een paar koebochten; 

dat .. .. . . gedaagde aangevoerd heeft, dat 
deze kosten veel te laag gesteld zijn, immers 
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eene koebocht wel f 75.50 kost; 
dat gedaagde op vergoeding van niet meer 

kosten aanspraak kan maken dan noodig zijn 
om hem het benoodigde te verschaffen over
eenkomstig de wijze, waarop hij zijn bedrijf 
uitoefent; 

dat de Rechtbank niet aangetoond acht, 
dat op dien grondslag voor eene koebocht 
het door gedaagde genoemde bedrag moet 
worden uitgegeven en integendeel het oor
deel der deskundigen daaromtrent de Recht
bank weloverwogen en gegrond voorkomt, 
zoodat alleen het genoemde bedrag van f 25 
ter zake kan worden toegekend; 

dat de tweede grief in van der Hoog's con
clusie ter zake van waardevermindering van 
het niet-onteigende luidde: 

dat veronachtzaamd wordt de factor, dat 
door onteigening van ruim z¼ H .A. land de 
bedrijfsgebouwen een deel hunner waarde 
verliezen; 

dat de deskundigen de waardeverminde
ring voor de hofstede op f 2000 hebben ge
steld; dat van der Hoog, zelf mededeelende, 
dat de waardevermindering van de gebouwen 
te stellen is op f 2084.50, aangevoerd heeft, 
dat er niet van uitgegaan mag worden, dat 
de boerderij in gedeelten wordt verkocht, 
maar dat, wanneer wordt aangenomen, dat 
de hofstede met bedrijfsgebouwen en erf 
alleen zou worden verkocht, het verlies daar
op als gevolg van de onteigening veel meer 
dan f 2000 zou bedragen; 

dat de Rechtbank voor de berekening der 
waardevermindering heeft nagegaan, hoe de 
verkoop moet worden georganiseerd om de 
hoogste opbrengst te verkrijgen; 

dat in verband met de verspreide ligging 
het bezit van van der Hoog bij verkoop in 
gedeelten meer zal opbrengen dan bij ver
koop in zijn geheel en het, voor wat betreft 
de verkoopwaarde van hofstede met gebou
wen en erf alleen de vraag is, of deze na de 
onteigening geringer zal zijn dan vóór de 
onteigening en zoo ja, hoeveel; 

dat de Rechtbank dan vervolgt: .,dat bij 
de beantwoording van die vraag niet nood
zakelijk behoeft te worden uitgegaan van de 
gedachte, dat de gegadigde voor het perceel 
hofstede met erf bij de verkooping slechts 
zal kunnen keepen dit perceel, en zelfs alleen 
zeker is, dat hij niet meer zal kunnen ver
krijgen hetgeen onteigend wordt en dienten
gevolge slechts behoeft te worden nagegaan, 
wat het voor een gegadigde voor hofstede 
met erf beteekent, dat hij het onteigende 
niet meer zal kunnen verkrijgen"; dat de 
Rechtbank op grond van het oordeel van de 
deskundigen, dat de Rechtbank juist voor
komt, en op grond van de eigen berekening 
van gedaagde van meening is, dat het be
sproken verschil met f 2000 juist berekend 
is, zoodat die som uit dezen hoofde aan ge
daagde moet worden toegekend; 

0. dat in zake waardevermindering van 
het niet-onteigende in van der Hoog's meer
genoemde conclusie nog wordt gesteld: 

dat de perceelen 5085, per resto groot 56.36 
A., en 163, groot 43.75 A., te klein geworden 
zijn voor een gunstige exploitatie; 
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dat daaraan toch slechts de onbl duidende 

waardevermindering van f 84 en f 87 door 
deskundigen toegekend wordt; 

dat de Rechtbank deze grief heeft verwor
pen en zich met het oordeel der deskundigen 
v ereenigd heeft; 1 

dat, wat betreft de inkomensscháde, in van 
der Hoog's meergenoemde conclt1sie werd 
aangevoerd: 

dat, gelet op de talrijke afschuiiningen en 
op het feit; dat niet minder dan 1 H.A. aan 
kleine brokken niet meer voor gunstige ex
ploitatie in aanmerking komt, de inkomens
schade uit dezen hoofde gesteld m9et worden 
op f 125 per jaar; .1 

en voorts, dat hij inkomenssc~ade lijdt, 
doordat meerdere uitgaven voor arbeid, on
derhoud van schouwen enz. gedaan moeten 
worden in verband met het m~tvaren en 
verder bearbeiden van het achterland in het 
vroege voorjaar en het late naj~ar na het 
weiseizoen, omdat de bereikbaarheid te wa
ter door den aanleg van den weg l:Jemoeilijkt 
wordt en bovendien het bedrijfsvf

1
rband on

derling gestoord wordt; dat deze chade bij 
benadering bedraagt f 7.50 per H . . voor het 
achterland of f 60 jaar inkomen; 

dat bij de behandeling der inkomensschade 
de Rechtbank als factor in aanmerking 
neemt, dat het gesplitste bedrijf per jaar 
over een werktijd van 28 weken t 350 meer 
loon eischt, welke last blijvend is, ioodat aan 
van der Hoog uit dien hoofde toekqmt f 3500; 

dat de Rechtbank met betrekking tot de 
inkomensschade bovendien nog tt;eeft over-
wogen: , 1 

dat de deskundigen van oordeel zijnde, dat 
de resultaten van het veehoudersbedrijf voor 
het jaar 1938/39 ongeveer dezelfde zijn als 
die voor het jaar 1937/38, aan de[ hand van 
genoemde gegevens vastgesteld hebben: dat 
gedaagde op zijn bedrijf van höuden van 
runderen over laatstgenoemd jaar genoot een 
saldo-winst van f 2362 .73 na aftreklvan f 1300 
voor eigen loon en f 1000 arbeidsloon van 
eigen personeel, dat de bruto-opbtengst van 
dit bedrijf bedroeg f 8529.15 en dé variabele 
kosten f 2714.53, dat de bruto-opbrengst van 
de onteigende nuttige 2.27.71 H.À. land na 
aftrek van de variabele koste, bedroeg 
f 599.15, waarin een loonpost a~nwezig is 
van f 250.49; dat in dit cijfer voor f 30.49 
ondernemersloon begrepen is, zoodat voor 
vergoeding van uitvoerende arbeid blijft 
f 220; 

dat tegen deze becijfering eenerzijds 
eischer eenige bezwaren heeft ingebracht in 
verband met de grootte van de winst van 
gedaagde, welke tot grondslag van de toe te 
kennen schadevergoeding voor dit onderdeel 
moet dienen, en anderzijds gedaagde die 
winstberekening meer uitvoerig bestreden 
heeft met critiek op verschillende op de ver
lies- en winstrekening voorkomende posten; 

dat deze bezwaren van dien aard zijn, dat 
zij een nader onderzoek door de deskundigen 
zouden noodig maken; 

dat een goede procesvoering in onteige
ningszaken echter zou hebben medegebracht, 
dat partijen en in het bijzonder gedaagde 
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zouden hebben gebruik gemaakt van de ge
legenheid geopend door art. 36 der Onteige
ningswet om ten overstaan van den rechter
commissaris met de deskundigen de geop
perde bezwaren te onderzoeken en indien 
daartoe gronden waren tot een nauwkeuriger 
winstberekening te komen; 

dat nu partijen dit niet gedaan hebben, en 
deskundigen voor de vaststelling der bedrijfs
resultaten gedaan hebben wat redelijkerwijze 
van hen gevorderd kan worden en met name 
de boekhouder van gedaagde gelegenheid ge
had heeft bezwaren aan de deskundigen ken
baar te maken, en de rijksaccountant de 
boekhouding van gedaagde onderzocht heeft 
en de belastingaangifte van dezen als juist is 
aanvaard de Rechtbank van oordeel is, dat 
de cijfers in het rapport der deskundigen 
voldoende waarborg opleveren om ook voor 
de volgens den toestand ten dage van de uit
spraak van het vonnis te berekenen schade
vergoeding als grondslag te dienen, en deze 
cijfers dan ook als grondslag moeten worden 
aanvaard; 

0. dat omtrent de waarde van de te ont
eigenen grond en watering de Rechtbank 
heeft overwogen : 

dat als eerste factor van schade in aan
merking komt de waarde van grond en wa
tering, die gedaagde moet missen; 

dat · eischer deze heeft gesteld op f 2 100 
per H.A. voor het weiland, en op f 1800 per 
H.A. voor het hooiland, gedaagde deze heeft 
aangenomen op f 2700 per H.A., terwijl de 
deskundigen haar hebben berekend op f 2300 
per H.A. voor de perceeleri 5084 en 95 op 
f 2100 per H.A. voor perceel 5085, op f 500 
per H .A. voor perceel 2087, op f 2000 per 
H.A. voor perceel 139, op f 1950 per H.A. 
voor perceel 163 en op f 1800 per H.A. voor 
de perceelen 181, 180 en 206; 

dat de deskundigen bij deze bepalingen 
rekening gehouden hebben met de prijzen, 
verkregen bij den verkoop van een 18.88.13 
H.A. groot bedrijf te Krimpen aan den IJssel 
in Maart 1939 en voorts gelet hebben op lig
ging, kwaliteit, breedte en lengte der per
ceelen van gedaagde en de door den Tiend
weg en Oude Wetering gemaakte snijdingen 
op grond van welk een en ander zij de totale 
waarde van de te onteigenen grond hebben 
gesteld op f 4817.45; 

dat eischer daartegen na het rapport geen 
bezwaar meer gemaakt heeft, doch gedaagde 
heeft volgehouden, dat de waarde van al het 
onteigende wel moest worden gesteld op 
f 2 700 per H.A., waarbij hij zich beroepen 
heeft op prijzen onlangs verkregen bij ver
koopingen in Gouderak en in Bodegraven; 

dat gedaagde, een gelijke waarde per H.A. 
voor alle te onteigenen grond stellende, blijk
baar uitgaat van de meening, dat al die 
grond van dezelfde kwaliteit is en evengoed 
gelegen is; 

dat de deskundigen echter hebben bevon
den, dat er op deze punten aanmerkelijke 
verschillen op te merken zijn, in het bijzon
der dat een gedeelte van den grond hooiland 
is, dat minder in kwaliteit is dan het weiland, 
en deze meening door gedaagde niet is weer-
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legd en ook der Rechtbank juist voorkomt, 
zoodat reeds om deze reden een algemeene 
waardeering op den grondslag van f 2 700 per 
H.A. niet kan plaats hebben; 

dat het verschijnsel waarop gedaagde zich 
beroept nl. dat de prijzen van land stijgende 
zijn, der Rechtbank voorkomt niet voldoende 
zeker, blijvend en algemeen te zijn, omdat de 
tegenwoordige economische omstandigheden 
de bedrijfsuitoefening voor de landbouwers 
en veehouders zoo onzeker maken, dat het 
twijfelachtig mag worden geacht, of de vraag 
naar grond toenemende is en of de prijzen 
daarvan een stijgende lijn zullen vertoonen; 

0. dat in de zaak van van der Hoog tegen 
de Provincie Zuid-Holland de volgende mid
delen van cassatie zijn voorgesteld : 

I. S . of v . t . van de artt. 1, 2, 37, 38, 39, 
40, 41, 54a, 54b, 54c, 54d, 54e, 54f, 54g, 54h, 
62, 63, 64 en 72a Onteigeningswet; 48 en 59 
Rv.; 158 en 168 Grondw. en 20 R. 0., door de 
onteigening ten name en ten behoeve van de 
Provincie Zuid-Holland uit te spreken van 
verschillende in het vonnis genoemde ka
dastrale perceelen of gedeelten van perceelen, 
gelegen in de gemeente Krimpen aan de Lek 
toebehoorende aan eischer en een deel vor
mend van een complex van gronden, eigen
dom van eischer en bij hem in gebruik ten 
behoeve van zijn bedrijf als veehouder, en 
daarbij op de in het vonnis vermelde gronden 
het bedrag der schadeloosstelling, door de 
Provincie aan eischer te betalen te bepalen 
op f 12,275.86 met rente en met bepaling dat 
de onteigende partij zekere werken zal ma
ken, onderhoud verrichten en rechten ver
leenen, zonder daarbij rekening te houden 
met de navolgende schadeposten, op ver
goeding waarvan eischer reeds als gedaagde 
voor de Rechtbank aanspraak heeft gemaakt, 
d.w.z. zonder te onderzoeken en te overwegen 
of eischer deswege schadeloosstelling toe
komt en zonder hem deswege schadeloosstel
ling toe te k ennen: 

r. waardevermindering van het niet-ont
eigende, doordat voor de nieuw te maken 
koebochten cultuurland moet worden opge
offerd, 

2. inkomenschade, doordat de perceelen 
5085 per resto groot 56.36 A. en 163 groot 
43.75 A. te klein geworden zullen zijn voor 
een gunstige exploitatie, zoodat te samen 
niet minder dan 1 H.A. aan kleine brokken 
.niet meer voor gunstige exploitatie in aan
merking komt, 

3. inkomenschade doordat meerdere uit
gaven voor arbeid, onderhoud van schouwen, 
enz. gedaan moeten worden in verband met 
het mestvaren en verder bearbeiden van het 
achterland in het vroege voorjaar en het 
late najaar na het weiseizoen, omdat de be
reikbaarheid te water door den aanleg van 
den weg bemoeilijkt wordt en bovendien het 
bedrijfsverband onderling verstoord wordt, 

4. waardevermindering van het niet-ont
eigende, doordat tengevolge van onteigening 
van ruim 2¼ H .A. land de bedrijfsgebouwen 
-een deel hunner waarde verliezen, 

zijnde het vonnis aldus niet in den zin der 
wet gemotiveerd, althans aldus in strijd met 
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de wet daarbij den eischer niet volledig de 
schade vergoed, welke hij ten gevolge van de 
onteigening zal lijden, 

en subsidiair, voor wat post 4. hierboven 
betreft, voor geval beslist zou moeten wor
den, dat het vonnis deswege wel schadever
goeding heeft toegekend; 

doordat de Rechtbank dan uit het oog 
heeft verloren dat in het door haar gevolgde 
systeem van berekening van de waardever
mindering van het niet onteigende, waarbij 
uitgegaan wordt van de verkoopwaarde van 
het niet onteigende bij verkoop in gedeelten, 
ook de verkoopwaarde van hofstede met ge
bouwen en erf afzonderlijk moet worden be
paald, daar de door waardevermindering te 
lijden schade niet volledig wordt vergoed 
indien bij de vaststelling daarvan ten aan
zien van de hofstede met gebouwen en erf 
wordt gelet op hetgeen de waarde daarvan 
zal zijn als deel van het geheele complex met 
uitzondering van het onteigende, en t en aan
zien van het overige complex, eveneens met 
uitzondering van het onteigende, op hetgeen 
de opbrengst daarvan zou zijn bij verkoop in 
gedeelten, welke opbrengst volgens het von
nis hooger zal zijn dan bij verkoop in zijn 
geheel. 

II. S. of v . t. van de artt. 1, 2, 24, 25, 26, 
27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 , 54a, 
54b, 54c, 54d, 54e, 54f, 54g, 54h, 62, 63, 64 
en 72a Onteigeningswet; 48 en 59 Rv.; 158 
en 168 Grondw. en 20 R. 0., doordat de 
Rechtbank bij de vaststelling van de schade, 
te lijden tengevolge van het feit, dat eischer 
na de onteigening minder inkomen zal genie
ten dan te voren, na weergegeven te hebben 
met welke omstandigheden de deskundigen 
bij hunne waardeering daarvan hebben reke
ning gehouden, en na overwogen te hebben 
dat de deskundigen voorts bij de bepaling 
van de resultaten van het bedrijf van ge
daagde hebben rekening gehouden met de 
boekhouding van gedaagde, met het verslag 
van het Bureau Boekhouding van den Bond 
van Kaasproducenten omtrent die boekhou
ding, met voorlichting van gedaagdes boek
houder, alsmede met de omstandigheid, dat 
gedaagdes boekhouding door een rijksbelas
tingaccountant gecontroleerd werd, en hem 
een aanslag in de belastingen werd opgelegd 
overeenkomstig de resultaten van zijn boek
houding; overweegt: 

49. dat de deskundigen van oordeel zijnde, 
dat de resultaten van het veehoudersbedrijf 
voor het jaar 1938/39 ongeveer dezelfde zijn 
als die voor het jaar 1937/38, aan de hand 
van genoemde gegevens vastgesteld hebben, 
dat gedaagde op zijn bedrijf van houden van 
runderen over laatstgenoemd jaar genoot een 
saldo winst van f 2362.73 na aftrek van f 1300 
voor eigen loon en f 1000 arbeidsloon van 
eigen personeel, dat de bruto-opbrengst van 
dit bedrijf bedroeg f 8529.15 en de variabele 
kosten f 2714.53, dat de bruto-opbrengst van 
de onteigende nuttige 2.27.71 H.A. land na 
aftrek van de variabele kosten bedroeg 
f 599.15, waarin een loonpost aanwezig is 
van f 250.49; 

dat in dit cijfer voor f 30-49 ondememers-
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loon begr.epen is; zoodat voor vergoeding van 
uitvoerende arbeid blijft f 220; 

50. dat tegen deze becijfering eenerzijds 
eischer eenige bezwaren heeft ingebracht in 
verband met de grootte van de winst van 
gedaagde, welke tot grondslag van de toe te 
kennen schadevergoeding voor dit onderdeel 
moet dienen , en anderzijds gedaagde die 
winstberekening meer uitvoerig bestreden 
heeft met critiek op verschillende op de ver
lies- en winstrekening voorkomende posten; 

51. dat deze bezwaren van dien aard zijn, 
dat zij een nader onderzoek door de deskun
digen zouden noodig maken; 

52 . dat een goede procesvoering in ont
eigeningszaken echter zou hebben medege
bracht, dat partijen en in het bijzonder ge
daagde zouden hebben gebruik gemaakt van 
de gelegenheid geopend door art. 36 der Ont
eigeningswet om ten overstaan van den 
rechter-commissaris met c;Ie deskundigen de 
geopperde bezwaren te onderzoeken en in
dien daartoe gronden waren tot een nauw
keuriger winstberekening te komen; 

53. dat nu partijen dit niet gedaan hebben 
en deskundigen voor de vaststelling der be
drijfsresultaten gedaan hebben wat redelij
kerwijze van hen gevorderd kan worden en 
met name de boekhouder van gedaagde ge
legenheid gehad heeft bezwaren aan de des
kundigen kenbaar te maken, en de rijksac
countant de boekhouding van gedaagde on
derzocht heeft en de belastingaangifte van 
dezen als juist is aanvaard de Rechtbank van 
oordeel is, dat de cijfers in het rapport der 
deskundigen voldoende waarborg opleveren 
om ook voor de volgens den toestand ten 
dage van de uitspraak van het vonnis te be
rekenen schadevergoeding als grondslag te 
dienen, en deze cijfers dan ook als grondslag 
moeten worden aanvaard; 

ten onrechte, omdat art. 36 der Onteige
ningswet voor partijen en derde belangheb
bP.nden wel de mogelijkheid schept hunne 
bezwaren na die aan de wederpartij te heb
ben beteekend, schriftelijk aan den rechter
commissaris in te dienen, en dientengevolge 
daaromtrent een verhoor voor den rechter
commissaris te verkrijgen, doch het gebruik 
maken van die mogelijkheid voor de partijen 
niet verplicht stelt, en het feit, dat door par
tijen of een hunner van die mogelijkheid geen 
gebruik is gemaakt de Rechtbank niet ont
heft van hare verplichting zelfstandig te on
derzoeken hoe groot de schade is welke door 
den onteigende tengevolge van de onteige
ning zal worden geleden en bij haar aange
voerde bezwaren tegen het deskundigenrap
port zelfstandig te onderzoeken, ook niet, 
wanneer dergelijke bezwaren van dien aard 
zijn, dat zij een nader onderzoek door de 
deskundigen zouden noodig maken, hetgeen 
niet anders wordt door hetgeen de Recht
bank in de laatste hierboven aangehaalde 
overweging heeft vastgesteld, te minder, nu 
blijkens het vonnis de bezwaren van eischer 
als gedaagde tegen de door deskundigen aan 
de hand van zijn boekhouding berekende 
resultaten van zijn bedrijf zich niet richtten 
tegen die boekhouding zelf, doch slechts te-

434 

gen de door deskundigen daaruit getrokken 
conclusies, hunne aan de hand daarvan opge
stelde winst en verliesrekening voor een ge
deelte van eischers bedrijf (dat van veehou
der) nl. he'; houden van runderen en het door 
hen uitgesproken oordeel dat de resultaten 
van dat veehoudersbedrijf voor het jaar 
1938/39 ongeveer dezelfde zijn als die voor 
het jaar 193 7/38. 

III. S. of v. t . van de artt. 1, 2, 37, 38, 
39, 40, 41 , 54a, 54b, 54c, 54d, 54e, 5~, 54g, 
54h, 62, 63, 64 en 72a Onteigeningswet; 48 
en 59 Rv., 158 en 168 Grondw. en 20 R. 0., 
doordat de Rechtbank de waarde van de te 
onteigenen grond en watering vaststelt op 
f 4817.45, zulks overeenkomstig het advies 
der deskundigen, niettegenstaande 

a. de deskundigen daarbij rekening hebben 
gehouden met de prijzen, verkregen bij den 
verkoop van een 18.88.13 H.A. groot bedrijf 
te Krimpen aan den IJssel in Maart 1939 en 
voorts gelet hebben op ligging, kwaliteit, 
breedte en lengte der perceelen van eischer 
en de door den Tiendeweg en Oude Wetering 
gemaakte snijdingen, 

b. eischer deze waardeering heeft bestre
den met een beroep op hoogere prijzen, na 
het deskundigenrapport (.,onlangs") verkre
gen bij verschillende verkoopingen in Gou
derak en in Bodegraven en met een beroep 
op het verschijnsel, dat de prijzen van land 
stijgende zijn waaromtrent de Rechtbank 
slechts heeft overwogen dat het verschijnsel 
waarop gedaagde zich beroept nl. dat de prij
zen van land stijgende zijn, der Rechtbank 
voorkomt niet voldoende zeker, blijvend en 
algemeen te zijn, omdat de tegenwoordige 
economische omstandigheden de bedrijfsuit
oefening voor de landbouwers en veehouders 
zoo onzeker maken, dat het twijfelachtig mag 
worden geacht, of de vraag naar grond toe
nemende is en of de prijzen daarvan een 
stijgende lijn zullen vertoonen; tengevolge 
waarvan de Rechtbank niet den eischer vol
ledige schadeloosstelling heeft toegekend als 
volgens de Wet vereischt, daar de werkelijke 
waarde van het onteigende op het oogenblik 
van de onteigening moet worden vergoed, 
waarbij rekening moet worden gehouden met 
een inmiddels ingetreden prijsstijging, ook al 
zou het niet zeker zijn dat dergelijke prijs
stijging blijvend is - de Rechtbank moge 
hieromtrent twijfel uitspreken , zij stelt het 
tegendeel niet vast en zelfs niet, dat een 
tijdelijke prijsstijging niet zou zijn ingetreden 
of wederom zou zijn verdwenen - en ook al 
zou (verdere) prijsstijging niet voldoende 
zeker, blijvend en algemeen zijn, en het twij
felachtig mogen worden geac;ht of de vraag 
naar grond toenemende is en of de prijzen 
daarvan een stijgende lijn zullen vertoonen, 
hebbende de Rechtbank bij de vaststelling 
van de waarde van het onteigende weliswaar 
de berekening van eischer als gedaagde op 
grondslag van f 2 700 per H.A. verworpen 
ook op andere gronden, hetgeen echter de 
uitspraak niet juist maakt, aangezien daaruit 
wel volgt dat dat bedrag als gemiddelde naar 
het oordeel van de Rechtbank te hoog en on
juist is, doch niet dat de waarde bij de ont-
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eigening niet hooger zou zijn dan het bedrag 
dat de Rechtbank op het voetspoor van des
kundigen heeft aangenomen; 

terwijl in de zaak van de. Provincie Zuid
Holland tegen van der Hoog als middel van 
cassatie is voorgesteld: S. of v. t. enz. (Dit 
middel is, op de benaming van partijen na, 
en behoudens, dat het eindigt met de woor
den "namelijk het houden van runderen", 
woordelijk gelijk aan middel Il van partij 
van der Hoog. ( Red.). 

0. omtrent het eerste middel van partij 
van der Hoog, 

a. voorzooveel betreft de primair aange
voerde grieven: 

dat geklaagd wordt hierover, dat op die 
vier in het middel vervatte punten betreffen
de waardevermindering van het niet ontei
gende, onderscheidenlijk inkomensschade de 
Rechtb. niet heeft onderzocht en niet heeft 
overwogen, of den onteigende deswege eeni
ge schade toekomt, en de Rechtb. hem des
wege geene schade heeft toegekend ; 

dat de Rechtbank echter het bedrag der 
schadeloosstelling ten aanzien der waarde
vermindering van het niet-onteigende en ten 
aanzien der inkomensschade gemotiveerd 
heeft vastgesteld en niet gehouden was, daar
bij nopens ieder der verschillende posten, 
door van der Hoog te berde gebracht, telken
male uitdrukkelijk tot uiting te brengen, of 
en waarom zij de desbetreffende aanspraak 
al dan niet gegrond achtte en den betrokken 
schadefactor al dan niet in aanmerking nam; 

dat deze grieven dus ongegrond zijn; 
b. voor zooveel betreft de subsidiair ten 

aanzien van post 4 gestelde grief: 
dat volgens de Rechtbank het niet-ont

eigend bezit van partij van der Hoog in ver
band met de verspreide ligging bij verkoop 
in gedeelten meer zal opbrengen dan bij ver
koop in zijn geheel, doch dat niet noodzake
lijkerwijs behoeft te worden uitgegaan van 
de gedachte, dat de gegadigde voor het per
ceel: hofstede en erf alleen dit perceel zal 
kunnen koopen; 

dat bij het middel hierin ten onrechte eene 
tegenstrijdigheid wordt gezien; 

dat toch de Rechtbank met het voorbe
houd kennelijk slechts uitdrukking heeft wil
len geven aan de gedachte, dat, al wordt hof
stede met erf afzonderlijk geveild, zulks niet 
medebrengt, dat nu ook als gegadigden daar
voor alleen zouden kunnen optreden zij, die 
enkel aan hofstede met erf eene bestemming 
weten te geven, immers niet uitgesloten is, 
dat een gegadigde zich nevens hofstede met 
erf de beschikking over land heeft verzekerd, 
of - bv. door aankoop van een of meer van 
de afzonderlijk geveilde gedeelten van het 
tegenwoordige complex - zal weten te ver
zekeren en daarnaar zijn bod voor hofstede 
met erf zal regelen ; 

dat dus ook deze grief faalt; 
O . omtrent het tweede middel van partij 

van der Hoog en het middel van de Provin
cie Zuid-Holland; 

dat het hier betreft door partijen, in het 
bijzonder door partij van der. Hoog op uit
voerige wijze, voor de Rechtbank ingebrach-
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te bezwaren tegen de becijfering der deskun
digen van de aan van der Hoog toe te kennen 
bedrijfsschade; 

dat volgens de Rechtbank deze bezwaren 
van dien aard waren, dat zij een nader on
derzoek door de deskundigen zouden noodig 
maken, doch die bezwaren niet aan nader 
onderzoek behoefden te worden onderwor
pen, omdat eene goede procesvoering in ont
eigeningszaken zou hebben medegebracht, 
dat partijen hadden gebruik gemaakt van de 
gelegenheid, door art. 36 der Onteigenings
wet geboden, om ten overstaan van den 
rechter-commissaris met de deskundigen de 
geopperde bezwaren te onderzoeken; 

dat deze beslissing onjuist is; 
dat art. 36 geene verplichting voor par

tijen inhoudt om eventueele bezwaren tegen 
het advies der deskundigen aan den rechter
commissaris in te dienen doch haar daartoe 
enkel eene bevoegdheid verleent; dat het 
niet gebruik maken van die bevoegdheid on
verlet laat der partijen recht om voor de 
Rechtbank hare bezwaren voor te dragen en 
de Rechtbank gehouden is, al dan niet met 
hernieuwde voorlichting van deskundigen, 
die bezwaren nader te onderzoeken; 

dat, zeker, omstandigheden denkbaar zijn, 
waarin eene goede procesvoering ter zijde 
stelling der bezwaren zonder nader onder
zoek zou kunnen rechtvaardigen, doch een 
buiten acht laten enkel op grond, dat par
tijen de gelegenheid, bedoeld in art. 36, ver
zaakt hebben, met de wet in strijd is; 

dat de R_echtbank nog aanvoert, dat het 
rapport der deskundigen voldoenden waar
borg oplevert, doordien zij, in voege als voor
meld, gedaan hebben, wat redelijkerwijs van 
hen gevorderd kan worden; 

dat de Rechtbank echter dusdoende niet 
van eenig onderzoek der voor haar ingedien
de bezwaren blijk geeft of wil geven, gelijk 
hare verklaring, dat die bezwaren een nader 
onderzoek doàr deskundigen noodig zouden 
maken, reeds aantoont; 

dat dus dit middel, door ieder der par
tijen voorgesteld, gegrond is; 

0. omtrent het derde middel van partij 
van der Hoog: 

dat de daarin vervatte grief deze is, dat de 
Rechtbank niet de werkelijke waarde van 
het onteigende op het oogenblik der onteige
ning heeft vergoed, daar zij geene rekening 
heeft gehouden met eene inmiddels ingetre
den prijsstijging, waarbij niet afdoet, dat het 
onzeker is, dat de prijsstijging blijvend is; 

dat van der Hoog zich beroepen had op 
prijzen, kort te voren verkregen bij verkoo
pingen in Gouderak en in Bodegraven, en 
de Rechtbank daaromtrent heeft overwogen, 
dat het verschijnsel, waarop van der Hoog 
zich beriep, namelijk, dat de prijzen van 
land stijgende zijn, der Rechtbank voorkomt, 
niet voldoende zeker, blijvend en algemeen 
te zijn, zulks op nadere gronden, als boven 
aangegeven; 

dat hieruit blijkt, dat het middel feitelij
ken grondslag mist, daar volgens de Recht
bank op het oogenblik der onteigening eene 
stijging van landprijzen niet aanwezig is, bij 
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gebreke op dat tijdstip van de aan zulk eene 
stijging te stellen voorwaarden: zekerheid, 
bestendigheid en algemeenheid; 

0. dat, nu het tweede middel van partij 
van der Hoog en het middel van de Provin
cie Zuid-Holland gegrond zijn, het vonnis 
niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het vonnis der Rechtb. te Rot
terdam den 16den November 1939 in deze 
zaak tusschen partijen gewezen; 

Verwijst de zaak naar gemelde Rechtbank, 
ten einde, met inachtneming van 's Hoogen 
Raads arrest, verder te worden behandeld en 
beslist; 

Verstaat, dat de beslissing omtrent de 
proceskosten wordt aangehouden tot de eind
uitspraak in deze zaak. 

Conclusie van den Adv. - Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Enkele dagen later kwam harerzijds de 

Provincie Zuid-Holland in cassatie, een mid
del aanvoerend, geheel gelijk aan het tweede 
middel van van der Hoog zooals dit hierbo
ven is vermeld, met weglating slechts van 
het slot, volgende op "het houden van run
deren", met welke woorden immers het mid
del eindigt. 

Ik merk hierbij nog op, dat eischer q .q . bij 
dit cassatieberoep voor eisch geconcludeerd 
heeft tot vernietiging van het vonnis der 
Rechtbank, echter alleen en uitsluitend in 
het geval, dat dit vonnis op grond van het 
daartegen door van der Hoog gerichte tweede 
middel zou worden vernietigd. 

Gehoord het verzoek van partijen strek
kende tot voeging van beide zaken, heeft de 
Hooge Raad ter terechtzitting van 27 Dec. 
1939 de voeging gelast. 

Het eerste middel van van der Hoog stelt, 
dat de schade niet volledig is vergoed, omdat 
enkele met name genoemde schadeposten 
zouden zijn verwaarloosd, waartoe het dan 
ook klaagt over gebrek aan motiveering van 
het 82 rechtsoverwegingen tellende vonnis. 

Zeer zeker stelt de Hooge Raad den eisch 
dat ook onteigeningsvonnissen met redenen 
omkleed moeten zijn, zooals b .v. blijkt uit 
het arrest van 27 November 1935 (1936 no. 
615) waarbij een beslissing werd vernietigd, 
omdat de waarde was vastgesteld op grond 
van verschillende overwegingen en op grond 
van hetgeen in de stukken en bij pleidooi was 
aangevoerd. 

Daarmede is intusschen niet beslist hoever 
die motiveeringseisch gaat, want in dat zoo
even vermelde geval was uit het vonnis niet 
te lezen welke gronden in de stukken en bij 
pleidooi genoemd, het waren, die den Rech
ter geleid hadden tot zijn waardebepaling, 
m. a. w. de Rechter had zijn eigen waardee
ring niet voldoende gemotiveerd, immers 
zooals het arrest zegt, heeft de Rechtbank 
hare beslissing omtrent de schadeloosstelling 
mede gegrond op zekere feitelijke gegevens, 
waaromtrent in het vonnis elke verdere aan
duiding ontbreekt behalve dan dat zij in de 
stukken en bij pleidooi verstrekt zijn. 

Dit vereischte sluit echter m. i . niet in, dat 
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de Rechtbank verplicht zou zijn alle bewe
r ingen van partijen en deskundigen, al neemt 
hij deze geheel of ten deele in zijn vonnis 
onder de feiten op, gemotiveerd te weerleg
gen. 

Het tegendeel acht ik het geval - wanneer 
de Rechter met redenen omkleed aangeeft. 
op welke wijze hij is gekomen tot de waar
deering der verschillende naar voren ge
brachte schadeposten, heeft hij m. i . aan den 
motiveeringseisch voldaan; daarin ligt dan 
opgesloten, dat hij met de schadefactoren, 
welke partijen hebben aangevoerd, bij die 
posten rekening heeft gehouden, zonder dat 
hij genoodzaakt is al die stellingen weer te 
herhalen en daarbij nauwkeurig aan te geven, 
waarom hij den eenen factor aanvaardt, en 
den anderen verwerpt. 

Van de juistheid van het bovenstaande 
uitgaande kan ik de vier onderdeelen van 
het eerste middel vrij kort bespreken , want 
de Rechtbank heeft in haar vonnis de daar 
genoemde schadeposten besproken, gewaar
deerd, en daarvan hare eigen gronden aan
gegeven. 

Het eerste onderdeel, enz. 
Hiermede is meen ik aangetoond, dat de 

Rechtbank voldoende gronden heeft gegeven 
voor de wijze, waarop zij tot haar waardee
ring is gekomen. 

Ik meen dan ook, mede gezien het feit dat 
t . o. v . dit punt een subsidiaire grief wordt 
aangevoerd, dat ook van der Hoog zelf twij
felt aan de juistheid der stelling. 

Wat dit subsidiaire middel betreft, zoo 
ben ik van oordeel, dat het feitelijken grond
slag mist, zoowel omdat de Rechtbank, zoo
als gezegd, een ander systeem volgt, waaruit 
voortvloeit, dat de grondslagen voor hetgeen 
van der Hoog stelt, in het vonnis ontbreken, 
als omdat de bedrijfsgebouwen niet zijn ge
waardeerd als deel van het niet-onteigend 
wordende terrein, maar afzonderlijk. 

.Het derde middel, dat ik thans eerst be
spreek, omdat het eveneens meer een onder
deel van het vonnis betreft, terwijl het twee
de middel, dat beide partijen hebben aange
voerd, een meer algemeene strekking bezit, 
klaagt er over, dat de werkelijke waarde te 
laag bepaald is. Het keert zich in het bijzon
der tegen de twaalfde rechtsoverweging van 
het vonnis : ,,dat het verschijnsel waarop ge
daagde zich beroept nl. dat de prijzen van 
land stijgende zijn, der Rechtbank voorkomt 
niet voldoende zeker, blijvend en algemeen 
te zijn, omdat de tegenwoordige economische 
omstandigheden de bedrijfsuitoefening voor 
de landbouwers en veehouders zoo onzeker 
maken, dat het twijfelachtig mag worden ge
acht, of de vraag naar grond toenemende is 
en of de prijzen daarvan een stijgende lijn 
zullen vertoonen". 

M. i. is bij het middel niet rekening gehou
den met de omstandigheid, dat achter "ze
ker'' een komma in het vonnis is geplaatst. 
Het middel stelt, dat het er niet toe doet of 
prijsstijging blijvend is of niet, en of deze 
nog wat zal toenemen of niet, daar het alleen 
mag gaan bij de vaststelling der schadever
goeding over de waarde op het tijdstip der 
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onteigening. De steller van het middel leest 
voormelde overweging aldus, dat de Recht
bank daarin zou zeggen: .,het verschijnsel is 
aanwezig, maar ik, Rechtbank, houd er niet 
rekening mee, omdat het niet zoo voldoende . 
zeker, blijvend en algemeen zich heeft ge
manifesteerd (gegeven de mogelijke - te 
verwachten - contra-factoren, dat het zich 
blijvend zal uiten, m . a. w. dat de prijsstij
ging blijvend zal zijn of zich zal blijven 
voortzetten (zal blijven toenemen)." 

Ik neem niet aan, dat de overweging deze 
door van der Hoog gestelde beteekenis heeft, 
doch zie er alleen in, dat de Rechtbank niet 
van oordeel is, dat ten tijde van het tijdstip 
dezer onteigening, een dergelijke algemeene 
prijsstijging bestaat, welke van invloed zou 
zijn op de waarde van het te onteigenen land. 
Ook dit middel kan m. i. dus niet tot cas
satie leiden. 

In deze zaak acht ik het tweede door van 
der Hoog gestelde middel van meer princi
pieel belang. Daarin toch betreft het de toe
passing van art. 36 der Onteigeningswet. 
Het middel stelt zich tegenover de beslissing 
der Rechtbank in hare rechtsoverwegingen 
49 tot en met 53, welke in haar geheel daar
in zijn opgenomen en ik dus thans niet zal 
herhalen. 

Van der Hoog heeft tegen de becijfering 
welke de deskundigen op grond van de door · 
hem overgelegde boekhouding betreffende 
de resultaten van zijn veehoudersbedrijf, dat 
gedeeltelijk door de onteigening getroffen 
wordt, gemaakt hadden, bezwaren aange
voerd, v.n.l. naar aanleiding der grondslagen 
welke deskundigen hadden aangenomen ter 
waardeering der schadevergoeding. 

Nu zegt de Rechtbank in rechtsoverwe
gingen 51 tot en met 53 in het middel ver
meld, dat die bezwaren een nader onderzoek 
door de deskundigen zouden noodig maken, 
doch dat zij dit niet doet, omdat partijen niet 
gebruik hebben gemaakt van de bevoegdheid 
haar geboden in art. 36 der Onteigeningswet. 

De Rechtbank meent nu, dat deskundigen 
gedaan hebben wat zij konden en dat dus in 
het kort gezegd, hun cijfers voldoende waar
borg opleveren om tot grondslag der bereke
ning van de schadevergoeding te dienen. 

Alleen het vonnis lezende, zooals m.i. de 
Hooge Raad zal moeten doen, komt hetgeen 
de Rechtbank in meergemelde overwegingen 
zegt, dus hierop neer, dat de Rechtbank de 
bezwaren ingebracht tegen de berekening der 
schadevergoeding door de onteigening toe te 
brengen aan het veehoudersbedrijf weigert te 
onderzoeken, omdat van der Hoog die grie
ven niet tijdig, in het bijzonder niet langs den 
weg van art. ·36 der Wet te berde heeft ge
bracht. 

Dit doet eenigszins wonderlijk aan, wan
neer men met de feitelijke toedracht dezer 
zaak, die uit het vonnis niet blijkt, onbe
kend is. 

De vraag welke de Hooge Raad dus zal 
hebben te beslissen, gezien de overwegingen 
der Rechtbank, is of een "goede" procesvoe
ring voor een der partijen al dan niet de ver
plichting medebrengt gebruik te maken van 
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den weg genoemd in art. 36 der wet, wanneer 
zij bezwaren hebben, waarbij mij een bijzon
dere moeilijkheid lijkt, dat de feiten niet 
scherp blijken. 

Van der Hoog heeft een samengesteld be
drijf. Hij is op de bij hem in gebruik zijnde 
terreinen niet alleen veehouder, maar o. m. 
ook varkensfokker, zooals volgt uit overwe
ging 4 7 van het vonnis, hetwelk zegt, dat het 
varkensbedrijf slechts werd uitgeoefend nabij 
de hofstede, waarmede de Rechtbank nu zij 
hierover niet verder spreekt, vermoedelijk 
bedoelt, dat het door de onteigening niet 
wordt beïnvloed. 

Intusschen heeft hij voor zijn verschillende 
bedrijven slechts één boekhouding, welke 
naar uit de strekking van het vonnis blijkt -
en ook volgt uit feitelijke mededeelingen, 
waarvan de Hooge Raad niet kennis kan ne
men - zeer goed in orde was. Van der Hoog 
heeft die boekhouding, waarin zijn verschil
lende bedrijven dooreen liepen aan de ont
eigenende Provincie ter hand gesteld en 
daarover een rapport doen opmaken. Dit 
rapport zond de Provincie aan de deskundi
gen en aan den advocaat van van der Hoog. 
Deskundigen hebben den boekhouder van 
van der Hoog n. a. d. gehoord, en toen een 
splitsing gemaakt uit de boeken om tot een 
afzonderlijk overzicht van het veehouders
bedrijf te komen. Dit laatste blijkt uit rechts
overweging 49. 

Van der Hoog heeft toen uitvoerige be
zwaren tegen de berekeningen der deskun
digen ingebracht, doch dit eerst gedaan vlak 
voor de pleidooien ter terechtzitting der 
Rechtbank werden gehouden, zoodat de plei
ter voor de Provincie daarvan slechts zeer 
onvoldoende kon kennisnemen. Hij heeft 
toen erop aangedrongen dat de Rechtbank 
die "nieuwe" bezwaren terzijde zou stellen, 
gelijk zij ook deed in de meergemelde rechts
overwegingen. 

M. i. is deze zaak zoo geloopen door de 
korte termijnen, welke de wet in onteige
ningsprocedures stelt, behalve voor het uit
brengen van het rapport door deskundigen, 
dat in deze zaak vijf maanden gevorderd 
heeft. De termijnen van de artt. 35-37 der 
wet zijn te kort gebleken voor van der Hoog 
om langs anderen weg dan zeer kort voor de 
pleidooien zijn uitvoerige bezwaren op te 
stellen, en volkomen daarbij aansluitend kon 
ook de tegenpartij daarvan niet voldoende 
kennisnemen om behoorlijk tegenspraak bij 
pleidooi te voeren. Vandaar dat zij het twee
de middel van van der Hoog overnemend, al 
is de Rechtbank met zijn zienswijze meege
gaan, harerzijds in cassatie kwam, om bij 
mogelijke vernietiging van het vonnis op dat 
punt eveneens de bezwaren der Provincie te 
kunnen uiteenzetten. 

Wat nu het middel zelf betreft, zoo ben ik 
van oordeel dat dit juist is. 

Het moge wellicht aannemelijk zijn, dat de 
52ste overweging niet moet worden gelezen 
in dien zin, dat partijen verplicht zijn den 
weg van art. 36 der Wet te bewandelen, maar 
veel verschil maakt dit m.i. niet, wanneer 
uit de stelling der Rechtbank wel moet wor-
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den afgeleid, dat die verplichting bestaat in 
bijzondere omstandigheden, nl. wanneer de 
bezwaren ingewikkeld en uitvoerig zijn. Welk 
bezwaar de Rechtbank heeft tegen een nader 
onderzoek door deskundigen, waartoe artt. 
37 lid 4 j 0

• art. 235 Rv. haar de bevoegdheid 
geven, is mij niet ten volle duidelijk. De re
gels van "goede procesvoering" toch acht ik 
niet geschonden, wanneer een partij laat, 
maar niet te laat met bezwaren komt, al had 
die partij wellicht andere wegen ook kunnen 
inslaan. 

Zeker mag volgens de rechtspraak de R ech
ter zelfstandig de schade bepalen, en behoeft 
hij zich niet aan het rapport of het advies 
van deskundigen te houden (H. R. 12 Jan. 
1938; 1938, no. 1072). Hij kan ook bezwaren 
ter zijde stellen op verschillende wijzen -
e n in zooverre houdt dit middel van partijen 
verband met het eerste middel van van der 
Hoog -, maar ik kan mij nog niet vereenigen 
met het zonder meer ter zijde stellen van 
bezwaren, omdat zij op andere wijze naar 
voren gebracht hadden kunnen worden. 

Het vonnis lijkt, daar wil ik op wijzen, in · 
overeenstemming met hetgeen Mr. Dr. 
Jonckers Nieboer in zijn onteigeningsrecht 
op blz. 120, onder aanhaling van een vonnis 
der Rechtbank van Maastricht van 2 7 Dec. 
1928 (W. n919, N. J. 1929, 414) zegt. Hij 
stelt daar : ,,De bedoeling van de bepaling 
van art. 36, eerste lid O.W. is om de grond
slagen en de feiten, waarop het recht op en 
het bepalen van de schadeloosstelling moet 
steunen, definitief vast te stellen vóór het 
houden der pleidooien (art. 37). E en wijzi
ging daarvan of het opwerpen van nadere fei 
telijke bezwaren en het doen van nieuwe 
ontkenningen of betwistingen te dien aan
zien bij de pleidooien moet als tardief en 
zonder rechtsgevolg beschouwd worden". 

Met de eerste zinsnede dezer aanhaling 
kan ik mij geheel vereenigen, wanneer ik den 
nadruk leg op de bedoeling van art. 36 Jid 1 
der wet. Er staat daarin dan ook "partijen 
kunnen". De tweede zinsnede acht ik echter 
onjuist. Er staat m. i . nergens in de wet te 
lezen, dat nieuwe ontkenningen of betwis
tingen bij de pleidooien tardief zijn. Dit zou 
wel het geval zijn, wanneer in art. 3 6 lid 1 

stond " partijen moeten". Het zou dan een 
verplichting bevatten. 

De geschiedenis van art. 36 der W et zooals 
het tegenwoordig luidt (Bijl. Handelingen 
Tweede Kamer 1918/1919, no. 387, 1-4; 
1919/1920, no. 56, 1-9; Handelingen Tweede 
Kamer 1919/1920, blz. 1475 vlg.; Handelin
gen Eerste Kamer 1919/1920, blz. 597, 616, 
673, 702) krachtens de wijzigingswet van 5 
Juli 1920, S . 329, leert m. i. ook duidelijk, 
dat de bedoeling is geweest een goede voor
bereiding te hebben, zooveel mogelijk ver
rassingen, zooals die veel voorkwamen op de 
pleitzitting te voorkomen. Ik kan er echter 
niet uit lezen, en de bewoordingen van het 
artikel zijn mede grond hiervoor, dat inen 
niet eerst met nieuwe bezwaren op de pleit
zitting zou mogen aankomen, en dit toch is 
blijkbaar het systeem der Rechtbank. 

Het mag dan ook als bekend worden ver-
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ondersteld, dat bij de verschillende recht
banken door de partijen een zeer wisselend 
gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid 
in art. 36 gegeven; bij sommige worden in 
onteigeningsprocedures menigmaal, bij an
dere vrijwel nooit bezwaarschriften krach
tens art. 36 ingediend. Ik ben van meening, 
dat de Rechtbank geheel buiten artikel 36 
staat, in dien zin, dat zij niet heeft te beoor
deelen of partijen al dan niet van de bevoegd
heid daar gegeven gebruik hadden moeten 
maken. 

Zooals ik de meergemelde overwegingen 
Jees, stelt de Rechtbank i. c. feitelijk vast, 
dat er alsnog bezwaren naar voren zijn ge
bracht welke een nader onderzoek door des
kundigen noodig maken. Blijkbaar zijn die 
bezwaren dus niet ondervangen door het haar 
overgelegde deskundigenrapport. Desondanks 
beoordeelt zij ze niet, maar stelt ze terzijde 
- als in strijd met een goede procesvoering 
te laat voorgedragen. -

Ik kom dus tot de slotsom, dat het middel 
van beide partijen juist is . Hierbij doet zich 
de figuur voor, dat van der Hoog de beslis
sing der Rechtbank bestrijdt, terwijl de Pro
vincie haar verdedigt. Intusschen hebben 
beide in deze procedure niet gebruik gemaakt 
van art. 36 der Wet, en heeft de Rechtbank 
beider bezwaren op dien grond ter zijde ge
steld. Ik meen daarom dat de beslissing om
trent de vraag wie de kosten dezer cassatie
procedure te dragen heeft, zal kunnen wor
den aangehouden tot bij eindbeslissing is 
vastgesteld op welke wijze omtrent de pro
ceskosten moet worden beslist. 

Ik concludeer tot vernietiging van het be
streden vonnis, terugwijzing der zaak naar de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam, teneinde met 
inachtneming van 's Hoogen Raads arrest 
verder te worden berecht en afgedaan en tot 
aanhouding der beslissing omtrent de proces
kosten tot de einduitspraak in deze zaak. 

(N. J.) 

16 Februari 1940. ARREST van den 
Hoogen Raad. (Verenwet art. 7). 

Het recht van veer geeft niet - tenzij 
in het bijzonder bij titel of anderszins 
anders is bepaald - de bevoegdheid om 
oeververbinding door middel van een 
brug tot stand te brengen. 

Wel echter kan, indien eischers het 
recht van veer hebben, te dien aanzien 
rechtskrenking plaats hebben door het 
ter plaatse bouwen en voor het publiek 
openstellen van een brug. Door de mo
gelijkheid van zulk een rechtskrenking 
niet aan te nemen, heeft het Hof den 
aard van het veerrecht en den omvang 
van de aan dit recht naar zijn aard toe
komende bescherming miskend. (An
ders : Proc.-Gen. Berger.) 

De wet van 6 Frimaire an VII heeft 
de particuliere veerrechten opgeheven. 
Herstel van het ten deze beweerde veer
recht heeft bij S. B . van 26 Maart i814 
S. 46 niet plaats gehad, noch ook bij 
S . B . van 24 Juli 1814 no. 55. Het ver-
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wijt, dat het Hof niet ambtshalve her
stel bij S. B. van 19 Februari 1814 no. 
1 7 heeft aangenomen kan reeds daarom 
geen doel ~reffen, omdat het niet in het 
cassatiemiddel is belichaamd. 

1. M. J. van Haren, weduwe van J. van 
Haren, wonende te Venray, c. s., eischers 
tot cassatie van het op 13 Sept. 1938 door 
het Hof te 's-Hertogenbosch ( 1939 n °. 
308) tusschen partijen gewezen arrest, adv. 
Mr. F . M . Westerouen van Meeteren, 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, wiens zetel is ge
vestigd te 's-Gravenhage, verweerder in cas
satie, adv. Mr. A. F. Visser van IJzendoorn. 

D e Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de eischers - de van Haren's - bij in

leidende dagvaarding hebben gesteld: dat zij 
het zakelijk recht van veer hebben op de ri
vier de Maas, gelegen tusschen de voormalige 
steden Grave en Neder- en Overasselt; 

dat de Staat binnen het gebied, waarover 
dit uitsluitend recht zich uitstrekt, een brug 
over de Maas heeft doen bouwen en die brug 
in 1929 voor het publiek, kosteloos en zonder 
dat uit het gebruik door het publiek aan hen 
eenige bate is toegevallen, heeft opengesteld; 
dat de Staat door bouw en openstelling van 
de brug inbreuk heeft gemaakt en maakt op 
hun uitsluitend recht van veer; dat de Staat 
dientengevolge gehouden is de door hen ge
leden, nader ter dagvaarding omschreven, 
schade te vergoeden; 

dat de van Haren's op die gronden hebèen 
gevorderd, naast verklaring van het door hen 
gestelde recht, veroordeeling van den Staat 
tot vergoeding van die schade; 

dat de Staat heeft ontkend, dat het ge
stelde recht ooit heeft bestaan en dat, indien 
het bestaan heeft, dit recht thans aan de van 
Haren's toekomt, waartoe de Staat onder 
meer beroep heeft gedaan op de Fransche 
wet van 6 frimaire an VII, tengevolge van 
welke wet het recht in ieder geval zou zijn 
vervallen, terwijl het ook sedert niet is her
steld; 

dat de Staat mede betwist heeft, dat het 
bouwen en voor het publiek openstellen van 
de brug inbreuk maakt op een recht als het 
gestelde; 

dat de Rechtb. te 's-HeKtogenbosch bij 
vonnis van 26 Juni 1936 (1937 n°. 958 Red.) 
zich heeft vereenigd met het verweer van den 
Staat, dat, indien het gestelde recht bestaan 
had, dit vervallen zou zijn door de werking 
v an evengemelde fransche wet, waartoe de 
Rechtbank overweegt: 

"dat, nadat bij decreet der Constituante 
van 1 5 Maart 1 790 (Lois et actes du Gou
vernement, deel 1 pag. 153) de heerlijke rech
ten (droits seigneuriaux) zonder schadeloos
stelling waren vervallen verklaard, waarbij 
o. m. voor het veerrecht een tijdelijke uit
zondering gemaakt was in dier voege, dat dit 
recht provisioneel aan de eigenaren werd ge
laten (art. 15 titel 11), de Assemblée légis-
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lative bij decreet van 25 Aug. 1792, genaamd 
Loi relative aux droits féodaux (Lois et actes 
deel VI p. n4), te weten bij art. 9 van dit 
decreet, de exclusieve rechten van veer ver
vallen heeft verklaard (,,sont supprimés") 
waarmede die rechten tegelijk met andere 
exclusieve rechten deel van het nationaal 
domein zijn geworden in dier voege dat -
gelijk eveneens uit voormeld art. 9 valt af te 
leiden - het voortaan aan iederen burger 
zoude vrijstaan, dit recht van de overheid in 
pacht te verkrijgen en na bekomen bewilli
ging op de daartoe vast te stellen voorwaar
den uit te oefenen; 

"dat ter opheffing van misbruiken, welke 
van het ontbreken eener behoorlijke regeling 
dier uitoefening en verpachting het gevolg 
waren, bij de wet van 26 Nov. 1798 (6 fri
maire an VII) (Bulletin des Lois 2e serie 
deel VII N °. 246) in dit opzicht een nadere 
regeling is getroffen, welker uitgangspunt 
blijkens den considerans, opzet en inhoud dier 
wet geen ander was dan dat van laatstbedoeld 
decreet dd. 25 Aug. 1792, te weten steunde 
op de gedachte, dat het veerrecht als exclusief 
recht was vervallen en teruggekeerd tot het 
nationaal domein; 

"dat diensvolgens het bij de wet van 6 
frimaire an VII voorgeschreven verpachten 
der veerrechten van Staatswege - welk 
verpachten zich ook overigens niet wel den
ken laat zonder dat de Staat tevoren als 
eigenaar tot het recht zelf is gerechtigd -
dan ook krachtens art. 25 dier wet had te ge
schieden" ,,suivant les formes prescrites pour 
la location des domaines nationaux"; 

"dat een en ander zijn bevestiging vindt 
niet slechts in de op dit stuk in Frankrijk 
gezaghebbende literatuur (Dalloz. Rep. Gem. 
sub Voirie par Eau Nos. 537 e.v. ; Maracel et 
Boulatignier: de la Fortune publique en 
France 1838, deel I p. 338 e.v.; Garnier: 
Régime des Eaux 1839 deel 1. p. 348 e.v.) 
doch de hierbedoelde staat van zaken, welke 
niet meer was dan uitvloeisel eener voor 
dien tijd en plaats consequente stellingname 
tegenover feodale en heerlijke rechten, met 
name, wanneer deze een exclusief karakter 
droegen, hetwelk met de vrijheid en gelijk
heid der burgers in strijd werd geacht, boven
dien wordt bevestigd in een "avis du Conseil 
d'Etat" van 19 Maart 1813 (Fortuin 111 p. 
551) waarin werd overwogen, dat door de wet 
van 6 frimaire an VII het Gouvernement 
eigenaar was geworden van alle "Passages 
d'eau"; 

,,dat aan de werking van dit leidend be
ginsel, dat aan de regeling dier wet ten grond
slag lag en waarop die regeling zich inspi
reerde, allerminst wordt afgedaan door het 
feit, dat de auteurs dier wet dit beginsel niet 
met zooveel woorden daarin hebben gedecre
teerd, wellicht omdat zij zulks bij de heer
schende rechtsopvattingen op dit stuk over
bodig achtten nu zulks reeds in een vroeger 
decreet, waarvan bedoelde wet kennelijk het 
uitvloeisel was, was geschied; 

-,,dat, waar ingevolge keizerlijke Besluiten 
van 26 April 1810, 19 Oct. 1810 en 8 Nov . 
1810 (Fortuin re deel p. 13 e.v.) de meer-
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bedoelde wet van 6 frimaire an VII in wer
king is getreden o. m. in het tot het Keizer
rijk getrokken " Departement des Bouches 
du Rhin", waarin, naar tusschen partijen in 
confesso is, het door eischers' pretense rechts
voorgangers bediende veer was gelegen, der
zelver veerrecht, indien al ooit bestaan heb
bende, als exclusief recht geacht moet wor
den zonder meer vanaf dien datum te zijn 
vervallen en aan den veergerechtigde te zijn 
ontnomen; 

"dat voorzoover - hetgeen overigens niet 
is gebleken - met het verval en den terug
keer tot het nationaal domein van het gepre
tendeerde veerrecht nog een bekend worden 
aan de overheid van het bestaan van het veer 
zoude dienen gepaard te gaan, c.q. een "aan
slaan" van het veer, ook deze maatregel kan 
geacht worden metterdaad te zijn geschied, 
waar immers in een overgelegd proces-ver
baal dd. 26 Maart 18n, opgemaakt vanwege 
den Burgemeester der Stad Grave en den 
"controleur ambulant des droits réunis du 
département des Bouches du Rhin", met zoo
veel woorden is vermeld, dat de ingevolge 
art. 2 der wet van 6 frimaire an VII voorge
schreven aangifte van het veer en bij art. 5 
dier wet bedoelde taxatie ten fine van scha
deloosstelling voor het bezitsverlies van het 
veergereedschap heeft plaats gevonden als
mede, dat vanaf den dag dier aangifte het 
veergereedschap door den Staat in bezit was 
genomen met last op den veerman om dit 
voortaan voor gene onder zich te houden ge
lijk bij art. 10 van evengemelde wet is voor
geschreven; 

"dat de wet van 6 frimaire an VII noch in 
haren text noch in haar doel en strekking, 
gelijk de Rechtbank deze in verband met de 
historie dier wet meent te moeten verstaan, 
eenige steun geeft aan de opvatting van 
eischer, terug te vinden in een door hen over
gelegd advies van Prof. de Blécourt, dat na 
het opmaken van meerbedoeld proces-ver
baal nog eenige verdere daad van onteigening 
van het veerrecht zelve zoude vereischt zijn 
en de Rechtbank van oordeel is dat het ont
breken daarvan naast de in bedoelde proces
verbaal geconstateerde daden van onteige
ning van het veergereedschap - welke ont
eigening overigens weinig zin zoude hebben 
bij behoud van het veerrecht - niet, gelijk 
eischers meenen, kan bevreemden, vermits 
dit recht reeds was vervallen tengevolge van 
de werking van het wettelijk voorschrift zelve 
in tegenstelling met de eigendom van het 
veergereedschap, tot het verlies waarvan in 
het stelsel van den wetgever van 6 frimaire 
an VII een speciale daad van inbezitneming 
was vereischt;" 

dat de Rechtbank hieraan nog heeft toege
voegd, dat de van Haren's ten betooge van 
het voortbestaan van hun veerrecht zich te 
vergeefs beroepen op het Keizerlijk Decreet 
van 21 Oct. 18n, reeds omdat niet blijkt, dat 
hun - beweerde - rechtsvoorganger heeft 
voldaan de bij dit decreet voorgeschreven 
justificatie van recht door inlevering van den 
titel, terwijl bovendien de werkingssfeer van 
dit decreet zich niet uitstrekte tot het gebied, 
waarin het veer gelegen is; 
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dat de R echtbank voorts de stelling van de 
van Haren's, dat zij hun veerrecht, indien het 
mocht zijn vervallen door de Fransche wet
geving, zouden hebben teruggekregen inge
volge de Besluiten van den Souvereinen Vorst 
van 26 Maart 1814, S . 46, en 24 Juli 1814, 
n°. 55, heeft verworpen onder meer op de 
volgende gronden: 

,,dat wat het eerstvermelde Besluit betreft, 
dit op het onderhavige veerrecht niet van 
invloed kan zijn geweest, vermits bedoeld 
Besluit slechts teruggave aan de heeren der 
heerlijkheid beoogde, wordende krachtens 
art. 3 van dit Besluit onder heerlijkheid ver
staan "heerlijkheden, ridderhofsteden en 
havezaten", terwijl, gelijk tusschen partijen 
in confesso is, de toenmalige veergerechtigde 
niet als heer eener heerlijkheid in den hier
bedoelden zin was te beschouwen, daarge
laten, dat niet blijkt of het pretense veer
recht wel ooit aan een heerlijkheid is geac
crocheerd geweest; 

"dat bovendien de toepassing van bedoeld 
Besluit voor wat betreft het onderhavige 
veer, hetwelk blijkens der eischers stellingen 
aan particulieren toekwam, behoort te wij
ken voor de speciale regeling, welke voor wat 
deze veeren betreft in het tweede der voor
melde Besluiten werd gegeven; 

,,dat nu art. s van laatstgemeld besluit be
paalt, ,,aldegenen, welken de eigendom van 
eenig veer willen reclameeren, zullen zich aan 
den Gouverneur van hunlieder Provincie met 
overlegging der bewijzen moeten adresseeren, 
die hetzelve gegrond vindende, ter kennis 
van het Departement van Domeinen zal 
brengen ten einde de reclamanten dadelijk 
het effect van deze Onze gunstige dispositie 
te doen geworden"; 

"dat de hierbedoelde regeling evenzeer als 
die, welke in voege als voormeld met betrek
king tot de erkenning van bestaande en in 
standgehouden veerrechten aan het Keizer
lijk Decreet van 18n ten grondslag lag, en 
naar het oordeel der Rechtbank zelfs a for
tiori, waar het hier immers betrof een in den 
considerans van bedoeld Souverein Besluit 
vermeld "herstel van ontnomen rechten", 
eischt eene justificatie resp. ambtelijke ge
grondbevinding van het veerrecht, welke 
vanwege den Gouverneur der Provincie zal 
plaats vinden en - als effect der desbetref
fende verordening zelve - door het departe
ment der domeinen ter kennis van den veer
gerechtigde zal worden gebracht; 

,,dat waar bij pleidooi zijdens eischers ver
klaard is, dat zij niet in staat zijn, omtrent de 
naleving van den hierbedoelden eisch recht
streeksch bewijs te leveren, moet worden 
aangenomen, dat een ambtelijke gegrondbe
vinding van het veerrecht als voormeld niet 
heeft plaats gevonden en een desbetreffende 
kennisgeving of verklaring niet is afgegeven;" 

dat de Rechtbank onder meer op deze 
gronden de ingestelde vordering heeft afge
wezen; 

dat, na appèl van de van Haren's tegen 
deze uitspraak, het Hof op den voorgrond 
heeft gesteld, dat zij bij dagvaarding aan hun 
vordering ten grondslag hebben gelegd, dat 
de Staat door het bouwen en openstellen van 
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een brug over de rivier de Maas bij Grave 
inbreuk heeft gemaakt en maakt op het hun 
toekomend daar gevestigd veerrecht, hetwelk 
hun, met uitsluiting van ieder ander, de be
voegdheid verleent tot oeververbinding en 
overzetten van personen en goederen, zoodat 
hun vordering gebouwd is op schending van 
een hun toekomend subjectief recht; 

dat het Hof vervolgens overweegt, .,dat ap
pellanten, om in hunne vordering te kunnen 
slagen, derhalve in ieder geval hebben aan 
te toonen, dat zij krachtens dit veerrecht met 
uitsluiting van ieder ander bevoegd zijn om 
binnen de grenzen van dit veerrecht eene 
oeververbinding tot stand te brengen en het 
aanbrengen van een brug daar ter plaatse 
door een ander mitsdien inbreuk op hun 
veerrecht oplevert; 

.,dat de Rechtbank bij haar beroepen von
nis in dit verband heeft beslist, dat noch het 
veerrecht in het algemeen, noch het gestelde 
veerrecht in het bijzonder, deze vèrgaande 
strekking heeft, welke appellanten daaraan 
wenschen toe te kennen; 

.,dat appellanten tegen deze beslissing op
komen bij hun zesde grief en het Hof deze 
grief in de eerste plaats zal onderzoeken, 
omdat deze beslissing, indien juist, op zich
zelf reeds de afwijzing der vordering van ap
pellanten rechtvaardigt; 

.,dat het recht van overzetveer, waarop ap
pellanten zich beroepen, van oudsher was het 
uitsluitend recht om binnen de grenzen van 
het veerrecht personen en goederen te water 
van de eene zijde der rivier naar de andere 
over te brengen; 

.,dat het recht tot oeververbinding, het
welk appellanten aan dit veerrecht zouden 
kunnen ontleenen, dus beperkt is tot de be
voegdheid om met uitsluiting van anderen 
over een bepaald watergebied van de Maas 
bij Grave personen en goederen te water naar 
den overkant te vervoeren; 

"dat hieruit volgt, dat het aanbrengen van 
een brug over dit watergebied zonder meer 
geen inbreuk vormt op een daar gevestigd 
recht van overzetveer"; 

dat het Hof voorts wèl de mogelijkheid er
kent, dat in sommige gevallen aan een be
paald veerrecht een ruimere strekking is toe
gekend, doch naar 's Hofs oordeel niet blijkt 
van gronden om dit aan te nemen ten aan
zien van het door de van Haren's beweerde 
veerrecht, waarvan zij zelve verklaren geen 
titel, waarbij hun dat recht is toegekend, te 
kunnen overleggen; 

dat het Hof, na afwijzing van een door de 
van Haren's in dit verband gedaan bewijs
aanbod, vervolgt: 

.,dat mitsdien de vordering van appellan
ten door de Rechtbank terecht is afgewezen 
en dit vonnis moet worden bevestigd, zoodat 
de overige grieven, welke appellanten hebben 
aangevoerd, niet behoeven te worden be
sproken; 

"dat het Hof overigens ook in dit opzicht 
het beroepen vonnis juist gewezen acht en 
dit met de gronden, welke de Rechtbank 
voorts voor hare beslissing heeft aangevoerd, 
overneemt, zoodat de daartegen gerichte grie-
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ven evenzoo moeten worden verworpen;" 
0. dat de van Haren's tegen 's Hofs, het 

vonnis der Rechtbank bevestigend, arrest de 
volgende middelen van cassatie hebben voor
gesteld : 

I. S . en v . t. van de artt. 1, 7, 8, 11, 18, 
47 der Verenwet; I der Wet van 16 Mei 1829, 
S. 29 omtrent de afschaffing der nog in wer
king zijnde wetboeken, op het tijdstip der 
invoering van de nationale wetboeken; 1, 3 
der wet van 16 Mei 1829 S. 29 houdende be
palingen, wegens den overgang van de vroe
gere tot de nieuwe wetgeving; 1, 2 , 3, 4, 5 
A. B.; 555, 577, 578, 584, 625, 1401, 1402 B. 
W.; 5, 48 Rv.; 

doordat het Hof op Deszelfs beslissing niet 
rechtvaardigende en met de aangehaalde 
wetsartikelen strijdige gronden en met ver
werping van der appellanten zesde appèl
grief, heeft bekrachtigd de in eersten aanleg 
uitgesproken afwijzing hunner vordering, aan 
dewelke ten grondslag was gesteld, dat ver
weerder door het bouwen en openstellen van 
een brug over de rivier de Maas bij Grave 
inbreuk heeft gemaakt en maakt op het aan 
appellanten toekomend, daar gevestigd veer
recht, hetwelk hun, met uitsluiting van ieder 
ander, de bevoegdheid verleent tot oeverver
binding en overzetten van personen en goe
deren, 

ten onrechte, 
omdat naar luid van art. 7 der Verenwet, 

het veerrecht omvat het recht om met uit
sluiting van ieder ander, personen en goede
ren over te zetten, welk (vermogens) recht 
door handelingen als aan verweerder verwe
ten, onrechtmatiglijk wordt aangetast. 

II. S. en v. t. van de artt. 1 tot en met 
10, 25 tot en met 30 der Wet van 26 Nov. 
1798 (6 frimaire an VII), ,,relative au Ré
gime, à la Police et à l' Administration des 
bacs et bateaux sur les fleuves, ri vières et 
canaux navigables; 1, 2, 3, 15 van het " D é
crèt impérial" van 26 April 1810, contenant 
Organisation du département des Bouches 
du Rhin et des arrondissements réunis au 
département des Deux-Nèthes; I van het 
.,Décrèt impérial" van 19 Oct. 1810, conte
nant mise en activité des lois françaises dans 
les Départements des Bouches-du-Rhin, dt!s 
Bouches de l'Escaut et dans l'arrondissement 
de Bréda; het "article préliminaire" van het 
"Décrèt Impérial" van 8 Nov. 1810 contenant 
Réglement sur l'Organisation judiciaire et 
l 'administration de la Justice dans les de
partements des Bouches-du-Rhin, des Bou
ches de l'Escaut et dans l'arrondissement de 
Bréda; r van het "Décrèt impérial" van 8 
Nov. 1810 "sur la mise en activité des Lois 
françaises dans les départements des Bou
ches-du-Rhin en des Bouches de l'Escaut et 
dans l'arrondissement de Bréda"; 1, 2 van het 
Wetboek van Napoléon (Code Civil) als
mede van de wetsvoorschriften aangehaald 
in het eerste middel van cassatie, 

doordat het Hof, overnemende de gronden 
van het vonnis der Rechtb., heeft verworpen 
der appellanten tweede appèlgrief, klagende 
over de beslissing in eersten aanleg dat ten
gevolge van het in werking treden der wet 
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van 6 frimaire an VII o.m. in het tot het 
Keizerrijk getrokken Departement des Bou
ches du Rhin het door hen gepretendeerde 
veerrecht kwam te vervallen; 

ten onrechte: 
omdat zoodanig verval niet uit gezegde 

wet resulteert en het tegendeel door de Rb. 
en het Hof slechts kon worden aangenomen 
op onjuiste en de beslissing niet rechtvaardi
gende gronden, in het bijzonder op grond van 
beschouwingen, ontleend aan andere Fran
sche wetsbepalingen, welke nimmer hier te 
lande - laat staan ter plaatse - zijn van 
kracht geweest. 

111. S. en v. t. van de artt. 3 van het 
Souverein Besluit van 19 Febr. 1814 n ° . 17; 
3, 12 van het Souverein Besluit van 26 Maart 
1814 n ° . 20 (S. 46); 1, 2, 3, 4, 5, 6 van het 
Souverein Besluit van 24 Juli 1814 n °. 55 
(in verband met den considerans van dat Be
sluit), alsmede van de wetsvoorschriften, 
aangehaald in het eerste middel van cassa
tie· 

doordat het Hof, overnemende de gronden 
van het vonnis der Rechtb., heeft verworpen 
der appellanten vierde appèlgrief, klagende 
over de beslissing in eersten aanleg dat hun 
veerrecht niet t en gevolge der S ouvereine 
Besluiten van 26 Maart en 24 Juli 1814 is 
hersteld, 

ten onrechte, 
omdat dit herstel - voor zoover noodig -

uit de bovengenoemde Besluiten (althans uit 
dat van 24 Juli 1814) wel degelijk resulteert 
en hieraan niet afdoet het door R echtb. en 
Hof vastgestelde feit, dat een ambtelijke ge
grondbevinding van het veerrecht niet heeft 
plaats gevonden en een desbetreffende ken
nisgeving of verklaring niet is afgegeven, ver
mits het effect van het door appellanten in
geroepen rechtsherstel van de vervulling de
zer - uitsluitend voor de herkrijging van 
het bezit van het veerrecht noodzakelijke -
formaliteiten niet afhankelijk was. 

dat de Staat bij conclusie van antwoord 
in cassatie heeft aangevoerd, dat bij de vast
stelling van het Souvereine Besluit van 24 
Juli 1814 n ° . 55 (Bogaard I, blz. 122) de 
Grondwet in werking was getreden en de 
Souvereine Vorst niet meer bevoegd was zon
der medewerking van de Staten-Generaal 
rechten te verleenen of te beschikken over de 
bezittingen van de ingezetenen en de Sou
vereine Vorst, toen niet meer in bezit van 
wetgevende macht, niet verder kon gaan dan 
het Souvereine Besluit van 26 Maa rt 1814 
n ° . 20, s. 46 ; . 

dat verweerder alleen voor het geval, d at 
dit verweer voor hem van belang zal blijken 
te zijn en alleen voor het geval, dat dit ver
weer slechts kan worden onderzocht, indien 
het wordt voorgedragen in den vorm van een 
incidenteel cassatieberoep, zijnerzijds bij de
ze incidenteel beroep in cassatie instelt en 
daarbij als eenig middel voor cassatie voor
d raagt: 

S. althans v. t . van art. 48 Rv., artt. 46 , 
47, 68 en 100 Grondw. van 29 Maart 1814; 
artt. 544, 545 en 546 van de toentertijd hier 
geldende Code Civil ; artt. 3 en 12 van het 
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Souv. Besluit van 26 Maart 1814, n °. 20, S . 
46; (in verband met de considerans van dat 
besluit); artt. 1 , 2, 3, 4 , 5 en 6 van het Souv. 
Besluit van 24 Juli 1814 n °. 55 (in verband 
met de considerans van dat besluit); 

doordat het Hof heeft over het hoofd ge
zien, dat bij de vaststelling van het Souv. 
Besluit van 24 Juli 1814 n °. 55 (Boogaard I , 
blz. 122) de Grondwet in werking was ge
treden en de Souvereine Vorst niet meer be
voegd was zonder medewerking van de Sta
ten-Generaal rechten te verleenen of te be
schikken over de bezittingen van de ingeze
tenen en de Souvereine Vorst, toen niet meer 
in bezit van wetgevende macht, niet verder 
kon gaan dan het Souvereine Besluit van 
26 Maart 1814, n °. 20, S . 46 ; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat het Hof terecht er van uitgaat, dat 

het recht van veer op zich zelf slechts de be
voegdheid geeft om met uitsluiting van an
deren door middel van vaartuigen personen 
en goederen van de eene zijde van het water 
naar de andere over te zetten, en dus aan den 
rechthebbende niet mede de bevoegdheid, 
laat staan de uitsluitende bevoegdheid geeft 
om oeververbinding door middel van een 
brug tot stand te brengen, t en ware hij deze 
bevoegdheid bij titel of op andere wijze bij
zonderlijk mocht hebben verworven, waar
van, naar het Hof vaststelt, ten deze niet 
blijkt; 

dat dit echter niet, gelijk het Hof t en on
rechte aanneemt , mede brengt, dat slechts 
dan inbreuk op een veerrecht wordt gemaakt, 
indien een ander of den gerechtigde belet om 
binnen het gebied van zijn veerrecht perso
nen en goederen met vaartuigen over te zet
ten, of zelf dit gaat doen; 

dat toch de aard van een door het recht 
beschermd monopolie kan medebrengen, dat 
anderen zich ook hebben te onthouden van 
handelingen, die niet identiek zijn met het
geen de gerechtigde krachtens zijn recht mag 
verrichten, doch die het monopolie op onre
delijke wijze schaden en daardoor op dat 
recht inbreuk maken; 

dat naar omstandigheden zoodanige rechts
krenking kan liggen in voorziening op ande
re wijze in dezelfde behoefte, in de voorzie
ning waarvan het monopolie zijn bestaans
grond vindt; 

dat zoodanige rechtskrenking hier is ge
schied, indien de van Haren's ter plaatse het 
recht van veer hebben en, gelijk zij stellen 
zonder op dit punt tegenspraak te ontmoeten, 
de door den Staat daar gebouwde en invoege 
als bovenvermeld, voor het publiek kosteloos 
opengestelde brug aan hun veer elke econo
mische reden v an bestaan heeft ontnomen; 

dat mitsdien, gelijk bij het middel terecht 
wordt aangevoerd, het Hof den aard van het 
veerrecht en den omvang van de bescher
ming, die aan dit recht naar zijn aard toe
komt, heeft miskend en daardoor heeft ge
schonden het mede in het middel aangehaal
de art. 7 der Verenwet, waarin de inhoud van 
dit recht, zooals het van ouds heeft bestaan, 
is beschreven; 

0 . dat de gegrondheid van het eerste mid-
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del m edebrengt, dat ook het tweede middel 
ten toetse moet komen, dat zich richt tegen 
een der gronden, waarop het vonnis der Rb. 
rust, welke gronden, als voormeld, het Hof 
heeft overgenomen, zoodat ook deze aan 
' s Hofs arrest ten grondslag liggen; 

0 . ten aanzien van dit middel: 
dat de wet van 6 frimaire an VII voor het 

beginsel van vrijheid voor alle burgers om 
veerdiensten over de rivieren en kanalen te 
onderhouden, dat art. IX van de wet van 25 
Aug. 1792 had aanvaard, een regeling in de 
plaats stelde, die alle publieke veren in han
den van den Staat bracht ; 

dat art. 1 der frimairewet luidt: ,,L es dis
positions des lois du 25 août 1792, sur les 
bacs et bateaux établis pour la traverse des 
fleuves , rivières ou canaux navigables, et du 
2 5 thermido an III, sur les droits à perce
v oir aux <lits passages, ainsi que toutes au
t res lois, tous usages, concordats, engage
ments, droits communs, franchises , qui pour
raient y être relatifs ou en dépendre, sont 
abrogés" ; 

dat daarmede was terzijde gesteld alle ge
schreven en ongeschreven recht op het stuk 
der veren en wat op dat recht mocht steu
nen; 

dat de wet uitgaande van het standpunt, 
dat dienovereenkomstig op vroeger recht 
steunende particuliere veerrechten waren op
gegaan in het uitsluitend recht van den Staat 
om op zijn openbare wateren veerdiensten te 
onderhouden, vervolgens voorzieningen trof 
om de bediening der bestaande veren daad
werkelijk onder zijn bestuur te brengen ; 

dat daarbij met name de wijze geregeld 
werd, waarop de overheid " au nom de la na
tion" bezit zoude nemen van de lichamelijke 
goederen, strekkende tot bediening van het 
veer; 

dat aan de (voormalige) eigenaren der ve
ren, onder zekere voorwaarden, schadeloos~ 
stelling in uitzicht gesteld werd voor het ver
lies van den eigendom van die goederen , doch 
uitsluitend daarvoor en - in overeenstem
ming met de destijds heerschende opvattin
gen - niet voor verlies van - door de nieu
we rechtsorde niet meer erkend - veerrecht: 

dat ook, gelijk de Rechtb., onder verwijzing 
in het bijzonder naar de overwegingen van 
het - door den Keizer goedgekeurd, Avis du 
Conseil d 'Etat van 19 Maart 1813, doet uit
komen en bij de toelichting van het middel 
werd beaamd, in Frankrijk zelf wordt aange
nomen , dat de opheffing der particuliere 
veerrechten haar wettelijken grondslag vindt 
in de wet v an 6 frimaire an VII ; 

dat mitsdien het middel, dat steunt op de 
stelling, dat die wet naar haar techniek 
slechts voortbouwt op een opheffing der veer
rechtr.n , die in Frankrijk t e voren reeds haar 
b eslag had gekregen door voormelde wet van 
1 792 en daarom de executoir verklaring van 
de frimaire wet alleen hier te lande, waar 
destij ds veerrechten nog wèl bestonden, niet 
tot gevolg kon hebben, dat die rechten ver
vielen , ongegrond is ; 

0 . omtrent het derde middel : 
dat herstel van den rechtsvoorganger van 
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de van Haren 's in het door hen beweerde 
veerrecht uit krachte van het S. B. van 26 
Maart 1814, S . 46, uitgesloten is, omdat, ge
lijk de Rechtb. terecht heeft overwogen, de 
werking van dit Besluit is beperkt tot herstel 
van rechten, die tot aan de omwenteling nog 
met den eigendom eener heerlijkheid verbon
den waren geweest, t e rwijl ook de van Ha
ren's n iet beweren, dat zulks met het veer
recht, waarop zij a anspraak maken , het ge
val zou geweest zijn ; 

dat voorts op goede gronden, hierboven uit 
het vonnis der Rechtb. aangehaald, beslist is, 
dat van een herstel uit krachte van het S. B . 
van 24 Juli 1814, n ° . 55, slechts sprake kan 
zijn, indien de eigendom van het veer over
eenkomstig art. 5 van het besluit is gerecla
meerd en die reclame gegrond is bevonden, 
welk een en ander, naar in deze instantie vast 
staat, h ier niet is geschied ; 

dat het middel naar de mondelinge toelich
ting de juistheid van deze beslissing ook niet 
wil aantasten, doch aan het Hof verwijt niet 
ambtshalve beslist te hebben, dat hier te 
lande door de Fransche wetgeving te niet 
gegane particuliere veerrechten zijn hersteld 
door het S . B . van 19 Februari 1814, n ° . 17, 
en niet - zooals de van Haren 's zelve had
den betoogd - door voormeld S . B . van 24 
Juli van dat jaar, welk laatste besluit alleen 
zou regelen het herstel in het bezit der ve
ren, een herstel dat voor de van Haren 's on
noodig was, omdat hun rechtsvoorgangers 
steeds in het bezit van het veer te Grave zou
den zijn gebleven ; 

dat echter deze grief reeds daarom niet tot 
cassatie kan leiden, omdat daarvan niet blijkt 
uit het m iddel zelf, waarin geen andere klacht 
ligt dan dat het Hof herstel van het beweerde 
veerrecht had m oeten aannemen hetzij op 
grond van het S . B. van 26 Maart 1814, het
zij op grond van dat van 24 Juli van dat jaar; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt de eischers in de kost en van 

het geding in cassatie. (Salaris f 800. ) 

Conclusie van den Proc,-Gen. B erger. 

Post alia; 
De in middel I genoemde zesde appèlgrief 

van eischers keerde zich tegen de door hen 
onjuist geoordeelde beslissing der R echtbank, 
dat nocht het veerrecht in het algemeen , noch 
het gestelde v eerrecht in het bijzonder, aan 
den gerechtigde de bevoegdheid zou geven 
tot het met uitsluiting van derden tot s t and 
bren gen der oeververbinding tusschen d e 
oevers van het betreffende vaarwate r binnen 
de limieten van het veer. Deze grief heeft 
het Hof in de eerste plaat s onderzocht, om
dat de daarbij aangevallen beslissing der Rb. , 
indien juist, op zich zelf r eeds de a fwijzing 
der vordering rechtvaardigde. D e grief is 
door het Hof ongegrond bevonden en het 
heeft hieruit de gevolgtrekking gemaakt, dat 
de vordering van eischers door de R echtbank 
terecht werd afgewezen. Hoewel dus de ove
rige grieven geene bespreking meer behoef
den , heeft het Hof toch bovendien nog over
wogen, dat het overigens ook in dit opzicht 
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het beroepen vonnis juist gewezen achtte en 
dit met de gronden, welke de Rechtb. voorts 
voor hare beslissing had aangevoerd, over
nam. 

Bijaldien Uw Raad middel I ongegrond 
mocht oordeelen, zullen de beide andere mid
delen derhalve buiten behandeling kunnen 
blijven. 

De verwerping van de bedoelde zesde ap
pèlgrief berust, voorzoover met betrekking 
tot middel I van belang, op de volgende over
wegingen (r. o. v. 8 tlm 10 van het bestreden 
arrest) : enz. 

In deze overwegingen gaat het Hof er dus 
blijkbaar onderstellenderwijze van uit, dat 
aan eischers inderdaad zoude toekomen een 
veerrecht, een recht van overzetveer, als door 
hen gesteld. Het Hof is dan echter van oor
deel, dat zoodanig recht in het algemeen, af
gezien van eene mogelijke verdere strekking 
bij eenigen titel, welken de eischers, naar zij 
zelf toegaven, niet konden overleggen, niet 
meer inhoudt, dan de uitsluitende bevoegd
heid, om binnen de grenzen van het veer
recht personen en goederen te water van de 
eene zijde der rivier naar de andere over te 
brengen. 

Het wil mij voorkomen, dat het middel te
gen deze beslissing tevergeefs opkomt met 
een beroep op art. 7 Verenwet, omdat de 
daarbij gegeven definitie van het begrip 
"veerrecht" kennelijk niet meer omvat, dan 
hetgeen het Hof als inhoud toekent aan het, 
door eischers buiten eenigen titel om be
weerde en hier als hun toekomend, vooron
derstelde, recht (v.g. met 's Hofs definitie 
die, welke is gegeven in de arresten van Uwen 
Raad van 9 Juni 1879 W . 4400 en 10 Febr. 
1933 W. 12668 m. o. H. d. J ., N. J. 33-1 025). 
Art. 7 Verenwet bedoelt trouwens kennelijk 
niet om den inhoud van het veerrecht in het 
algemeen aan te geven, doch slechts om vast 
te stellen, aan welke vereischten moet zijn 
voldaan, om een recht onderworpen te doen 
zijn aan de in de Verenwet omtrent "veer
rechten" vervatte bepalingen. 

Door aan te nemen, dat het aanbrengen 
van eene brug over het watergebied, waar
over zich uitstrekt een recht, om met uitslui
ting van ieder ander personen en goederen 
over te zetten, zonder meer geen inbreuk 
maakt op een daar gevestigd recht van over
zetveer, kan dan ook het Hof m. i. art. 7 der 
Verenwet niet hebben geschonden, noch ook 
een der andere artikelen van die Wet, in het 
middel aangehaald. Dat een veerrecht op zich 
zelf uit hoofde van zijn monopolistisch ka
rakter mede zoude insluiten het uitsluitend 
recht om een brug te slaan over het water
gebied, waarover het veerrecht zich uit
strekt, valt m . i. uit de Verenwet niet af te 
leiden, te minder waar in art. 7 uitdrukkelijk 
naast het veerrecht sprake is van een brug
recht en van een tolrecht, waarin een veer
recht is omgezet. 

Uit het pleidooi van den geëerden raads
man van eischers is intusschen gebleken, dat 
de bedoeling van het middel is verdediging van 
de stelling, dat het recht van overzetveer ook 
bij eenen inhoud, als door het Hof daaraan 
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toegekend, onrechtmatiglijk wordt aangetast 
door het bouwen van eene brug binnen het 
veergebied. Blijkens het bestreden arrest 
hebben eischers met het oog op deze stelling 
voor den Hove hunne vordering, zooals die 
onder 1 van de inleidende dagvaarding was 
geformuleerd en waarbij gevorderd werd ver
klaring voor recht, dat het door hen gestelde 
veerrecht is een zakelijk en monopolistisch 
recht van veer, hetwelk hun niet alleen ver
leent de uitsluitende bevoegdheid tot het 
vervoeren en overzetten van personen en goe
deren, doch ook de uitsluitende bevoegdheid 
tot oeververbinding, in zooverre verminderd, 
dat thans zal worden verstaan voor recht, dat 
het door eischers in die dagvaarding gestelde 
en nader omschreven veerrecht is een zake
lijk en monopolistisch recht van veer. 

Te dien aanzien overwoog nu het Hof, dat 
echter de vordering van eischers was gegrond 
op een veerrecht, dat hun de uitsluitende be
voegdheid tot oeververbinding geeft en waar
op de door den Staat aangebrachte brug in
breuk maakt, en eischers alleen in deze vor
dering kunnen slagen, indien van deze veer
gerechtigheid blijkt, zoodat eischers bij de 
door hen thans gevraagde rechtsverklaring 
in deze procedure geenerlei belang hebben, 
terwij l het Hof bovendien beslist, dat ei
schers door de voorgestelde vermindering 
hunner vordering deze op ontoelaatbare wij
ze veranderen, omdat de rechtsstrijd in deze 
procedure niet betreft de vraag, of aan ei
schers een uitsluitend recht van veer toe
komt, doch of dat veerrecht, zoo al bewezen. 
van dergelijken omvang is, dat het slaan van 
de brug door den Staat daarop inbreuk 
maakt. Het wil mij voorkomen, dat, nu tegen 
dit onderdeel van het arrest in cassatie niet 
wordt opgekomen, thans niet, gelijk bij het 
middel kennelijk het geval is, het enkele 
recht van overzetten tot grondslag van de 
vordering uit onrechtmatige daad kan wor
den genomen. Ik meen, dat het middel dus 
ook hierop zal moeten stranden, al valt het 
mij moeilijk in te zien, dat een monopolis
tisch recht van veer feitelijk illusoir zoude 
kunnen worden gemaakt door het slaan van 
eene brug over het watergebied, waarover 
dat veerrecht zich uitstrekt. 

Bijaldien Uw Raad intusschen van een an
der gevoelen mocht zijn en middel I dus ge
grond mocht achten, dan zal dit toch niet tot 
vernietiging van het bestreden arrest kunnen 
leiden, tenzij tevens de middelen II en III of 
een van beide terecht mochten zijn voorge
dragen. Weliswaar hebben eischers deze bei
de middelen slechts voorgesteld voor het ge
val de daarin bestreden gedeelten van 's Hofs 
arrest geacht moeten worden mede de gron
den te vormen, waarop de in hooger beroep 
uitgesproken bevestiging van het vonnis der 
Rechtb. steunt, doch dat dit geval zich ten 
dezen voordoet. schijnt mij niet twijfelachtig, 
daar het Hof immers, ofschoon van meening, 
dat de verwerping der in middel I bedoelde 
appèlgrief reeds moest leiden tot bevestiging 
van de door de Rechtb. uitgesproken afwij
zing van de vordering, zoodat de overige 
grieven buiten bespreking konden blijven, 
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niettemin zich overigens uitdrukkelijk ook 
in dit opzicht met het vonnis der Rechtbank 
vereenigt en de desbetreffende gronden van 
dat vonnis overneemt. Het Hof blijkt dus met 
de Rechtb., op de in het beroepen vonnis 
daarvoor aangevoerde gronden, van oordeel, 
dat, bijaldien de rechtsvoorgangers van ei
schers al mochten hebben gehad een veer
-recht, als gesteld, dit tengevolge van de, hier 
te lande executoir verklaarde, Fransche Wet
,geving op het stuk der veren is verloren ge
gaan en sedert niet is hersteld, met name 
ook niet door de maatregelen van den Sou
vereinen Vorst, na het herstel van Neder
land's onafhankelijkheid te dien aanzien ge
troffen. Tegen eerstgemelde beslissing is mid
del II, tegen laatstgemelde middel III ge
richt. 

De, door het Hof overgenomen, beslissing 
der Rechtb., dat het door eischers gestelde 
veerrecht, indien al bestaan hebbende, in 
ieder geval door voormelde Fransche wetge
ving is komen te vervallen, berust blijkbaar 
op de, in Frankrijk heerschende, opvatting 
(v.g. Korteweg T. v. Rechtsgesch. 1939, dl. 
XVI bl. 483 en daar · genoemde schrijvers), 
dat de in middel II genoemde W et van 6 
Frimaire an VII (26 Nov. 1798) , in het "Dé
partement des Bouches du Rhin", waarin het 
onderwerpelijke veer was gelegen, in werking 
getreden ingevolge Keizerlijke besluiten van 
:26 April 1810, 19 October 1810 en 8 Novem
ber 1810 (Fortuijn I bl. 13 v.), de veerrech
ten als exclusieve rechten heeft opgeheven 
e n aan de veergerechtigden heeft ontnomen. 
De Rechtb. beroept zich dan ook te dezen 
aanzien op de in haar vonnis vermelde Fran
:sche schrijvers en vindt bevestiging van hare 
opvatting met name ook in een, op de Hol
landsche veren betrekking hebbend, ,,Avis" 
van den "Conseil d'Etat" van 19 Maart 1813 
(Fortuijn III bl. 551), waarin wordt overwo
gen, dat door de Wet van 6 Frimaire an VII 
het Fransche Gouvernement eigenaar is ge
worden van alle "passages d'eau". 

Blijkens de toelichting van middel II zijn 
de eischers echter van meening, dat voor
melde Fransche opvatting aangaande meer
genoemde wet voor ons land niet mag wor
den aanvaard en wel omdat de tekst zelf dier 
wet daartoe geene aanleiding geeft, en omdat 
de aan haar voorafgegane Fransche wet~be- . 
palingen, namelijk het Decreet der Consti
tuante van 15 Maart 1790 en het Decreet der 
Assemblée Législatieve van 25 Augustus 
r792, hier te lande nimmer hebben gegolden. 

Wat het eerste punt betreft, wil het mij 
-echte r voorkomen, dat het niet vermetel is 
om met de bovenbedoelde Fransche schrij
vers uit den tekst der Frimairewet zelf de 
,opheffing der veerrechten af te leiden, wan
neer men in art. 1 leest : 

,,Les dispositions des lois du 25 août 1792, 
sur les bacs et bateaux établis pour la tra
verse des fleuves, rivières ou canaux navig
ables, et du 25 thermidor an III, sur les 
droits à percevoir aux dits passages, ainsi 
,que toutes autres lois, tous usages, concor
dats, engagements, droits communs franchi
:ses, qui pourraient y être relatifs ou en dé-
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pendre, sont abrogés," 
alsook, wanneer men ziet, dat volgens het 

bepaalde in art. 3 dier wet de eigenaren van 
veren, bijaldien zij niet voldoen aan de bij 
art. 2 gestelde eischen, worden "dépossedés 
sans indemnité". 

Wat het tweede punt betreft het volgende. 
Gelijk in het vonnis der Rechtbank over
wogen, werden bij het voormeld decreet der 
Constituante van 1790 de heerlijke rechten 
(droits seigneuriaux) zonder schadeloosstel
ling vervallen verklaard, met uitzondering 
van het veerrecht, hetwelk provisioneel aan 
de eigenaren werd gelaten. Bij het daarop 
gevolgde decreet der Assemblée Législative 
van 1792 werden de exclusieve rechten van 
veer vervallen verklaard (,,Supprimés" art. 
9), waarmede - aldus de Rechtbank - die 
rechten tegelijk met andere exclusieve rech
ten deel van het nationale domein zijn ge
worden in dier voege, dat het voortaan aan 
iederen burger zou vrijstaan, dit recht van 
de overheid in pacht te verkrijgen en na be
komen bewilliging op de daartoe vast te stel
len voorwaarden uit te oefenen. De Recht
bank deelt dan verder mede, dat ter ophef
fing van misbruiken, welke van het ontbre
ken eener behoorlijke regeling dier uitoefe
ning en verpachting het gevolg waren, b ij 
meergenoemde wet van 6 frimaire an VII in 
dit opzicht eene nadere regeling is getroffen, 
welker uitgangspunt blijkens den conside
rans, opzet en inhoud dier wet geen ander 
was, dan dat van laatstbedoeld decreet van 
25 Augustus 1792, te weten steunde op de 
gedachte, dat het veerrecht als exclusief 
recht was vervallen en teruggekeerd tot het 
nationaal domein. Het wil mij voorkomen, 
dat, waar m. i. reeds in den tekst der Fri
maire-wet zelf - waarin bovendien de be
palingen van het decreet van 25 Augustus 
1792 uitdrukkelijk werden afgeschaft - de 
opheffing der veerrechten kan worden ge
lezen, der Rechtbank kwalijk een verwijt 
ervan kan worden gemaakt, dat zij ter ver
klaring van dien tekst mede steun heeft ge
zocht in de daaraan voorafgegane Fransche 
wetten, waarin het leidend beginsel, de op
heffing van alle heerlijke rechten, werd uit
gesproken, ook al zijn die wetten zelf hier te 
lande niet executoir verklaard. Ik acht mid
del II derhalve niet gegrond. 

Rest de vraag, of, zooal het onderwerpe
lijke veerrecht, indien van zijn bestaan 
mocht blijken, onder de gelding der Fran
sche wetgeving hier te lande mocht zijn ver
vallen, hetzelve niet na het herstel onzer 
onafhankelijkheid zoude zijn hersteld . 

Tegen de ontkennende beantwoording van 
deze vraag door R echtbank en Hof keert 
zich middel III. 

Eischers hebben zich ten behoeve van hun 
betoog, dat bedoeld herstel inderdaad wel 
heeft plaats gevonden, beroepen op de Be
sluiten van den Souvereinen Vorst van 26 
Maart 1814 S . 46 en van 24 Juli 1814 No. 55. 
Naar mijne meening is het beroep op eerst
gemeld besluit terecht afgewezen met de 
overweging, dat dit besluit op het onder
havige veerrecht niet van invloed kan zijn 
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geweest, vermits dat Besluit slechts terug
gave aan de heeren der heerlijkheid beoogde, 
wordende krachtens art. 3 van dit besluit 
onder heerlijkheden verstaan "heerlijkheden, 
ridderhofsteden en havezaten", terwijl, ge
lijk, volgens de Rechtbank, tusschen partijen 
in confesso is, de toenmalige veergerechtigde 
niet als heer eener heerlijkheid in den hier 
bedoelden zin was te beschouwen, daargela
ten, dat niet blijkt, of het pretense veerrecht 
wel ooit aan een heerlijkheid geaccrocheerd 
is geweest. Deze beslissing is in overeenstem
ming met hetgeen Uw Hooge Raad bij zijn 
arrest van 15 December 19u W. 9306 uit
maakte met betrekking tot het heerlijk 
jachtrecht. Bovendien was de Rechtbank van 
oordeel, dat de toepassing van voormeld Be
sluit van 26 Maart 1814, voor wat betreft 
het onderhavige veer, hetwelk blijkens der 
eischers stellingen aan particulieren toe
kwam, behoorde te wijken voor de speciale 
regeling, welke, voor wat deze veren betreft, 
werd gegeven in het tweede van de beide be
sluiten, waarop eischers zich beriepen, het 
Souverein Besluit van 24 Juli 1814 no. 55, 
"bepalende de teruggave der veeren aan de 
voormalige eigenaars". Bij dit besluit be
paalde de Souvereine Vorst uit overweging 
"dat het alleszins billijk is diegenen, aan 
welken onder het Fransche bestuur zonder 
eenige schadevergoeding, hunne veeren ont
nomen zijn, in het bezit van dezelve te her
stellen", dat (art. 1) ,,de veeren, die van 
oudsher in particulier eigendom, 't zij van 
een Stad, Corporatie of andere particulieren 
geweest zijn, zullen aan hunne voormalige 
eigenaars worden teruggegeven". Art. 5 van 
dit Besluit houdt echter in: ,,Alle degenen, 
welke den eigendom van eenig veer willen 
reclameeren, zullen zich aan den Gouverneur 
van hunlieder Provincie met overlegging der 
bewijzen moeten adresseeren, die hetzelve 
gegrond vindende ter kennis van het Depar
tement der Domeinen zal brengen, teneinde 
de reclamanten dadelijk het effect van deze 
Onze gunstige dispositie te doen geworden". 
Aangezien nu bij pleidooi zijdens eischers 
verklaard was, dat zij niet in staat waren, 
omtrent de naleving van den hierbedoelden 
eisch rechtstreeksch bewijs te leveren, meen
de de Rechtbank te moeten aannemen, dat 
eene ambtelijke gegrondbevinding van het 
veerrecht als voormeld niet heeft plaats ge
vonden en een desbetreffende kennisgeving 
of verklaring niet is afgegeven, zoodat de 
R echtbank onder deze omstandigheden eene 
erkenning van dit recht niet verantwoord 
achtte, vermits de erkenning van een zoo
zeer uit den tijd zijnd recht van een zoo
danig knellend karakter als het recht van 
veer niet dan onder zeer stringente voor
waarden kan geschieden. Het middel klaagt 
nu erover, dat de vervulling van den eisch, 
in art. 5 van het besluit van 24 Juli 1814, 
bedoeld voor het herstel van het veerrecht, 
waarop de eischers zich beroepen, door 
R echtbank en Hof noodzakelijk is bevonden. 
Deze klacht schijnt mij niet gegrond, aan
gezien de tekst zelf van art. 5 van het ge
melde Souverein Besluit in verband ook met 
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den considerans, waarin onder meer wordt 
overwogen "dat niemand aanspraak heeft, 
om in het bezit van dezelve (veeren) her
steld te worden, dan die door wettige bewij
zen zal kunnen aantoonen, regt van eigen
dom op die veeren te hebben", m. i. duide
lijk aantoont, dat van herstel van hen, aan 
wie onder het Fransch bestuur zonder eenige 
schadevergoeding hunne veeren ontnomen 
waren, slechts sprake kon zijn, indien aan de, 
in art. 5 van het hierbedoelde besluit ge
stelde, voorwaarden was voldaan. Ik moge 
in dit verband nog wijzen op het bij dit 
Koninklijk besluit van 24 Juli 1814 behoo
rende rapport, door den Hoofdadministra
teur der domeinen en den Directeur-Gene
raal van den Waterstaat ter voorbereiding 
van dat besluit uitgevaardigd (zie: Schepel, 
Wegenrecht in Nederland bi. 359/360 en bi. 
369, alwaar dit rapport in zijn geheel is afge
drukt). Ook dit middel zal dus m.i. niet tot 
cassatie kunnen leiden. 

Bij conclusie van antwoord in cassatie 
heeft de Staat in verband met dit derde mid
del nog aangevoerd, dat ten tijde van de 
vaststelling van genoemd Souverein Besluit 
van 24 Juli 1814 de Grondwet van 1814 in 
werking was getreden - hetgeen immers is 
geschied bij proclamatie van 29 Maart 1814 
- zoodat de Souvereine Vorst toen niet meer 
bevoegd was, zonder medewerking van de 
Staten-Generaal rechten te verleenen of te 
beschikken over de bezittingen van de inge
zetenen, en de Souvereine Vorst, toen niet 
meer in bezit van Wetgevende macht, niet 
verder kon gaan, dan het Souverein Besluit 
van 26 Maart 1814 S . 46. Alleen voor het 
geval, dat dit verweer voor hem van belang 
zoude blijken te zijn en alleen voor het ge
val, dat dit verweer slechts kan worden on
derzocht, indien het wordt voorgedragen in 
den vorm van een incidenteel cassatieberoep, 
heeft de Staat vervolgens zijnerzijds inciden
teel beroep in cassatie gesteld en daarbij als 
eenig middel van cassatie voorgedragen: enz. 

Indien de Hooge Raad zich met mijne vo
renstaande conclusie betreffende middel 111 
zoude kunnen vereenigen, zal de behandeling 
van dit, voorwaardelijk ingesteld, inciden
teel cassatieberoep, hetwelk trouwens bij ge
grondbevinding van het incidenteel middel 
toch, bijaldien de middelen van het princi
pale beroep zouden worden verworpen, uit
eindelijk tot bevestiging van het bestreden 
arrest zoude leiden, achterwege kunnen blij
ven. 

Gelet op Uwe arresten van 20 April 1866 
W. 2795, 28 December 1904 W. 8160 en 15 
December 19u W. 9306, waarbij op den in 
dit middel bedoelden grond het Koninklijk 
besluit van 8 Februari 1815 S. 11, waarbij 
herstel werd beoogd van de vroeger afge
scheiden, van heerlijkheden afkomstige, 
jachtrechten, onverbindend werd geoordeeld 
als verder gaande dan het Souverein besluit 
van 26 Maart 1814 S. 46, zoude ik aan dit 
incidenteele middel overigens eene goede 
kans durven voorspellen, tenzij Uw Raad 
den geëerden pleiter voor eischers zoude wil
len volgen in diens betoog, waarbij het be-
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sluit van 24 Juli 1814, in verband met den, 
in deszelfs aanhef voorkomende, verwijzing 
naar het Souverein besluit van 19 Februari 
1814 betreffende de opheffing van het Be
stuur van wateren en bosschen, als eene na
dere regding en consolideering van den door 
laatstgemeld besluit geschapen rechtstoe
stand werd voorgesteld. Onder het Bestuur 
van Wateren en Bosschen (,,Administration 
des Eaux et Florêts") - aldus dit betoog -
waren onder het Fransche Bestuur onder 
meer - volgens pleiter op wettige of onwet
tige wijze - de door den Staat geannexeerde 
veren gebracht. Die toestand werd door Wil
lem I op 19 Februari 1814 opgeheven en als 
gevolg van dezen maatregel was het treffen 
van nieuwe voorzieningen noodig. De beslis
sende stap - aldus pleiter - was reeds ge- · 
nomen, t. w. ongedaanmaking van de, hetzij 
formeel wettige, hetzij formeel onwettige, 
usurpatie van de veerrechten door den Staat. 
De juistheid hiervan toegegeven, vraag ik 
mij nochtans af, of bij dit belangwekkend 
betoog niet over het hoofd wordt gezien, dat 
het herstel der vroegere eigenaren van veren 
in hunnen eigendom, als bij het Souverein 
Besluit van 24 Juli 1814 geschied, dan toch 
niet neerkwam op regeling van burgerlijk 
recht, welke, volgens de bepaling van art. 
100 der Grondwet van 1814, bij de wet over
eenkomstig de artt. 46 en 4 7 dier Grondwet 
behoorde te geschieden. 

Overigens het geval, waarvoor het inci
denteele cassatieberoep is ingesteld niet aan
wezig, immers de ter ondersteuning van het 
principale beroep aangevoerde middelen alle 
ongegrond achtende, concludeer ik tot ver
werping van het laatstbedoeld beroep, met 
veroordeeling van de eischers tot cassatie in 
de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 

6 Maart 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280; Wegen
wet art. 4). 

Voor de vaststelling van het begrip 
"openbare weg" bij de toepassing van 
art. 280 Gemeentewet dienen de bepa
lingen der Wegenwet te worden gevolgd; 
hieraan kan niet afdoen dat dit artikel 
vóór de inwerkingtreding der wet is tot
standgekomen, zijnde het immers na die 
inwerkingtreding ongewijzigd gehand
haafd. ( Anders: de R. v. B.). 

Echter is - nu in dit geding op de in 
art. 4, xe lid onder I en II der Wegen
wet vervatte feitelijke omstandigheden 
geen beroep is gedaan - de vraag, of de 
wet al dan niet in beschouwing moet 
worden genomen en zoo ja welk artikel 
daarvan, niet van belang, vermits -
waar het hier kennelijk geldt de beoor
deeling van een reeds vóór de inwer
kingtreding der Wegenwet ontstanen 
toestand - in alle gevallen dezelfde 
maatstaf moet worden aangelegd. 

Die maatstaf is echter een andere dan 
de door den R. v. B. gebezigde - het 
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gebruik dat van de wegen wordt ge
maakt i.v. m. de daaraan door den recht
hebbende gegeven bestemming - , im
mers moet, zal van openbaren weg spra
ke zijn, blijken van den wil ook der over
heid. 

Wijders blijkt uit de overwegingen 
van den R. v. B. niet voldoende duide
lijk of deze heeft inachtgenomen dat het 
door den rechthebbende op den weg fei
telijk toelaten van het verkeer dezen 
nog niet openbaar doet zijn; meer be
paaldelijk kunnen de door den R. v. B. 
als vaststaande aangenomen feitelijke 
omstandigheden (de aanwezigheid van 
borden, o.m. tekennengevend dat de 
toegang is verboden voor personen wien 
die toegang vanwege de Staatsmijnen is 
ontzegd en dat de wegen eigen wegen 
der Staatsmijnen zijn; en het vóór de 
inwerkingtreding der Wegenwet tijde
lijk afsluiten van den toegang en aan
brengen van borden met "Verboden toe
gang", Red.) slechts dàn aan het aan
nemen van een bestemming door be
langhebbende tot openbaren weg niet in 
den weg staan, indien daartegenover 
feitelijke gedragingen van belangheb
bende kunnen worden gesteld welke des
ondanks de gedachte aan een enkel tot 
wederopzeggens gedoogen van het ver
keer uitsluiten; met name is het voor
melde tijdelijk afsluiten en aanbrengen 
van borden met "Verboden toegang" 
slechts dan niet ter- zake dienende, in
dien reeds vóórdien de bestemming, met 
den wil der overheid, tot openbaren weg 
heeft plaats gehad. 

De bestreden uitspraak vernietigd en 
de zaak verwezen naar den R. v. B. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

Staatsmijnen in Limburg te Heerlen tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Roermond van 15 
Mei 1939 betreffende den haar opgelegden 
aanslag in de wegonderhoudsbelasting van 
de gem. Heerlen over het belastingjaar 1936; 

Gehoord enz.; 
0 . dat belanghebbende, aangeslagen in de 

wegonderhoudsbelasting van de gem. Heer
len over het belastingjaar 1936, daartegen 
bezwaar heeft ingebracht bij den raad van 
die gemeente; 

dat, nadat de gemeenteraad belangheb
bende's bezwaren ten deele gegrond had ge
oordeeld, doch voor het overige had afge
wezen, belanghebbende van de beslissing van 
den gemeenteraad is gekomen in beroep; 

dat de R. v. B . de beslissing van den ge
meenteraad, behoudens t. a. v. één perceel, 
heeft gehandhaafd, zulks op de navolgende 
gronden: 

"dat blijkens de mondelinge behandeling 
voor den Raad, in aansluiting aan de ge
wisselde schriftelijke stukken, partijen ver
deeld zijn over de vraag of de straten en we
gen, waaraan de gebouwde eigendommen, ter 
zake waarvan de aanslag is opgelegd, belen-
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den of in wier onmiddellijke nabijheid zij 
gelegen zijn, openbare wegen zijn ; 

" dat vaststaat, dat de bedoelde straten of 
wegen gelegen zijn in de gem. Heerlen , doch 
door appellante zijn aangelegd en door haar 
van bestrating, rioleering en verlichting zijn 
voorzien; 

"dat het feit, dat de wegen zijn aangelegd 
door appellante zelve en door haar van be
strating, rioleering en verlichting zijn voor
zien, aan de belastbaarheid niet in den weg 
staat, vermits de verordening als eenigen 
eisch in dit verband stelt, dat de wegen 
openbaar zijn; 

dat het tegendeel naar het oordeel van den 
Raad noch uit de bepalingen der gemeente
wet noch uit die der verordening kan worden 
afgeleid; 

dat voor de belastbaarheid evenmin de 
eisch geldt, dat een weg niet bij een andere 
gemeente in onderhoud mag zijn, zooals ap
pellante heeft gesteld t. a . v. de Heistraat, 
welke volgens haar in onderhoud is bij de 
gem. Schaesberg; 

dat derhalve de eenige vraag, die nog door 
den Raad moet worden beslist, deze is, of de 
bedoelde wegen openbare wegen zijn; 

dat de gemeenteraad de openbaarheid heeft 
aangenomen op de navolgende gronden: 

r. dat van het verkeer daarover in het ver
leden en ook thans niemand wordt geweerd 
en ieder daarop vrij kan vertoeven, hetgeen 
blijkt uit het feit, dat openbare middelen 
van vervoer, zooals de trams van de Lim
burgsche Tramweg Mij en autobussen, vaste 
diensten op en over die wegen onderhouden 
en dat aldaar voor een ieder toegankelijke 
kerken en scholen zijn gevestigd; 

2. dat aldaar is gevestigd een politiepost 
der gem. Heerlen; 

3. dat processen-verbaal, opgemaakt we
gens overtredingen, welke op die wegen te
gen de motor- en rijwielwet, algemeene poli
tieverordening of verkeersvoorschriften zijn 
begaan, door den rechter worden vervolgd; 

4. dat aldaar van gemeentewege ook andere 
-0verheidsdiensten worden verricht, welke een 
publiekrechtelijk karakter dragen, zooals het 
ophalen van asch en vuilnis ; 

5. dat de gemeentelijke overheid aldaar 
ook andere bemoeiingen heeft, zooals het 
verleenen van vergunningen voor vermake
lijkheden, terwijl bij raadsbesluit aan de be
treffende wegen ook officieele namen zijn 
gegeven; 

6. dat te Treebeek bij de verkiezingen voor 
de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en 
den gemeenteraad steeds een stemburea u is 
gevestigd, waar elke daartoe opgeroepen kie
zer aan de verplichting hem ingevolge de 
kieswet opgelegd, moet voldoen ; 

,,dat door appellante daartegen is aange
voerd, dat de door haa r in hare woninggroe
pen aangelegde en onderhouden wegen altij d 
eigen wegen der Staatsmijnen zijn geweest 
en dat appellante daaraan niet de bestem
ming heeft gegeven van openbare wegen, 
doch zij daarover blijvend zeggenschap 
wenscht te houden; 

dat door haar dan ook aan het verkeer over 
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die wegen steeds beperkende bepalingen zijn 
opgelegd, die eenerzij ds verband houden met 
de gesteldheid der wegen en anderzijds met 
de bevoegdheid , die zij zich heeft voorbehou
den om door haar niet gewenschte personen 
den toegang tot hare woninggroepen te ont
zeggen; 

dat deze beperking in het gebruik blijkt 
uit het opschrift, dat door appellante is aan
gebracht op de borden, welke zich bevinden 
op de toegangswegen tot hare huizengroepen, 
en dat luidt als volgt: 

"Eigen weg der Staatsmijnen, ver.boden 
toegang r. voor motorvoertuigen met ijzeren 
of stalen wielbanden, 2 . voor personen, 
wien de toegang van wege de Staatsmijnen 
is ontzegd" ; 

dat om duidelijk te doen uitkomen, dat de 
wegen der Staatsmij nen slechts ter bede toe
gankelijk zijn, appellant op 25 Juli 1931 den 
toegang tot hare wegen in de huizengroepen 
Treebeek tijdelijk heeft afgesloten, waarte
gen geen enkel protest is gerezen, en dat bij 
proces-verbaal op 30 Aug. 1932, opgemaakt 
door den Ontvanger der Registratie en D o
meinen te Heerlen, i. v. m . het bepaalde in 
de Wegenwet werd geconstateerd, dat bor
den met het opschrift "Verboden Toegang, 
art. 461 Strafwetboek" geplaatst waren op 
de wegen van de Rij kseigendommen, behoo
rende tot het gebied der Staatsmij nen nader 
aangegeven op de aan dit proces-verbaal ge
hechte vij f kaarten; 

dat de openbare middelen van vervoer, die 
vaste diensten op en over die wegen onder
houden, dit doen krachtens een vergunning 
door appellante afgegeven; 

dat de aldaar gelegen kerken en scholen 
zijn ofwel eigendom van appellante ofwel 
met haar toestemming gebouwd; 

dat weliswaar aldaar een politiepost der 
gem. Heerlen is gevestigd, doch het niets 
ongewoons is dat gemeentepolitie toezicht 
op afgesloten t erreinen uitoefent; 

"dat de wegen niet voorkomen op den 
door het gemeentebestuur op te maken leg
ger ; 

,,dat appellante op deze gronden van oor
deel is, dat de betreffende wegen geen open
bare wegen zijn in den zin der Wegenwet; 

"dat de vraag of de betreffende wegen in 
den zin der verordening op de heffing eener 
wegenbelasting in de gem. Heerlen, welke in 
1923 in werking is getreden openbare wegen 
zijn, hare beantwoording echter niet kan vin" 
den in de wegenwet van 1930 ; 

dat die openbaarheid afhangt van het ge
bruik, dat van deze wegen wordt gemaakt 
i . v. m . de bestemming, die daaraan door 
den rechthebbende is gegeven; 

dat aan deze wegen een zeer groot aantal 
woningen, vormende verschillende woning
groepen, gelegen zij n , d ie zoowel voor de be
woners als voor het publiek uitsluitend langs 
deze wegen zijn t e bereiken; 

dat weliswaar bij de toegangswegen tot 
gemelde woninggroepen borden zijn aange
bracht, waarop wordt te kennen gegeven, dat 
de wegen eigen wegen der Staatsmijnen zijn 
en dat de toegang is verboden voor motor-
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voertuigen met ijzeren of stalen wielbanden 
benevens personen, wien de toegang vanwege 
de Staatsmijnen is ontzegd, doch deze be
perking slechts een zeer klein aantal voer
tuigen en personen betreft en alle andere 
voertuigen en personen worden toegelaten, 
geheel in overeenstemming met het gebruik, 
dat van deze wegen als eenige toegangsweg 
v oor de daaraan gelegen woningen en andere 
gebouwen ingevolge de klaarblijkelijk daar
aan door appellante, zijnde de rechthebben 
de, gegeven bestemming wordt gemaakt; 

dat praktisch dus iedereen, behoudens ge
melde weinig omvattende beperking, van 
deze wegen gebruik kan maken en daarop 
vrij kan vertoeven en de wegen geheel het 
karakter van een openbaren weg vertoonen; 

dat zulks ook blijkt uit de navolgende door 
appellante niet betwiste feiten: dat verschil
lende openbare middelen van vervoer vaste 
diensten op en over die wegen onderhouden, 
dat aan die wegen voor een ieder toeganke
lijke kerken en scholen zijn gevestigd, dat 
aldaar een politiepost der gem. Heerlen ge
vestigd is, dat van gemeentewege daar asch 
en vuil wordt opgehaald, dat aan die wegen 
herhaaldelijk een stembureau is gevestigd 
geweest; 

"dat daartegen naar het oordeel van den 
Raad niet afdoet, dat na invoering der we
genwet appellante op een bepaalden dag de 
toegang tijdelijk heeft afgesloten en borden 
heeft doen aanbrengen met het door haar 
vermelde opschrift, noch dat zij vergunning 
heeft gegeven aan openbare middelen van 
vervoer, die vaste diensten op die wegen on
derhouden, aangezien door het een noch door 
het ander het vrije gebruik dier wegen door 
het publiek in eenigszins beduidende mate 
is belemmerd en daaruit niet kan worden 
afgeleid, dat de bestemming om tot open
baren weg te dienen is gewijzigd; 

"dat ook de omstandigheid, dat de wegen 
niet op den legger voorkomen de openbaar
heid niet uitsluit; 

"dat de Raad op deze gronden van oordeel 
is, dat de bedoelde wegen moeten worden 
b eschouwd als openbare in den zin der daar
op toegepaste verordening, zoodat de aan
slag, voor zoover die door de beslissing van 
den gemeenteraad is gehandhaafd, terecht 
is opgelegd;" · 

dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
als middel van cassatie stelt : 

S. of v. t. van: art. 16 der Wet van 19 Dec. 
1914 S . 564, art. 280 der Gemeentewet, de 
artt. 1 en 3 der Verordening op de heffing 
eener wegonderhoudsbelasting in de gem. 
Heerlen, vastgesteld bij Raadsbesluit van 22 
Dec. 1922 en nadien gewijzigd bij Raadsbe
sluit van 28 Aug. 1930 en van 23 Juli 1935, 
artt. 4 en 55 der Wegenwet 1930, artt. 625 
en 627 B. W. en art. Il der Wet van 15 M ei 
1829 S . 28, doordat de R . v. B. heeft over
wogen, dat de vraag of de betreffende wegen 
in den zin der Verordening op de heffing 
eener wegenbelasting in de gem. Heerlen, 
welke in 1923 in werking is getreden, open
bare wegen zijn, hare beantwoording niet 
kan vinden in de Wegenwet van 1930, ten 
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onrechte evenwel, omdat eenerzijds het be
grip openbare weg in den zin van art. 280 
der Gemeentewet en van de genoemde Ver
ordening niet afwijkt - en het tegendeel ook 
niet door den R . v . B . is aangenomen - van 
het begrip openbaren weg in het algemeen, 
gelijk het in de Wegenwet wordt gebruikt, 
en anderzijds de Wegenwet in art. 4 vaststelt 
onder welke omstandigheden, vanaf het 
oogenblik harer inwerkingtreding, een weg 
als een openbare weg moet worden aange
merkt en derhalve elk geschil over de open
baarheid van een weg, dat voor het eerst, 
nà de inwerkingtreding der Wegenwet op 1 

Oct. 1932, door den rechter moet worden be
slist, aan de hand van voornoemd artikel 
moet worden opgelost, zoodat de R . v . B ., 
vaststellende, dat b ij de toegangswegen bor
den zijn aangebracht, waarop o. m . wordt te 
kennen gegeven, ,,dat de toegang is verboden 
voor personen, wien de toegang vanwege de 
Staatsmijnen is ontzegd", en dat "practisch 
dus iedereen, behoudens gemelde weinig om
vattende beperking, van deze wegen gebruik 
kan maken en daarop vrij kan vertoeven en 
de wegen geheel het karakter van een open
baren weg vertoonen", en dus van oordeel 
zijnde, dat de desbetreffende wegen slechts 
voor een beperkt aantal personen en derhalve 
niet voor een ieder toegankelijk zijn, en te
v ens vaststellende dat op gemelde borden 
o. m . wordt te kennen gegeven, dat de wegen 
,,eigen wegen der Staatsmijnen" zijn - waar
door derhalve is kenbaar gemaakt, dat die 
wegen slechts ter b ede toegankelijk zi_in en 
het publiek dus enkel b ij gedoogen van den 
rechthebbende die wegen mag begaan - en 
dat nà de invoering der Wegenwet, vóór 1 

Oct. 193 2, op een bepaalden dag de toegang 
tijdelijk is afgesloten en borden met het op
schrift "Verboden Toegang, art. 461 Straf
wetboek" zijn aangebracht, en dat door deze 
beide laatste omstandigheden, alsmede door
dat een vergunning is gegeven aan openbare 
middelen van vervoer, die vaste diensten op 
die wegen onderhouden, het vrije gebruik 
dier wegen door het publiek niet in eenigs
zins beduidende mate is belemmerd, en dus 
toch wel van oordeel zijnde, dat daardoor, zij 
het ook een onbeduidende belemmering is t e
weeg gebracht, had moeten beslissen, dat aan 
geen der in art. 4 der Wegenwet voor de open
baarheid van den weg gestelde eischen kon 
zijn voldaan en de desbetreffende wegen der
halve geen openbare wegen konden zijn en de 
aanslag, voor zoover die door de gemeente is 
gehandhaafd, derhalve ten onrechte was op
gelegd, en, voor geval de Wegenwet 1930 in 
het onderhavige geval inderdaad niet van 
toepassing is, doordat de R . v. B. heeft ge
oordeeld, dat de desbetreffende wegen door 
de door den rechthebbende gegeven bestem
ming openbare wegen zijn in den zin van 
voornoemde Verordening en dient engevolge 
den aanslag heeft gehandhaafd, behoudens 
wat betreft het perceel A. no. 3220, t en on
rechte evenwel, omdat de bovenweergegeven 
overwegingen van den R. v. B. met een be
stemming tot de openbaarheid der wegen in 
den zin van art. 280 der Gemeentewet en van 

29 
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voormelde Verordening, en met die openbaar
heid zelve, onvereenigbaar zijn en de aanslag 
dus n iet gehandhaafd kan blijven, al hetwelk 
te meer klemt, nu de wegen door de Staats
mijnen worden onderhouden en niet op de 
leggers voorkomen, en daaraan niet afdoet, 
dat verschillende openbare middelen van 
vervoer vaste diensten op en over die wegen 
onderhouden, dat aan die wegen voor een 
ieder toegankelijke kerken en scholen, een 
politiepost der gem. Heerlen en somtijds een 
stembureau gevestigd zijn, en dat van ge
meentewege aldaar asch en vuil wordt opge
haald, welke omstandigheden overigens met 
de niet-openbaarheid der wegen zeer wel ver
eenigbaar zijn, zeker nu een en ander krach
tens vergunning van den rechthebbende ge
schiedt; · 

0. omtrent het voorgestelde middel van 
cassatie: 

dat daarbij terecht wordt bestreden het 
standpunt van den R. v. B., dat voor de toe
passing van art. 280 van de Gemeentewet en 
de daarop steunende verordening de Wegen
wet buiten beschouwing moet blijven; 

dat toch voor de vaststelling van het be
grip "openbaren weg" bij de toepassing van 
art. 280 van de Gemeentewet de bepalingen 
van de Wegenwet dienen te worden gevolgd, 
nu dit artikel niet van een opvatting in an
deren zin doet blijken en ook aan de strek
king van dit artikel geenerlei reden is te ont
leenen om aan te nemen, dat het begrip hier 
in anderen zin dan dien der Wegenwet zou 
moeten worden bepaald ; dat aan een en ander 
niet kan afdoen, dat art. 280 voormeld vóór 
de inwerkingtreding van de Wegenwet is tot
standgekomen, immers dit artikel na die in
werkingtreding door den wetgever ongewij 
zigd is gehandhaafd; 

dat evenwel - nu in het onderhavige ge
ding op de feitelijke omstandigheden, vervat 
in art. 4, eerste lid, onder I en II van de 
Wegenwet geenerlei beroep is gedaan - de 
vraag, of de Wegenwet al dan niet in be
schouwing moet worden genomen, niet van 
belang is, vermits hetzij art. 4, eerste lid, 
onder III van de Wegenwet hier van toepas
sing is, hetzij ingevolge art. 55 van de We
genwet de beoordeeling naar de daar bedoel
de bepalingen betreffende de openbaarheid 
moet geschieden, hetzij - zooals de R. v. B . 
wil - onafhankelijk van de Wegenwet is te 
oordeelen, in alle gevallen - nu het hier ken
nelijk geldt de beoordeeling van een reeds 
vóór de inwerkingtreding van de Wegenwet 
ontstanen toestand - dezelfde maatstaf 
moet worden aangelegd; 

dat die maatstaf echter een andere is dan 
door den R. v. B. gebezigd; 

dat immers de R . v. B. vooropstelt, dat de 
openbaarheid afhangt van het gebruik, dat 
van de wegen wordt gemaakt, i. v . m . de be
stemming, die daaraan door den rechtheb
bende is gegeven; 

dat aldus echter wordt voorbijgezien , dat, 
zal van openbaren weg sprake zijn, blijken 
moet van den wil ook der Overheid, kenbaar 
hetzij uit wettelijk voorschrift hetzij uit de 
gedraging van het openbaar gezag, dat de 
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weg openbaar zal zijn; 
dat wijders uit de overwegingen van den 

R. v . B. niet met voldoende duidelijkheid 
valt op te maken, of de R. v. B . heeft inacht
genomen , dat van openbaren weg niet reeds 
sprake kan zijn, indien bewezen is, dat door 
den rechthebbende daarop feitelijk het ver
keer is toegelaten; dat meer bepaaldelijk de 
in het middel vermelde feitelijke omstandig
heden, welke de R. v. B . als vaststaande heeft 
aangenomen, slechts dan aan het aannemen 
van een bestemming door belanghebbende 
tot openbaren weg niet kunnen in den weg 
staan, indien daartegenover feitelijke gedra
gingen van belanghebbende - al dan niet in 
hare aanraking met de Overheid - kunnen 
worden gesteld, welke desondanks - zij het 
eerst na verloop van tijd - de gedachte aan 
een enkel tot wederopzeggens gedoogen van 
het verkeer uitsluiten; dat met name ook het 
in 1931 en 1932 voorgevallene vóór de in
werkingtreding van de Wegenwet - de R. 
v. B., sprekende van "na de invoering" be
doelt kennelijk "na de afkondiging" - slechts 
dan niet is ter zake dienende, indien reeds 
voordien de bestemming, met den wil der 
Overheid, tot openbaren weg heeft plaats 
gehad, kunnende immers in dat geval door 
belanghebbende daarop niet eenzijdig wor
den teruggekomen; 

dat dus de uitspraak niet in stand kan blij
ven en verwijzing moet volgen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van 

Beroep ter verdere behandeling en beslissing 
van de zaak in voltallige vergadering met 
inachtneming van dit arrest. 

(N . J.) 

29 Maart z940. AR REST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt. 1401, 1406). 

De burgerlijke rechter mag beoordee
len, of bij de uitvoering van de taak der 
overheid in strijd zou zijn gehandeld 
met de ook op haar rustenden plicht om 
niet door onvoorzichtigheid den dood 
van een ander te veroorzaken. D aarbij 
moet de rechter echter rekening houden 
met de grenzen, binnen welke de over
heid vrij moet zijn om naar eigen in
zicht te handelen, welke grenzen, voor
zoover zij niet reeds zijn getrokken bij 
de wettelijke omschrijving van de taak 
der overheid, waarom het gaat, bepaald 
worden door den aard van die taak en 
de omstandigheden, waaronder deze 
moet worden volbracht. Verschil van op
vatting omtrent wenschelijkheid of 
noodzakelijkheid van een maatregel of 
omtrent de wijze, waarop deze is ten 
uitvoergelegd, mag den rechter niet lei
den tot het oordeel, dat onrechtmatig 
is gehandeld. 

Het Hof is blijkbaar van dezelfde be
ginselen uitgegaan. Waar het gold een 
bedreiging met geweld tot herstel en 
bewaring van de openbare orde gericht 
tegen het zich ter plaatse bevindend 
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publiek, moet het publiek uit den weg 
gaan, wat hier, naar het Hof aanneemt 
redelijkerwijs ook mogelijk was. Onder 
deze omstandigheden rechtvaardigt het 
feit der aanrijding zonder meer niet het 
aannemen van onvoorzichtigheid aan de 
zijde van de politie, ook dan niet, indien 
aan het slachtoffer niets te verwijten 
valt, zelfs niet, dat hij zich onnoodig in 
gevaar heeft begeven. Ook afwijking van 
de gewone verkeersregelen kan ten deze 
niet schuld opleveren. De gemeente is 
mitsdien, noch ingevolge art. 1406, noch 
ingevolge art. 1403 B. W., aansprakelijk. 

1. Nelly Juliana Langlais, echtgenoote van 
Willem van de Poll, wonende te Den Haan in 
België in haar hoedanigheid van moeder
voogdes over de minderjarige Renée Bosch, 
2. Willem van de Poll voornoemd, wonende 
te den Haan in België in zijn hoedanigheid 
van mede-voogd over voornoemde minder
jarige en voorzooveel noodig tot machtiging 
en bijstand van zijne echtgenoote, eischers 
tot cassatie van het op 9 Maart 1939 door 
het Hof te 's- Gravenhage (1939 no. 716) tus
~chen partijen gewezen arrest, adv. Mr. W. 
Francken, gepleit Mr. A.B. Gomperts. 

tegen : 
den Burgemeester van 's-Gravenhage, als 
zoodanig deze gemeente in rechten vertegen
woordigende, adv. Jhr. Mr. J . H . de Brauw, 
gepleit Mr. Wyckerheld Bisdom. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voorzoo

veel thans van belang, blijkt, dat de eischers 
in hun voormelde hoedanigheid de gem.!ente 
's-Gravenhage voor de Arr.-Rechtb. aldaar 
hebben gedagvaard, daarbij ten behoeve van 
voornoemde minderjarige schadevergoeding 
op den voet van art. 1406 B. W. vorderende 
op grond, dat haar vader, J. W. Bosch, over
leden is tengevolge van een ongeval, dat te 
wijten is aan de schuld van een agent van 
politie van die gemeente bij zijn werkzaam
heden in gemeentedienst; 

dat de eischers daartoe gesteld hebben, dat 
die agent in den avond van 20 Maart 1936 
met het door hem bestuurde motorrijtuig met 
zijspan zich heeft begeven op het trottoir 
van den Hofweg te 's-Gravenhage vóór den 
ingang van de Passage en deze is binnenge
reden zonder signaal te geven, waarbij het 
motorrijtuig, links houdende en hoewel ter 
linkerzijde van Bosch voldoende ruimte was 
om hem te passeeren, dezen heeft aangere
den, w elk ongeval e e n embolie heeft veroor
zaakt, waaraan hij overleden is; 

dat, na bestrijding van deze vordering door 
de gemeente, de Recht b. heeft vastgesteld, 
dat tusschen partijen vaststaat, dat het on
derhavige ongeval heeft plaats gehad, toen 
op een avond tijdens de vertooning van een 
film in het Passagetheater te 's-Gravenhage 
de politie optrad tot handhaving der orde in 
en vóór dat theater en op een oogenblik, dat 
in de Passage een menschenmenigte de al
daar werkzaam zijnde politie belemmerde in 
het overbrengen van hare arrestanten naar 
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de op den Hofweg staande arrestantenauto, 
de dienstdoende agenten van politie Vianen 
en Kuyntjes, met het door eerstgenoemde 
bestuurde motorrijwiel met zijspan, komen
de van den Hofweg, ove r het trottoir de Pas-
sage zijn binnengereden om voor de politie 
ruim baan te maken en te houden, alsmede 
dat die agenten daarbij zeer langzaam en 
met razenden motor hebben gereden; 

dat de Rechtb. van oordeel, dat op grond 
van deze feiten de schuld van de agenten 
moet worden aangenomen, tenzij de gemeen
te slaagt in het bewijs van door haar gestel
de feiten, waaruit zou volgen dat de schuld 
bij Bosch zelf heeft gelegen, bij vonnis van 
1 Maart 1938 de gemeente tot bewijs van 
deze feiten door getuigen heeft toegelaten; 

dat de gemeente van dit vonnis in hooger 
beroep is gekomen, als eerste grief daartegen 
aanvoerende, dat de Rechtb. , alhoewel te
recht van oordeel, dat de agenten het trot
toir op en de Passage inrijdend, als organen 
van de overheid optraden ter uitvoering van 
de op de gemeente rustende overheidstaak, 
t en onrechte in een beoordeeling van het 
overheidsbeleid zou zijn getreden, door te 
oordeelen, dat die handeling van de politie 
op zich zelf onvoorzichtig en roekeloos zou 
zijn en tot schadevergoeding verplichten zou, 
indien dientengevolge een rustig toeschouwer 
mocht worden aangereden ; 

dat het Hof daaromtrent heeft overwogen: 
,,dat uit de boven gerelateerde, door de Rb. 
als vaststaande aangenomen, feitelijke om-. 
standigheden, welke tot het aan Bosch over
komen ongeval hebben geleid, blijkt, dat de 
dienstdoende agenten van politie Vianen (;n 
Kuyntjes, op een bepaald oogenblik actief 
optreden noodzakelijk oordeelend t en einde 
hun in de Passage dienstdoende collega's de 
vervulling van hun taak mogelijk, althans 
gemakkelijk, te maken, handelden als orgaan 
der gemeentelijke overheid ter handhaving 
van de overheidstaak, te weten ter bewaring 
van de orde, hetgeen ook niet betwist is; 

,,dat niet gebleken is, dat de middelen, 
welke de gemeentelijke overheid, handelende 
door haar organen voornoemd, te baat zou 
hebben genomen tot bereiking van het na
gestreefde doel, te weten zeer langzaam en 
met razenden motor met het motorrijwiel 
vanaf den Hofweg over het plus minus 5 M. 
breede trottoir naar en in de Passage rijden, 
zouden moeten worden aangemerkt als mis
bruik van bevoegdheid, integendeel de 
ervaring leert, dat deze middelen bij herha
ling en met succes door de politie toegepast 
worden ten einde opdringend publiek op een 
afstand te houden; 

,,dat niet ter beoordeeling van den Rech
ter staat of de gemeentelijke overheid, maat
regelen noodig achtend ter bewaring van de 
orde, derhalve ter vervulling van een uiterst 
belangrijk deel van haar taak, daartoe de 
meest geëigende middelen , mede ook in ver
band met de belangen en rechten van derden, 
gekozen heeft, noch ook of het oogenblik, 
waarop die overheid tot toepassing dier mid
delen overging, juist gekozen was; 

"dat aan deze bevoegdelijk door de politie 
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ondernomen specifieke overheidshandelingen 
niet de maatstaven kunnen worden aange
legd, welke in het maatschappelijk verkeer 
tusschen private personen gelden en aan die 
handelingen, nu bovendien vaststaat, dat de
ze met de vereischte omzichtigheid zijn ten
uitvoergebracht, elk onrechtmatig karakter 
ontzegd moet worden; 

"dat immers vaststaat, dat de politie zeer 
langzaam en met razenden motor gereden 
heeft, en eischers geen feiten gesteld hebben, 
waaruit niettemin zou kunnen worden afge
leid, dat roekeloos gehandeld zou zijn, in te
gendeel de vaststaande omstandigheden er 
veeleer op wijzen, dat het slachtoffer, het
welk zich, zij het ook in verband met de uit
oefening van zijn beroep als verslaggever, 
bevond midden in het arbeidsveld van de po
litie tijdens wanordelijkheden, de geboden 
voorzichtigheid niet heeft in acht genomen 
door niet acht te slaan op hetgeen achter 
hem geschiedde en aldaar verwacht mocht 
worden; 

.,dat de grief van de gemeente derhalve ge
grond is en nu uit hetgeen boven is overwo
gen reeds volgt, dat toewijzing der vordering 
niet kan volgen, de overige grieven buiten 
bespreking kunnen blijven;" 

dat het Hof op die gronden aan eischers 
hun vordering ontzegd heeft; 

0. dat de eischers tegen 's Hofs arrest het 
volgende middel van cassatie hebben aange
voerd: 

S. en v. t . der artt. 4, 160, 168 (oud 172 en 
·173) der Grondwet, 20 R. 0., 1401, 1402, 
1403, 1406, 1407, 1902, 1903 B . W ., 48, 59, 
:H7, 3.'i3, 355, 357, 199 Rv., 307 en 308 Sr., 
door als voormeld te overwegen en te beslis
sen, t en onrechte, omdat: 

1 °. het wel ter beoordeeling van den rech
ter staat, of de overheid en hare organen bij 
de vervulling van hare taak het recht van 
particulieren schendt om niet door toedoen 
van een ander lichamelijk letsel te onder
gaan dan wel handelt in strijd met den 
rechtsplicht, die den grondslag vormt van 
het voorschrift neergelegd in art. 308 Sr., in 
het bijzonder, of zij daarbij de in art. 1401 
B. W. en volgende vereischte zorg heeft ge
bezigd dan wel die normen overtreden heeft 
bij de keuze of het gebruik dier middelen; 

2 °. uit het feit, dat deze middelen bij her
haling en met succes toegepast worden om 
opdringend publiek op een afstand te hou
den, niet volgt de bevoegdheid der politie en 
het niet bestaan van misbruik om deze in 
alle gevallen en zonder de noodige waar
schuwingen te bezigen, terwijl een dergelij ke 
situatie in casu niet aanwezig was, althans 
niet gebleken is; 

3 °. ook al zou de keuze der middelen en het 
oogenblik van toepassing ter beoordeeling 
der overheid staan, dan nog de wijze waarop 
zij worden toegepast aan de toepassing een 
onrechtmatig karakter kan geven; 

4 °. aan de handelingen der politie wel de 
maatstaven kunnen worden aangelegd, die 
in het maatschappelijk verkeer tusschen pri
vate personen gelden, dus ook die van art. 
1401 en volgende B. W ., ook al zal de hantee-
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ring van die maatstaven voor beiden naar de 
omstandigheden verschillen; 

5 °. het Hof ten onrechte oordeelde, dat bij 
het rijden , zij het met razenden motor en 
zeer langzaam, over het trottoir en in de Pas
sage de vereischte omzichtigheid insluit, 
zulks ofschoon gesteld en deels door de Rb. 
bewezen geacht is, dat dit zonder waarschu
wingssignaal en zonder voldoende linkshou
den, c. q. rechtshouden, geschied is en dat 
een razenden motor geen gebruikelijk waar
schuwingssignaal is; 

6° . het Hof ten onrechte aanneemt, dat 
geen feiten gesteld zijn, waaruit niettemin 
zou kunnen worden afgeleid dat roekeloos ge
handeld zou zijn; 

7°. voor de toepasselijkheid van de artt. 
1401, 1402, 1406 en 1407 B . W. geen roeke
loosheid vereischt wordt, maar schuld en on
voorzichtigheid voldoende is; 

8 °. 's Hofs beslissing, dat vaststaat, dat 
met de vereischte omzichtigheid gehandeld 
is, niet behoorlijk gemotiveerd en door gee
neilei bewijs gesteund is; 

9 °. het Hof voorbijziet, dat de aansprake
lijkheid van de gemeente ook bestaat wegens 
schuld en onvoorzichtigheid van haar onder
geschikten in de uitvoering van de werk
zaamheden, waartoe de gemeente ze gebruik
te, ook al zou de gemeente niet rechtstreeks 
aansprakelijk zijn, en aan deze aansprakelijk
heid, welke niet opgeheven wordt, ook al 
zouden de ondergeschikten mede als orga
nen van de gemeente te beschouwen zijn, ze
ker de normen van de artt. 1401, 1403 en 
1406 B . W . aangelegd kunnen worden; 

0 . daaromtrent: 
dat de tegen de gemeente ingestelde vor

dering is gebouwd op verzaking door haar 
organen, althans door personen voor wie zij 
aansprakelijk is, van den rechtsplicht om 
niet door onvoorzichtigheid den dood van een 
ander te veroorzaken, een plicht, dien het 
burgerlijk recht oplegt aan een ieder, en te
gen verzaking waarvan art. 307 Sr. straf be
dreigt ; 

dat de omstandigheid, dat hier in de uit
voering van de taak der overheid in strijd 
met dien, ook op haar rustenden plicht zou 
zijn gehandeld, den burgerlijken rechter niet 
belet om te beoordeelen, of dit verwijt ge
grond is; 

dat de rechter bij die beoordeeling echter 
rekening heeft te houden met de grenzen, 
binnen welke de overheid vrij moet zijn om 
naar eigen inzicht te handelen; 

dat die grenzen, voorzoover zij niet reeds 
zijn getrokken bij de wettelijke omschrijving 
van de taak der overheid, waarom het gaat, 
bepaald worden door den aard van die taak 
en de omstandigheden, waaronder deze moet 
worden volbracht; 

dat mitsdien een, binnen deze - soms zeer 
enge en soms uiterst wijde - grenzen val
lend, verschil van opvatting omtrent wen
schelijkheid of noodzakelijkheid van een 
maatregel of omtrent de wijze, waarop deze 
is ten uitvoer gelegd, den rechter niet mag 
leiden tot het oordeel, dat onrechtmatig is 
gehandeld; 
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dat het Hof blijkbaar van deze zelfde be
ginselen uitgaat, wanneer het eenerzijds het 
overheidsbdeid niet door den burgerlijken 
rechter beoordeeld wil zien, maar anderzijds 
toch het oordeel uitspreekt, dat de gemeen
telijke politie zich in deze niet heeft schul
dig gemaakt aan een ónrechtmatige daad; 

dat dit oordeel, blijkens het boven overwo
gene, berust op de volgende door het Hof als 
vaststaande aangenomen feiten : dat Bosch 
aangereden is, terwijl hij zich tijdens wanor
delijkheden bevond midden in het arbeids
veld der politie; dat de beide agenten met 
motorrijwiel en zijspan het trottoir voor den 
ingang der Passage, waarop Bosch stond, op
reden ten einde daardoor het publiek, dat 
tegen andere ter plaatse dienstdoende agen
ten opdrong, terug te dringen; dat zij daar
bij zeer langzaam reden en met razenden 
motor ; 

dat het Hof dus verwerpt de voorstelling 
van de eischers, dat de agenten bij de aanrij
ding op weg waren naar de plaats, waar zij 
hun collega's wilden gaan bijstaan, en vast
stelt, dat het hier gold een bedreigen met 
geweld tot herstel en bewaring van de open
bare orde gericht tegen het zich ter plaatse 
bevindend publiek; 

dat bij het nemen van zoodanigen maat
regel het publiek uit den weg heeft te gaan, 
wat, naar het Hof aanneemt, in het onder
havige geval redelijkerwijs ook mogelijk was 
door het zeer langzaam rijden en het waar
schuwend geraas van den motor; 

dat onder die omstandigheden het feit, 
dat des·alniettemin een aanrijding plaats 
vindt, zonder meer, niet rechtvaardigt on
voorzichtigheid van de zijde van de politie 
aan te nemen, ook dan niet, indien aan het 
slachtoffer niets te verwijten valt, zelfs niet 
dat hij zich onnoodig in gevaar heeft be
geven; 

dat van schuld bij de politie ook niet kan 
blijken uit de stelling van de eischers, dat 
de agenten, linkshoudende en zonder de ge
bruikelijke verkeerssignalen gegeven te heb
ben Bosch hebben aangereden, hoewel ook 
ter 'linker zijde plaats was om hem voorbij 
te rijden; 

dat, al moge dit in het algemeen voldoende 
zijn om in geval van een, naar de regelen van 
het verkeer te beoordeelen verkeersongeval 
schuld bij den bestuurder van het aanrij
dende voertuig te doen aannemen, die feiten 
daartoe ontoereikend zijn, indien het, zooals 
het Hof - in afwijking in zoover van de 
voorstelling van de eischers - heeft vast
gesteld, geldt een politievoertuig, dat bij 
wanordelijkheden gebezigd wordt om het pu
b liek te dwingen het veld te ruimen; 

dat mitsdien de op grond van schuld bij 
haar politiebeambten tegen de gemeente in
gestelde vordering noch ingevolge art. 1406 
B . W. noch ingevolge art. 1403 van dat Wet
boek kan worden toegewezen en het middel 
in zijn verschillende geledingen te vergeefs 
opkomt tegen deze juiste en ook naar den 
eisch der wet met redenen omkleede beslis
sing. 

Verwerpt het beroep. 
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Veroordeelt de eischers in de kosten van 
het geding in cassatie. (Salaris f 250.) * 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Men kan zich, dunkt mij, afvragen, of dit 

middel niet reeds hierom zal moeten falen, 
omdat het Hof heeft vastgesteld, dat de 
handelingen, waarvan de onrechtmatigheid 
werd staande gehouden, door de genoemde 
agenten van politie bevoegdelijk als speci
fieke overheidshandelingen ondernomen, met 
de vereischte omzichtigheid zijn ten uitvoer 
gebracht, zoodat aan die handelingen, vol
gens het Hof, elk onrechtmatig karakter ont
zegd moet worden, en tegen deze beslissing 
het middel in de onderdeelen 3 °, 5° , 6° , 7° 
en g o m. i. vruchteloos opkomt. 

In de onderdeelen 3 ° en 5 ° , omdat 's Hofs 
oordeel omtrent hetgeen in de gegeven om
standigheden aan omzichtigheid vereischt 
werd in cassatie onaantastbaar is, daar de 
omstandigheden, waarvoor de eischers bij 
onderdeel 5° nog bijzondere aandacht vra
gen, geenszins noodwendig tot eene andere 
gevolgtrekking behoeven te leiden. In onder
deel 6°, omdat dit zich richt tegen eene fei
telijke beslissing. In onderdeel 7°, omdat uit 
niets blijkt, dat het Hof het "hierbij gestelde 
zoude hebben voorbijgezien. Het Hof heeft 
immers, vooropstellende, dat aan de bevoeg
delijk door de politie ondernomen specifieke 
overheidshandelingen niet de gewone maat
staven kunnen worden aangelegd, welke in 
het maatschappelijk verkeer tusschen private 
personen gelden, blijkbaar uit het vaststaar,-_ 
de feit, dat de politie zeer langzaam en met 
razenden motor gereden heeft, afgeleid, çat 
de, in het belang van de bewaring der orde 
ondernomen, handeling zonder meer van on
gevaarlijken aard kon worden geoordeeld en 
dat dus in die handeling - behoudens, daar
mede gepaard gaande, roekeloosheden, waar
omtrent echter niets was gesteld, laat staan 
gebleken, - geene schuldige gedraging kon 
worden gezien. 's Hofs gevolgtrekking schijnt 
dan ook volkomen verklaarbaar, aangezien 
toch de zeer langzame voortbeweging van het 
motorrijtuig, welks nadering door het geraas 
van den motor op alleszins duidelijke wijze 
werd aangekondigd, bij normale oplettend
heid redelijkerwijze geacht kon worden elk 
gevaar van eenigszins ernstigen aard uit te 
sluiten. Wat eindelijk onderdeel g o betreft, 
omdat de vereischte motiveering in het hier
vorengemelde, in het bestreden arrest op de 
beslissing, dat aan de handeling der agenten 
elk onrechtmatig karakter moest worden ont
zegd, met een "dat immers" volgende, is te 
vinden, terwijl daarenboven in het bestreden 
arrest is overwogen, dat de vaststaande om
standigheden veeleer wijzen op eigen schuld 

* Eene gelijkluidende uitspraak is in de
zelfde aangelegenheid (film Heldenkermis) 
betreffende een ander kind van het overleden 
slachtoffer op denzelfden datum gewezen. 
( R ed.). 
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van het slachtoffer, tegen welke laatste be
slissing het middel zelfs in het geheel niet 
opkomt. 

Aangezien derhalve, naar 's Hofs, m . i . 
aanvaardbare, vaststelling, aan de bedoelde 
handeling der politieagenten elk onrechtma
tig karakter ontbreekt, kan reeds om deze 
reden, wat daarvan overigens mocht zijn, on
derdeel 9 ° van het middel niet opgaan. 

Onderdeel 2 ° van het middel mist, naar 
het mij voorkomt, .feitelijken grondslag, ver
mits uit het bestreden arrest niet blijkt, dat 
het Hof op grond van het enkele hier ver
melde feit het niet bestaan van misbruik van 
bevoegdheid zoude hebben aangenomen. 

Rest de bespreking van onderdeel 1 °, het
welk met het m. i. daarbij geheel aansluiten
de onderdeel 4 ° te gelijk kan worden behan
deld. Deze onderdeelen vormen wel het be
langrijkste stuk van het voorgedragen middel, 
doch zij zullen, naar het mij voorkomt, niet
temin door Uwen Hoogen Raad niet behoe
ven te worden onderzocht, indien het Hof 
inderdaad terecht elke onrechtmatigheid aan 
de geïncrimineerde handeling der politie 
mocht hebben ontzegd. Zie ik het wel, dan 
was deze beslissing in het, door het Hof aan
genomen, stelsel met betrekking tot de be
oordeeling der in dezen verrichte specifieke 
overheidshandeling eigenlijk overbodig en 
paste zelfs, bij gebreke van kennelijk mis
bruik van bevoegdheid, de bespreking van 
de al dan niet onrechtmatigheid der hier
bedoelde uitvoeringshandeling logisch niet in 
dat stelsel. Het Hof begint immers met zich 
te plaatsen op het standpunt, dat de maat
regelen en middelen, welke de gemeentelijke 
overheid noodig acht ter bewaring van de 
orde, als specifieke overheidshandelingen, 
zich onttrekken aan beoordeeling door den 
burgerlijken rechter, tenzij er sprake mocht 
wezen van misbruik van bevoegdheid, het
geen ten dezen niet het geval is geacht en 
bij gemis aan gebleken of zelfs maar gestelde 
roekeloosheid m. i. ook kwalijk het geval 
kan zijn. 

Men denkt bij deze beslissing onmiddellijk 
aan het arrest van Uwen Raad van 13 Nov. 
1936, 1937 No. 182 i/z de Boer tegen den 
Staat en het wil mij voorkomen, dat het be
streden arrest inderdaad ook in het onder
havige geval terecht van oordeel is geweest, 
dat men hier te doen heeft met eene speci
fieke overheidshandeling, waarbij de Over
heid belangen heeft te behartigen van geheel 
anderen aard, dan ook door een particulier 
behartigd zouden kunnen worden (v.g. Tel
ders, Rechtskundige Opstellen aangeboden 
aan Prof. Meijers blz. 617), zoodat ook hier, 
evenals in het geval, bij Uw voormeld arrest 
berecht, der Overheid noodzakelijk eene 
ruime mate van vrijheid moet worden ge
laten om naar haar inzicht zoo te handelen, 
als de omstandigheden gebieden, en daarbij 
het bij uitstek gewichtig belang der hand
having van de openbare orde naar behoor
lijke regelen van Overheidsbeleid af te we
gen tegen andere, niet te verwaarloozen, be
langen. 

Meijers heeft intusschen in zijne noot on-
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der evengemeld arrest, evenals in de, onder 
's Hoogen Raads arrest van 29 Jan. 1937 No. 
570 (Bloemink/gemeente Tilburg) geplaat
ste, uiting gegeven aan zijnen twijfel, of in 
een geval, als het onderhavige, waarin door 
de Overheid is aangetast een subjectief recht 
- hier het recht op lijf en leven - van een 
derde, die in geen dienstverband tot de Over
heid stond, op gelijke wijze mag worden ge
oordeeld, als in het geval de Boer, waar diens 
overeenkomstig subjectief recht beweerdelijk 
was aangetast door de over hem gestelde 
militaire autoriteiten. Ik zoude mij in alle 
bescheidenheid willen veroorloven, dien twij
fel niet te deelen, waar men, zoowel in het 
onderhavige geval, als in dat van de Boer, te 
maken heeft met een optreden van de Over
heid door middel van hare organen onder 
omstandigheden, welke de te volgen gedrags
lijn geheel afhankelijk stellen van de afwe
ging der aan haar toevertrouwde belangen 
en waarbij de burgerlijke rechter zich der
halve ervan zal behooren te onthouden, de 
bewegingsvrijheid der Overheid aan banden 
te leggen, voorzoover althans niet blijkt, dat 
de door haar of hare organen gevolgde ge
dragslijn niet meer is te beschouwen als uit
vloeisel van eene, redelijkerwijze te verant
woorden, afweging van belangen, doch als 
een kennelijk niet te verontschuldigen mis
bruik van bevoegdheid. 

Het voorgestelde middel mitsdien niet ge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep met veroordeeling van de 
eischers in hunne voormelde hoedanigheid in 
de kosten, op de behandeling van het geding 
in cassatie gevallen. 

(N. J.) 

z7 Mei z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. artt. 28g-297; Auteurswet 
art. 28). 

Bij uitvoering van een concert-pro
gramma zal het beslag slechts toelaat
baar zijn op een deel der toegangsgelden, 
indien onder andere nummers ook een 
stuk voorkomt, waardoor inbreuk op 
het auteursrecht wordt gemaakt, en wel 
in evenredigheid van de beteekenis, wat 
betreft hoedanigheid en tijdsduur, die 
aan bedoeld stuk toekomt tot de betee
kenis' van de overige nummers. 

Bij de uitvoering van muziek op de 
terreinen van een Lunapark heeft het 
Hof terecht als toets aangelegd, of be
doeld deel in de aantrekkelijkheid van 
het betreden van het terrein eene we
zenlijke rol speelde. Niet voldoende is, 
dat het entreegeld toegang gaf tot zeker 
terrein en dat op dat terrein de muziek 
werd uitgevoerd. Wel heeft het Hof 
vastgesteld, dat voor een Lunapark het 
uitvoeren van muziek onmisbaar is en 
niettemin ontkend, dat de muziek in de 
aantrekkelijkheid van het Lunapark 
eene wezenlijke rol zou spelen, doch 
deze beslissing wordt in het middel niet 
aangetast. Cassatieberoep verworpen. 

Anders Proc.-Gen. Berger met betoog, 
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dat het voor de uitoefening van de be
voegdheid tot beslaglegging voldoende 
moet worden geacht, dat er een onge
oorloofde uitvoering in den zin der wet 
heeft plaats gehad in tegenwoordigheid 
van, tegen betaling van geld toegelaten, 
publiek. 

D e Vereeniging "Het Bureau voor Mu
ziek-Auteursrecht Buma", gevestigd te Am
sterdam, eischeres tot cassatie van een op 
9 Nov. 1939 door het Hof aldaar tusschen 
partijen gewezen arrest (1940 n ° . 444), adv. 
Mr. 0. B. W. de Kat, 

tegen: 
1. Anthonius Hommerson, 2 . Nicolaas Hom
merson, beiden wonende te Ginneken, 3. Cor
nelis Marinus Vermalen, wonende te den 
Dolder, gemeente Zeist, te zamen handelen
de onder den naam Gebroeders A. en N. 
Hommerson en C. M. Vermolen, verweer
ders ir, cassatie, adv. Mr. D . J . I. van den 
Oever, gepleit door Mr. P. J. Witteman. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Buma met vergunning van den Pre

sident van de Rechtb. te Amsterdam op 1 7 
Sept. 1938 in beslag heeft genomen de toe
gangsgelden, welke de verweerders van het 
publiek vroegen voor den toegang tot het 
lunapark, dat zij toen te Amsterdam exploi
teerden, zulks op grond dat aldaar muziek 
behoorende tot het repertoire van Buma in 
het openbaar ten gehoore werd gebracht zon
der haar toestemming; 

dat verweerders vervolgens bij voormel
den P resident opheffing van het beslag heb
ben gevorderd, als gronden daarvoor aanvoe
rende, dat de cacophonie van onontwarbare 
klanken en lawaai, onder meer afkomstig van 
luidsprekers en muziekinstrumenten, ge
plaatst in of buiten de tenten, niet als een 
muziekuitvoering was te beschouwen en 
voorts dat van eenig verband tusschen de in 
beslag genomen toegangsgelden en de "uit
gevoerde muziek" geen sprake was; 

dat de President in kort geding bij vonnis 
van 29 Sept. 1938 aan verweerders hun vor
dering heeft toegewezen, waarna het Hof te 
Amsterdam op het beroep van Buma dat 
vonnis heeft bekrachtigd, daartoe overwe
gende: 

,,dat de bevoegdheid om de toegangsgel
den in beslag te nemen, aan appellante, ge
let op de woorden van art. 28 der Auteurs
wet, slechts dàn toekwam, .wanneer die toe
gangsgelden zijn betaald voor het bijwonen 
van een uitvoering van muziekstukken waar
door inbreuk werd gemaakt op appellantes 
auteursrecht; 

dat het Hof aanneemt, dat door het ten 
gehoore brengen van muziekstukken op het 
terrein bij de zich daar bevindende open ker
mis etablissementen en bij enkele zich daar 
bevindende gesloten kermistenten, waaruit 
door luidsprekers muziek naar buiten werd 
overgebracht, uitvoeringen, in den zin der 
wet, van die muziekstukken hebben plaats 
gevonden; 
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dat echter het Hof, summierlijk oordeelen
de, niet acht vast te staan, dat de toegangs
gelden zijn betaald voor het bijwonen van de 
uitvoering der muziekstukken; 

dat het publiek de toegangsgelden betaal
de om toegang te verkrijgen tot het terrein, 
waar het kon gebruik maken van de zich 
daar bevindende open etablissementen, zich 
toegang kon verschaffen tot de gesloten ten
ten en eindelijk ook noodzakelijk de uitvoe
ring bijwoonde van de muziekstukken, die 
op het terrein werden ten gehoore gebracht; 

dat echter niet onder alle omstandigheden 
het betalen van toegangsgelden om toegang 
te verkrijgen tot een terrein, waar onder meer 
een uitvoering van muziekstukken plaats 
vindt, wil zeggen, dat de toegangsgelden zijn 
betaald voor het bijwonen van de uitvoering; 

dat om daartoe te besluiten naar 's Hofs 
summier oordeel vereischt wordt, dat de uit
voering, die op het terrein plaats vindt, in 
de aantrekkelijkheid van het betreden van 
het terrein een wezenlijke rol speelt, al be
hoeft die uitvoering geenszins de eenige fac
tor te zijn, die aan het betreden van het ter
rein aantrekkelijkheid verleent; 

dat het Hof van oordeel is, dat in de uit
voering van de muziekstukken op het ter
rein een wezenlijke factor, die mede de aan
trekkelijkheid van het betreden van het ter
rein bepaalde, niet geacht kan worden te zijn 
gelegen geweest; 

dat bij de beantwoording van de hier aan 
de orde zijnde vraag, - anders dan bij de 
vraag of een uitvoering heeft plaats gevon
den, - ongetwijfeld ook van belang is, of 
het ten gehoore brengen op het terrein van 
de muziekstukken van dien aard is geweest, 
dat aangenomen moet worden, dat het eenig 
muzikaal genot kon verschaffen en op grond 
van hetgeen geïntimeerden zonder tegen
spraak hebben gesteld betreffende het door 
elkaar klinken van de verschillende stukken, 
gelijktijdig op kleine afstanden van elkaar 
luidruchtig uitgevoerd, het Hof oordeelt, dat 
van verschaffing van muzikaal genot geen 
sprake is geweest; 

dat appellante wel aanvoert, dat voor het 
welslagen van een Lunapark het maken van 
muziek op het terrein op de wijze als hier 
heeft plaats gevonden, een onontbeerlijke 
factor is en dat daaruit volgt, dat die muziek 
in een genotsbehoefte van het publiek voor
ziet, maar het Hof dit slechts juist oordeelt 
in dezen zin, dat tot de uitrusting van een 
Lunapark nu eenmaal behoort het producee
ren op het terrein van een zekere hoeveel
heid klanken uit muziekinstrumenten, welke 
het bezoekend publiek, als behoorende tot 
de sfeer van een Lunapark, gaarne onder
gaat, echter zonder uit het hooren daarvan 
eenig op zich zelf staand genot te trekken, 
laat staan daarin de uitvoering van een be
paald muziekwerk te waardeeren of te kun
nen waardeeren;" 

0. dat Buma tegen dit arrest als middel 
van cassatie heeft voorgedragen: 

S. door verkeerde of niet toepassing van 
de artt. 162 Grondw., 2 en 20 R. 0., 1401, 
1402, 1403 B. W., 48, 59, 289, 295, 347, 353, 
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72I-726 Rv., I, 2, I2 en 28 Auteurswet, 
doordat het Hof heeft overwogen en beslist, 
dat het, summierlijk oordeelende, niet acht 
vast te staan, dat de toegangsgelden zijn be
taald voor het b ijwonen van de uitvoering 
der muziekstukken, omdat naar 's Hofs sum
mier oordeel daartoe vereischt wordt, dat de 
uitvoering, die op het terrein plaats vindt, 
in de aantrekkelijkheid van het terrein een 
wezenlijke rol speelt, een wezenlijke factor 
zij , die mede de aantrekkelijkheid van het 
betreden van het terrein bepaalt, hetgeen 
naar 's Hofs oordeel ten deze niet het geval 
was, op grond waarvan het Hof zich heeft 
vereenigd met den grond, waarop de Presi
dent der Rechtb. de vordering van verweer
ders tot opheffing van de gelegde beslagen 
heeft toegewezen, 

zulks ten onrechte en in strijd met de aan
gehaalde wetsartikelen, in het bijzonder met 
art. 28 Auteurswet, hetwelk in verband met 
art. I dier wet, teneinde den auteur in staat 
te stellen zijn auteursrecht te handhaven, 
aan dezen de bevoegdheid toekent tot in be
slag neming en opvordering van de toegangs
gelden, die betaald zijn voor het bijwonen 
van een uitvoering, waardoor inbreuk op het 
auteursrecht wordt gemaakt, waarmede niet 
anders bedoeld kan zijn dan dat de toegangs
gelden betaald zijn om toegang te verkrijgen 
tot het terrein of de lokaliteit waar zoodani
ge uitvoering wordt gegeven, onverschillig in 
hoeverre de uitvoerini:; in de aantrekkelijk
heid van het betreden van terrein of lokali
teit een wezenlijke rol speelt en onverschillig 
in hoeverre de uitvoering muzikaal genot kan 
verschaffen. 

0. dienaangaande: 
dat ten deze vaststaat, dat op de terrei

nen van het Lunapark van verweerders mu
ziek werd uitgevoerd in strijd met de auteurs
rechten van Buma; 

dat het middel de vraag aan de orde stelt, 
welke het verband is, dat voor de toepasse
lijkheid van den slotzin van het eerste lid 
van art. 28 der Auteurswet moet bestaan 
tusschen de door het publiek betaalde toe
gangsgelden en het uitvoeren van de mu
ziek; 

dat de strekking van deze bepaling mee
brengt, dat indien b.v. een concert-program
ma onder andere nummers ook een muziek
stuk bevat, waardoor inbreuk op het auteurs
recht wordt gemaakt, het beslag slechts toe
laatbaar zal zijn op een deel van de toegangs
gelden en wel in evenredigheid van de be
teekenis, wat betreft hoedanigheid en tijds
duur, die aan dit stuk toekomt, tot de be
teekenis van de overige ten gehoore gebrach
te nummers; 

dat het ten deze betreft een geval, waarbij 
voor het publiek, na betaling van een klein 
entreegeld, op de terreinen van het lunapark 
tegelijkertijd de gelegenheid openstond zich 
te vermaken in en om tenten van allerlei 
gading; 

dat het geenszins juist is om aan te ne
men, dat het entreegeld noodzakelijk betrek
king heeft op ieder onderdeel van hetgeen op 
de terreinen te zien of te hooren is, van hoe 
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geringen aard en ondergeschikte beteekenis 
dit ook zij, en het Hof dan ook terecht als 
toets heeft aangelegd, of dat deel in de aan
trekkelijkheid van het betreden van het ter
rein een wezenlijke rol speelt; 

dat het middel ten onrechte dit criterium 
bestrijdt en onjuist is de daartegenover ver
dedigde stelling, dat voldoende zou zijn, dat 
het entreegeld toegang gaf tot zeker terrein 
en op dat terrein de muziek werd uitgevoerd; 

dat weliswaar de toetsing van de onderha
vige muziekuitvoeringen aan voormeld cri
terium het Hof er toe heeft geleid om, hoe
wel feitelijk vaststellende, dat het uitvoeren 
van muziek .voor een lunapark onmisbaar is 
- immers behoort tot de uitrusting van zoo
danig park, welke het bezoekende publiek, 
als behoorende tot de sfeer daarvan, gaarne 
ondergaat - , niettemin te ontkennen, dat 
de muziek een wezenlijke rol zou spelen in 
de aantrekkelijkheid van het lunapark, doch 
deze beslissing in het middel niet wordt aan
getast; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eischeres in de kosten van het 

geding in cassatie. (Salaris f 350.) 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia : 
D e omstandigheid, dat op de vermelde 

terreinen tengevolge van het door elkaar 
klinken van verschillende muziekstukken, ge
lijktijdig op kleine afstanden van elkaar luid
ruchtig uitgevoerd, slechts eene "cacophonie" 
viel te beluisteren, heeft het Hof niet ervan 
weerhouden om te beslissen, dat op die ter
reinen "uitvoeringen" in den zin der Auteurs
wet hebben plaats gevonden van muziek
stukken, waarop aan eischeresse auteurs
recht toekomt. Tegen deze beslissing is in 
cassatie niet opgekomen, zoodat vaststaat, 
dat hier sprake is geweest van uitvoeringen 
in de wettelijke beteekenis. Het recht tot het 
geven van zoodanige uitvoeringen in het 
openbaar komt volgens de artt. I en I2 der 
Auteurswet uitsluitend toe aan den maker 
van de uitgevoerde werken of aan diens 
rechtverkrijgende. Inbreuk op het auteurs
recht wordt dus gemaakt door elke niet ge
oorloofde uitvoering, waarbij publiek aanwe
zig is. Art. 28 der Auteurswet geeft den 
rechthebbende, met het kennelijk doel om 
hem in staat te stellen, zijn auteursrecht te 
handhaven, onder meer de bevoegdheid tot 
inbeslagneming en opvordering van toegangs
gelden, betaald voor het bijwonen van eene 
uitvoering, waardoor inbreuk op het auteurs
recht wordt gemaakt. In verband met haar 
voormeld doel zal het daarom, naar het mij 
wil voorkomen, voor de uitoefening van die 
bevoegdheid voldoende moeten worden ge
acht, dat er eene ongeoorloofde uitvoering 
in den zin . der wet heeft plaats gehad in, 
tegen betaling van geld toegelaten, tegen
woordigheid van publiek. De woorden van 
art. 28 der Auteurswet "toegangsgelden, be-
taald voor het bijwonen van eene ...... uit-
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voering" verzetten zich m. i. niet tegen deze, 
door de ratio der bepaling aannemelijk ge
maakte, opvatting. Ik vereenig mij derhalve 
met het voorgedragen middel en met name 
ook met de daarin uitgedrukte meening, dat 
het voor de beantwoording van de vraag, of 
de toegangsgelden zijn betaald voor het bij
wonen van de uitvoering der muziekstukken, 
waardoor inbreuk op het auteursrecht wordt 
gemaakt, geheel onverschillig moet worden 
geoordeeld, inhoeverre de uitvoering dier 
muziekstukken in de aantrekkelijkheid van 
het betreden van het terrein eene wezenlijke 
rol speelt, als ook in hoeverre de uitvoering 
eenig muzikaal genot kan verschaffen . Naar 
mijne meening zal het bestreden arrest der
halve, waar m . i. aan het summier (voorloo
pig) oordeel van het Hof eeneonjuisterechts
opvatting ten aanzien van art. 28 der 
Auteurswet ten grondslag is gelegd (v.g. H.R. 
22 Februari 1940 i/z Weiss/Singer Rspr. v/d 
Week No. 8) (1940 No. 501, Red.), moeten 
worden vernietigd, terwijl de zaak zal dienen 
te worden teruggewezen naar het Hof, t en 
einde, met inachtneming van het door den 
Hoogen Raad in dezen te wijzen arrest, als
nog te onderzoeken en te beslissen, welk ge
deel te der inbeslaggenomen toegangsgelden 
geacht moet worden te zijn betaald voor het 
bijwonen van de gewraakte uitvoeringen (v.g. 
H.R. 1 December 1922 W. 11020, N . J . 1923, 
130). Ik concludeer mitsdien daartoe met 
veroordeeling van verweerders in de kosten, 
op de behandeling van deze zaak in cassatie 
gevallen. 

(N. J.) 

28 Juni r940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Auteurswet 1912 artt. 5 en 6). 

Aan art. 6 Auteurswet 1912 ligt geens
zins de opzet ten grondslag - gelijk dit 
wel met art. 7 het geval is - om door 
wetsbepaling tot maker van een kunst
werk te stempelen iemand, die zelf aan 
de eigenlijke schepping daarvan vreemd 
is. 

Bij de ten deze vastgestelde feiten 
heeft het Hof ten onrechte de figuur van 
art. 6 aanwezig geacht. 

Anders Proc.-Gen. Berger. 

De v ereeniging Het Bureau voor Muziek
Auteursrecht Buma, gevestigd te Amster
dam, eischeres tot cassatie van een op 25 
Januari 1940 door het Hof aldaar tusschen 
partijen gewezen arrest, adv. Mr. 0 . B. W . 
de Kat, niet gepleit; 

tegen: 
Jogchem's Theaters N. V., gevestigd te 
Amersfoort, verweerster in cassatie, adv. Mr. 
J. van Kuyk, niet gepleit. 

De Hooge Raad, enz.;· 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt : 
dat Buma verweerster, Jogchem's Thea-

ters N. V., - verder de vennootschap te 
noemen - heeft gedaagd voor de Recht
bank te Utrecht en, behoudens nevenvorde
ringen, heeft gevraagd voor onrechtmatig te 
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verklaren het zonder toestemming van Buma 
bij de vertooning van de geluidsfilm "Fire 
over England" in het openbaar ten gehoore 
te brengen in Juli 1938 in het door de ven
nootschap geëxploiteerde "City Theater" te 
Amersfoort van in die film opgenomen mu
ziekwerken van den Engelschen Componist 
Addinsell, die het ûitvoerings-auteursrecht 
op deze muziek ter verdediging en exploita
tie in Nederland aan Buma had toever
trouwd; 

dat de vennootschap in de eerste plaats 
heeft aangevoerd, dat op grond van de artt. 
6 en 7 der Auteurswet niet aan Addinsell au
teursrecht op voormelde muziek toekwam, 
doch aan de filmproducer Pendennis, in wier 
dienst Addinsell de muziek zou hebben ge
componeerd, althans naar wier ontwerp en 
onder wier leiding en toezicht deze zou heb
ben gecomponeerd; 

dat voorts de vennootschap heeft betoogd, 
dat, zou wel aan Addinsell auteursrecht toe
komen, dan toch, vanwege een tusschen 
dezen en P endennis op II Aug. 1936 geslo
ten overeenkomst, een vordering, als thans 
tegen de vennootschap ingesteld, niet zou 
kunnen slagen; 

dat de Rechtbank te Utrecht heeft geoor
deeld, dat niet gebleken is van feiten, welke 
de toepasselijkheid van artikel 6 of 7 van de 
Auteurswet zouden rechtvaardigen, zoodat 
het auteursrecht op de muziek door Addin
sell is verkregen, doch zij niettemin, na twee 
tusschenvonnissen te hebben gewezen, bij 
eindvonnis van 22 Juni 1939 de vordering 
van Buma heeft afgewezen op gronden ont
leend aan het bij de overeenkomst van II 
Augustus 1936 bepaalde; 

0. dat Buma van deze vonnissen in 
beroep is gekomen, terwijl de vennootschap 
harerzijds incidenteel in appèl is gekomen; 

dat het Hof bij het bestreden arrest de 
grief van de vennootschap betreffende de 
verwerping van de toepasselijkheid ten deze 
van art. 6 der Auteurswet, gegrond heeft be
vonden, de beide tusschenvonnissen heeft 
vernietigd, doch het eindvonnis, zij het op 
andere gronden, heeft bekrachtigd; 

dat het Hof dienaangaande heeft overwo
gen: 

"dat de film "Fire over England" is een 
geluidsfilm, behoorend tot de categorie der 
speelfilms, waarbij onder speelfilm, in te
genstelling tot met name de documentaire 
film en de teekenfilm, is te verstaan het 
cinematografisch werk, waarvan de kern 
wordt gevormd door een drama of spel in den 
meest uitgebreiden zin van het woord; 

dat het Hof genoemde film beschouwt als 
behoorende tot de gangbare soort van ge
luidsfilms ert derhalve niet een uitzonde
ringsgeval aanwezig acht; 

dat P endennis, door partijen aangeduid 
als producer, is de maker der litigieuse film, 
terwijl eveneens niet is weersproken dat deze 
film is gemaakt naar een ontwerp, hetwelk 
bij den aanmaak der film aan Pendennis toe
behoorde; 

dat het H of ten aanzien van de geluids
film in het algemeen - en derhalve ook ten 
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aanzien van de onderhavige film - van oor
deel is dat de op de filmband vastgelegde 
filmmuziek niet is een op zichzelf staand 
en van het spel dat wordt opgevoerd onaf
hankelijk accompagnement, doch dat alle 
geluid, gearticuleerd en niet gearticuleerd en 
al dan niet geheel of gedeeltelijk gecompo
neerd tot muziek, onverbrekelijk verbonden 
is met en verweven in het spel, dat ten aan
schouwe wordt gebracht; 

dat met andere woorden in het veronder
stelde normale geval, hetwelk hier aanwezig 
wordt geacht, het tot muziek gecomponeerde 
geluid, zooals het in de geluidsfilm ten ge
hoore wordt gebracht, is gecomponeerd als 
bestanddeel van het zelfstandig kunstwerk, 
dat de geluidsfilm is, en die muziek niet is 
een op zichzelf staand afzonderlijk bestand
deel in dat kunstwerk, doch in nauwst ver
band staat tot de andere bestanddeelen, zoo
danig dat het kunstwerk in zijn geheel een 
ondeelbare eenheid vormt; waaraan niet af
doet, dat onderdeelen der muziek wellicht 
als afzonderlijke melodieën of muziekstuk
ken t en gehoore gebracht kunnen worden, 
evenzeer als een dans of wedstrijd of andere 
scène uit de film afzonderlijk kan worden 
vertoond dan wel een daarin voorkom ende 
dialoog afzonde rlijk kan worden voorgedra
gen; 

dat ten deze al evenzeer van belang is de 
wijze waarop het werk tot stand komt, im
mers het ontwerp van den maker van de 
film bij aller arbeid richting gevend is en al 
die arbeid zich heeft te voegen in het kader 
van dit ontwerp en onder straffe leiding en 
toezicht gestuwd wordt naar één enkelvou
dig resultaat, dat is de naar het ontwerp van 
den maker vervaardigde geluidsfilm; 

dat het Hof, voorop stellend dat de au
teurswet dateert uit een tijd toen de geluids
film nog niet bestond, op grond van het 
vorenoverwogene zich niet kan vereenigen 
met de opvatting, dat de geluidsfilm zou zijn 
een uit een aantal afzonderlijke werken be
staand verzamelwerk, op welke afzonderlijke 
werken evenzoovele geestelijke werkers en 
kunstenaars in beginsel auteursrecht zouden 
kunnen doen gelden, doch de geluidsfilm 
beschouwt als een werk in den zin van art. 6 
der Auteurswet, hetwelk alle medewerkers, 
ook voorzoover zij scheppenden arbeid ver
ric hte n, samen tot s t and brenge n naar het 
ontwerp en onder leiding en toezicht van den 
maker van de film; 

dat deze opvatting impliceert, dat het au .. 
teursrecht van den maker van de film is het 
auteursrecht bedoeld in art. 6 der Auteurs
wet, hetgeen uitsluit, dat de componist der 
filmmuziek, als een dergenen die aan het tot 
stand brengen van de film hebben medege
werkt, op die muziek als bestanddeel van de 
film een afzonderlijk auteursrecht kan doen 
gelden; daargelaten of hij auteursrecht heeft 
op de muziek, voorzoover deze kan worden 
losgemaakt uit het filmverband en afzonder
lijk t en gehoore wordt gebracht, welke vraag 
hier niet aan de orde is; 

dat de Rechtbank in haar interlocutoir 
vonnis van 3 November 1938 het beroep van 
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J ogchems op art. 6 der Auteurswet verwor
pen heeft met verwijzing naar de groote mate 
van zelfstandigheid, die een componist be
hoort te hebben en uiteraard heeft bij de 
vervulling van zijn taak, terwijl uit het con
tract van II Aug. 1936 naar het oordeel van 
de Rechtbank ook op geen enkele wijze blijkt, 
dat Addinsell gehouden was te componeeren 
naar het ontwerp van P endennis en onder 
leiding en toezicht van deze; 

dat het Hof echter deze opvatting niet kan 
deelen, omdat art. 6 eigen scheppenden ar
beid en dus een groote mate van zelfstandig-
heid van hem, die · naar het ontwerp en 
onder leiding van een ander medewerkt aan 
het · tot stand brengen van een kunstwerk, 
vooronderstelt, daar anders het artikel geen 
zin heeft ; 

dat derhalve de woorden "naar het ont
werp en onder leiding en toezicht van "ruim 
moeten worden uitgelegd en het Hof geen 
bezwaar kan zien tegen de opvatting, die 
onder deze woorden brengt den arbeid van 
den componist, die het muzikale gedeelte 
van een geluidsfilm verzorgt, omdat de com
ponist, al moge hij zijn aa11.deel in het ge
heele kunstwerk in groote zelfstandigheid 
uitvoeren, niettemin zóózeer zich heeft te 
richten naar en te onderwerpen aan het ont
werp van dat kunstwerk, waarin het geluid in 
functioneel verband staat tot het beeld, dat 
hij gezegd kan worden naar dat ontwerp zijn 
scheppenden arbeid te verrichten; 

dat het Hof wel mogelijk acht, dat in spe
ciale gevallen de verhouding anders is en de 
muzikale compositie, afkomstig van een com
ponist, die niet van stonde af aan gebonden 
is door het ontwerp en de aanwijzingen van 
den maker van de film, een zoodanige en 
op den voorgrond tredende rol speelt, dat die 
compositie zich tot de film verhoudt als af
zonderlijk werk tot verzamelwerk, doch Bu
ma geen feiten heeft gesteld, waaruit valt 
af te leiden, dat hier een dergelijk uitzonde
ringsgeval aanwezig is ;" 

0 . dat Buma als middel van cassatie heeft 
voorgedragen : 

S . door v . of n . t . van de artt. 168 Grond
wet, 2 en 20 R. 0., 668 en 1354 B. W., 48, 
59, 347 en 353 Rv., 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13 en 
14 Auteurswet 1912, 

door te overwegen en beslissen als voor
meld. zulks t en onrechte: 

omdat uit hetgeen het Hof blijkens zijn 
boven weergegeven overwegingen feitelijk 
heeft vastgesteld ten aanzien van het ont
staan van de muziek van een geluidsfilm -
o. m . het feit, dat een componist bij het com
poneeren van de muziek voor zoodanige 
film een groote mate van zelfstandigheid 
heeft en scheppenden arbeid verricht -
volgt, dat, welke ook de bemoeiingen van 
P endennis zijn geweest bij het vervaardigen 
van de geluidsfilm, de daarbij behoorende 
muziek niet in den zin van art. 6 der Au
teurswet tot stand is gebracht naar het ont-
werp van P endennis en onder haar leiding 
en toezicht, doch Addinsell de maker van die 
muziek in den zin van art. 1 der wet is, zoo
dat hij auteursrecht daarop heeft verkregen, 
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en dus Buma, toen, gelijk vaststaat, Addin
sell op 1 December 1937 het auteursrecht, 
waarop hij aanspraak kon maken, zoover 
Nederland betreft aan haar overdroeg, dat 
auteursrecht verkreeg - zulks ongeacht den 
inhoud van de op II Aug. 1936 tusschen Ad
dinsell en Pendennis gesloten overeenkomst, 
daar overdracht van auteursrecht aan Pen
dennis bij die overeenkomst nietig ware, ter
wijl op vergunningen, ter zake van de uit
voering der muziek eventueel door Addin
sell bij die overeenkomst aan Pendennis ver
leend, nimmer tegenover Buma, als ver
krijgster van bedoeld auteursrecht, met 
vrucht beroep kan worden gedaan - wes
halve het Gerechtshof de vordering van 
Buma had behooren toe te wijzen. 

0. dienaangaande: 
dat aan art. 6 van de Auteurswet geens

zins de opzet ten grondslag ligt - gelijk dit 
wel met art. 7 het geval is - om door wets
bepaling tot maker van een kunstwerk te 
stempelen iemand, die zelf aan de eigen
lijke schepping daarvan vreemd is; 

dat art. 6 in de wet is opgenomen om de 
vraag op te lossen, wie als maker is te be
schouwen in de gevallen, dat de schepper 
van de grondgedachte van het werk voor de 
uitvoering gebruik maakt van personen, 
wier arbeid van min of meer scheppenden en 
dus niet in hoofdzaak mechanischen aard is; 

dat de wet deze vraag aldus beantwoordt, 
dat auteursrecht uitsluitend aan den schep
per van de grondgedachte toekomt, indien 
deze zijn medewerkers zoodanig door leiding 
en toezicht heeft geïnspireerd, dat te hunnen 
opzichte van een eigen schepping niet kan 
worden gesproken; 

dat ten deze het Hof, na te hebben voor
opgesteld, dat de onderhavige film behoort 
tot de gangbare soort van geluidsfilms en een 
uitzonderingsgeval niet aanwezig is, de toe
passelijkheid van art. 6 heeft aangenomen, 
op grond dat P endennis als "producer" het 
ontwerp van het filmwerk heeft gemaakt, het 
kunstwerk - waaronder begrepen de mu
ziek - één ondeelbare eenheid vormt, zoo
mede dat zij onder straffe leiding en toezicht 
den arbeid heeft gestuwd naar één enkelvou
dig resultaat; 

dat echter het Hof blijkbaar ook heeft aan
genomen, dat de opdracht aan Addinsell v~,c!r 
deze film betrof het componeeren van ongt
neele muziek en dat hij ook zoodanige mu
ziek heeft gecomponeerd, zoomede dat hij 
bij de schepping van die muziek noch heeft 
gewerkt naar een ontwerp voor die schep
ping, noch bij dat componeeren leiding en 
toezicht door Pendennis heeft plaats gevon
den; 

dat, gegeven die feiten, Pendennis aan den 
schep penden muzikalen arbeid geheel vreemd 
is geweest en er geen sprake is van de aan
wezigheid van de figuur, waarop, gelijk bo
ven overwogen, de wet in art. 6 het oog heeft 
gehad; 

dat integendeel uit voormelde feiten volgt, 
dat - afgezien van bijzondere overeenkom
sten welke thans niet aan de orde zijn - het 
aute'ursrecht op de origineele muzikale 
schepping zou toekomen aan den componist 
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Addinsell, waaraan niet afdoet, dat de mu
ziek was besteld voor een bepaalde gelegen
heid en uit den aard der zaak moest voldoen 
aan de bijzondere eischen, welke voor dit be
paalde filmwerk door Pendennis werden ge
steld ; 

dat het middel dus gegrond is; 
Vernietigt het bestreden arrest van het 

Gerechtshof te Amsterdam; 
Verwijst de zaak naar dat Hof ter verdere 

behandeling en afdoening. (Salaris f 450. 
Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
Deze vaststellingen (zie arrest, Red.) zijn 

van feitelijken aard en worden dan ook op 
zich zelf in cassatie niet bestreden. Wel be
streden wordt de door het Hof uit die feiten 
gemaakte gevolgtrekking, dat de onderwer
pelijke geluidsfilm niet is een verzamelwerk 
in den zin van art. 5 der Auteurswet, doch 
een werk in den zin van art. 6 dier wet, 
waarvan dus Pendennis als degene, naar wier 
ontwerp en onder wier leiding en toezicht de 
onderhavige film is tot stand gebracht, als 
de (eenige) maker moet worden beschouwd. 

De eenige grond, waarop het middel die 
gevolgtrekking bestrijdt, is deze, dat - ge
lijk het Hof ook in r.o.v. 12 aanneemt - de 
componist bij het samenstellen der filmmu
ziek eigen scheppenden arbeid verricht en 
dus eene groote mate van zelfstandigheid ge
niet. Het Hof heeft in deze omstandigheid, 
beschouwd in verband met het overigens ten 
deze feitelijk vastgestelde, geen reden gevon
den om de toepasselijkheid van art. 6 der 
Auteurswet uit te sluiten, omdat het van oor
deel was, dat genoemd artikel juist eigen 
scheppenden arbeid en dus eene groote mate 
van zelfstandigheid van hem, die naar het 
ontwerp en onder leiding van een ander me
dewerkt aan het tot stand brengen van een 
kunstwerk, vooronderstelt, daar anders be
doeld artikel geen zin zoude hebben. De in 
dezen te beantwoorden rechtsvraag zal der
halve m. i. in verband met de vaststaande 
feiten hierop neerkomen, of het Hof terecht 
van oordeel is geweest, dat de in art. 6 
Auteurswet voorkomende woorden "naar het 
ontwerp en onder leiding en toezicht van" 
zoo ruim moeten worden uitgelegd, dat zij 
geen bezwaar opleveren tegen de opvatting, 
die onder deze woorden brengt den arbeid 
van den componist, die het muzikale gedeelte 
van een geluidsfilm verzorgt, omdat de com
ponist, al moge hij zijn aandeel in het ge
heele kunstwerk in groote zelfstandigheid 
uitvoeren, niettemin zoozeer zich heeft te 
richten naar en te onderwerpen aan het ont
werp van dat kunstwerk, waarin het geluid 
in functioneel verband staat tot het beeld, 
dat hij gezegd kan worden naar dat ontwerp 
zijn scheppenden arbeid te verrichten. Het 
wil mij voorkomen, dat bedoelde vraag be
vestigend is te beantwoorden. Art. 6 der 
Auteurswet omvat niet het geval van onderge
schiktheid van den eigenlijken vervaardiger, 
waarvan sprake is in art. 7. De Memorie van 
Toelichting op art. 6 (oorspronkelijk art. 5) 
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der Auteurswet (Bijlagen Hand. 2e Kamer 
19n/1912 no. 227 - 3 bi. 8) zegt, dat het 
artikel van toepassing is, waar de schepper 
van het werk, degene, die het onderwerp, de 
gedachte, heeft verzonnen en den daaraan 
te geven vorm aangeduid, een ander is dan 
degene wiens hand het werk tot stand heeft 
gebracht. Dat het hier gebezigde begrip 
,,schepper" niet samenvalt met het verrich
ten van scheppenden arbeid, blijkt m. i. uit 
de in de M. v. T . gegeven voorbeelden, vol
gens welke men niet zoozeer te denken heeft 
aan het dicteeren van geschriften, waarbij 
degene, die de pen voert, zich wel niet het 
auteurschap zal aanmatigen, m aar aan 
kunstwerken, waar wegens den groeten om
vang een deel van den arbeid aan helpers 
van den scheppenden kunstenaar wordt op
gedragen, aan groote beeldhouwwerken, aan 
de schilderstukken, zooals b.v. Rubens vaak 
door leerlingen naar zijne schets-ontwerpen 
en onder zijne leiding schilderen liet. Met 
"ontwerp" is volgens de M. v. T . bedoeld het 
stuk, waarin alleen de grondgedachte van het 
werk aangeduid wordt. Blijkbaar wordt dus 
in art. 6, zooals het is toegelicht, geenszins 
uitgesloten, dat een medewerker van den 
,,schepper" eigen scheppenden arbeid (vg. 
ook Wijnstroom en Peremans - bi. 59) ver
richt en daarbij eene groote mate van zelf
standigheid bezit, mits het door hem tot 
stand gebrachte onderdeel van het kunstwerk 
daarmede zoodanig onverbrekelijk verbon
den is, als ten dezen met de gecomponeerde 
muziek ten aanzien van de onderwerpelijke 
geluidsfilm blijkens de feitelijke vaststelling 
in het bestreden arrest het geval is. Naar 
mijne meening zal derhalve het voorgestelde 
middel niet tot cassatie kunnen leiden, zoo
dat ik concludeer tot verwerping van het be
roep met veroordeeling van eischeresse tot 
cassatie in de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 

8 Juli 1940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W . art. 1401, A.W. artt. 242, 
244). 

Aan de desbetreffende bepalingen der 
A. W. ligt de gedachte ten grondslag, dat 
eene aanhaling in den zin der wet "ver
keerd" is en dus tot schadevergoeding 
verplicht, indien de ingestelde vervol
ging tot vrijspraak leidde en het inbe
slaggenomene aan den rechthebbende 
wordt teruggegeven. De beperking van 
de schadevergoeding volgens art. 244 
geldt niet voor de vaar- en voertuigen, 
waarmede de in- of uitgevoerde artike
len vervoerd worden. Deze opvatting 
vindt steun in de geschiedenis. 

De verplichting van den Staat tot 
vergoeding omvat zoowel de schade, 
voortspruitende uit het tijdelijk gemis 
van de auto als d ie, veroorzaakt door de 
daaraan gedurende het beslag opgeko
men beschadiging. Wat laatstgenoemde 
schade betreft, vloeit die verplichting 
voort uit de gehoudenheid van den Staat 
de door zijn organen zonder recht aan 
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den rechthebbende onttrokken auto in 
.denzelfden staat af te leveren, waarin 
deze zich bij de aanhouding bevond. 

Anders Proc.-Gen. Berger, die tevens 
de aansprakelijkheid van den Staat uit 
onr. daad afwijst. 

1°. Jeannette Marie Laurentia Daverveld, 
buiten gemeenschap van goederen gehuwd 
met Johannes Simons, wonende te Bergen op 
Zoom, aldaar het autoverhuurbedrijf uitoefe
nende onder den firmanaam Theo Simons, 
2°. Johannes Simons, wonende te Bergen op 
Zoom, ten deze optredende tot machtiging, 
en bijstand van zijne echtgenoote voornoemd, 
eischers tot cassatie van een op 30 Nov. 1939 
door het Hof te 's-Gravenhage tusschen par
tijen gewezen arrest (1940 n°. 254, Red.), 
adv. Mr. A . E . J . Nysingh, 

tegen : 
den Staat der Nederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, verweerder in cassatie, adv. 
Mr. J. H . de Brauw, gepleit door Mr. Wy
ckerheld Bisdom. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt, dat 

de chauffeur van Loon, in dienst van eische
res tot cassatie onder 1°., hierna te noemen 
"Simons", op 19 Mei 1936, met een in haar 
bedrijf in gebruik zijnde auto, eenige perso
nen heeft vervoerd, bij wie door ambtenaren 
der invoerrechten, die de auto aanhielden, 
een hoeveelheid sigarettenpa pier, niet ge
dekt door documenten, werd aangetroffen; 

dat de ambtenaren tegen van Loon ter zake 
proces verbaal hebben opgemaakt en de auto, 
als ingevolge art. 226 der Algemeene Wet 
van 26 Aug. 1822 (S. N°. 38) verbonden voor 
de door hem te verbeuren boeten in beslag 
genomen en in een garage opgeborgen heb
ben; 

dat de tegen van Loon aanhangig gemaakte 
strafvervolging op 20 Sept. 1937 door den 
Politierechter te Breda is behandeld, van 
Loon toen is vrijgesproken en qe auto op 3 
Nov. 1937 aan Simons is teruggegeven; 

dat de bedoelde auto, het eigendom van 
een Credietbank, door deze aan een derde in 
huurkoop was gegeven, d ie het voert u ig ver
volgens aan Simons in gebruik gaf, onder ge
houdenheid de uit het huurcontract voort
vloeiende verplichtingen na te k omen; 

dat voormelde eigenares en huurkooper 
hunne uit hoofde van na te melden bescha
diging toekomende r chten aan Simons heb
ben gecedeerd ; 

dat Simons door het beslag in t weeërlei 
opzicht schade heeft geleden en wel: voor
eerst doordat gedurende het beslag, wegens 
gebrek aan onderhoud, aan de auto verschil
lende, bij de dagvaarding nader omschreven, 
gebreken waren ontstaan en voorts doordat 
Simons zoolang het beslag voortduurde, het 
gebruik van den wagen heeft gemist; 

dat Simons, stellende dat de · voormelde 
schade aan de schuld van de organen of on
dergeschikten van den Staat te wijten is, voor 
de Arr.-Rechtb. te 's-Gravenhage heeft ge
vorderd veroordeeling van den Staat tot ver
goeding der aldus door haar geleden schade, 
op te maken bij staat en te vereffenen vol
gens de wet; 



461 

dat de Rechtb. bij vonnis van 19 Jan. 1939 
Simons in hare vordering niet ontvankelijk 
heeft verklaard, van welk vonnis Simons in 
hooger beroep is gekomen; 

dat bij het bestreden arrest het Hof heeft 
vooropgesteld: 

"dat Simons in haar eerste en haar tweede 
grief betoogt, dat zij ten onrechte niet ont
vankelijk is verklaard in hare vordering tot 
vergoeding der schade, d oor haar geleden; 

10. door gebrek aan zorg voor- en 2° . door 
gemis van- voormelde auto; 

dat deze grieven zoo nauw samenhangen, 
dat het Hof die tezamen zal behandelen; 

dat Simons bij de toelichting van haar eer
ste grief (gebrek aan zorg) aanvoert: 

dat er in wezen geen verschil is tusschen 
een civielrechtelijk en een strafrechtelijk be
slag en de administratie verplicht was de 
noodige zorgvuldigheid aan te wenden, die 
in het maatschappelijk verkeer betaamt ten 
aanzien van een anders goed ; 

dat ten deze een rechtsplicht voor de over
heid bestaat, die haar taak zoodanig moet 
volbrengen, dat daarbij niet noodeloos recht
matige belangen gekrenkt worden; 

dat weliswaar de in beslag neming zelf een 
p ubliekrechtelijke handeling is, d ie op de wet 
is gegrond en waartoe de overheid bevoegd 
was, doch het beheeren van het in beslag ge
nomene is een daad, waardoor de overheid 
aan het verkeer deelneemt; 

dat beheer in art. 242 der Algemeene Wet 
niet alleen bewaren, doch ook verzorgen be
teekent en die wet er zelve van uitgaat, dat 
bij verkeerde aanhalingen de daardoor ont
stane schade door de administratie vergoed 
moet worden en door den burgerlijken Rech
ter moet worden bepaald ; 

dat voorts Simons bij haar tweede grief 
{gemis van auto) betoogt: 

dat het stelsel van de Algemeene W et is, 
dat de beoordeeling of schadevergoeding ver
schuldigd is aan den burgerlijken R echter is 
overgelaten ; 

dat art. 244 dier wet mede brengt, dat scha
devergoeding verschuldigd is, omdat uit het 
feit, dat geen veroordeeling is gevolgd de ge
volgtrekking gemaakt moet worden, dat de 
aanhaling niet terecht is geschied, immers al 
staat dan vast, dat de ambtenaar tot de in 
beslag neming bevoegd was en het beslag ge
rechtvaardigd en dus rechtsgeldig, nu van 
Loon is vrijgesproken, was in de terminologie 
van art. 244 voormeld de aanhaling "ver
keerd" en heeft Simons op schadevergoeding 
dus recht; " 

dat het Hof vervolgens omtrent dit alles 
heeft overwogen: 

"dat noch bij het in beslag nemen noch bij 
het daarna beheeren van de auto de Staat 
door middel van zijn organen jegens Simons 
a ls een bijzonder persoon heeft deelgenomen 
aan het maatschappelijk verkeer, immers 
zoowel bij het een als bij het ander volgens 
de regelen bij de wet gesteld uitoefende de 
,overheidstaak, die alleen door de overheid 
kon worden uitgeoefend; 

dat ten onrechte Simons zich beroept op 
een regel, welke zou bepalen, dat de over
heid haar taak zoodanig moet volbrengen, 
<lat daarbij rechtmatige belangen niet noo
<leloos worden gek enkt, aangezien een zoo-
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danige algemeene rechtsregel niet bestaat ; 
dat dus de burgerlijke Rechter ten deze 

niet bevoegd is , tenzij hij aan de bepalingen 
van de Algemeene Wet zijn bevoegdheid zou 
kunnen ontleenen; 

dat echter van een stelsel der Algemeene 
W et, dat die R echter te beoordeelen zou heb
ben of schadevergoeding verschuldigd is, niet 
b lijkt, al kan Simons worden toegegeven, dat 
in het geval omschreven in art. 244 dier wet 
de civiele R echter wèl daartoe wordt aan
gewezen; 

dat echter dit artikel hier niet van toepas
sing is; 

dat immers naar de terminologie der Alge
meene Wet de automobiel als een voertuig 
bedoeld in art. 226 niet kan gerekend worden 
te behooren tot de "goederen" in art. 244 ge
noemd, waaronder te verstaan zijn goederen, 
die in de confiscatie vallen, terwijl ook nog 
de wet de in beslag neming van die goederen 
.,aanhaling", doch die van bedoelde voer
tuigen "aanhouding" noemt; 

dat bovendien al ware dit anders van een 
"verkeerde" aanhaling in geen geval sprake 
is, daar, zooals ook Simons zelf uitdrukkelijk 
en herhaaldelijk stelde, de in beslag neming 
zelve volkomen rechtmatig was, en dit recht
matig beslag niet onrechtmatig is kunnen 
worden door een daarop gevolgde vrijspraak; 

dat Simons het tegendeel betoogde, doch 
ten onrechte, daar zij uit het oog verloor, dat 
op dit beslag de regelen van het civiele recht 
niet van toepassing zijn; " 

dat het Hof voorts ten allen overvloede 
nog opmerkt, dat het zich geheel vereenigt 
met de beslissing der Rechtbank: .,dat art. 
242 der algemeene wet slechts bepaalt, dat 
de aangehouden goederen zullen verblijven 
onder "beheer der administratie", of zooals 
de Fransche tekst luidde "sous la surveil
lance et direction de l'administration" en dit 
slechts beteekent, dat deze de goederen on
der zich houdt, doch haar niet de verplich
ting oplegt ze tevens te onderhouden, komen
de het woord "beheerder" in deze beteekenis 
ook voor in artikel 118 van voormelde wet, 
zooals blijkt uit de vergelijking van den Ne
derlandschen met den vroegeren Franschen 
tekst, waar het woord met " celui à la dispo
sition duquel se trouvent " werd weergege
ven · 

d~t het Hof ten slotte met verwerping der 
daartegen gerichte grieven het vonnis der 
Rechtbank heeft bevestigd; 

0. dat tegen 's Hofs arrest wordt opgeko
men met het navolgend middel van cassatie: 

S. of v. t. van de artt. 1401, 1402 en 1403 
B. W., 226, 241 en 242 A. B., 160, 161 en 162 
Grondw. en 2 R . 0. , in verband met de artt. 
625, 627, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 
636, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 
1184, 1185, 1193, 1194, 1196, 1198, 1203, 
1205, 1206, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 
1393, 1398, 1399, 1400, 1576, 1576h, 1576m, 
1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1743, 1744, 
1752, 1765, 1955 en 1956 B . W . 48 Rv., 1, 
2, 118, 143, 157, 161, 162, 181, 182, 183, 
185, 192, 205, 207, 209, 212, 213, 214, 216, 
218, 219, 231, 232, 233, 234, 240, 243, 244, 
253, 290, 291 A. B. , 12, 13, 18bis en 19 van 
de Wet van 19 Maart 1932 (S. N°. 110), 

door met verwerping van de eerste twee 
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grieven, door eischers als appellanten tegen 
het in eersten aanleg gewezen vonnis, waarbij 
zij in hunne tegen den Staat ingestelde vor
dering tot schadevergoeding niet ontvanke
lijk waren verklaard, dat vonnis te bevesti
gen, zulks op de gronden en overwegingen, 
als in het arrest zijn vermeld, 

ten onrechte, 
a. omdat de Staat evenmin als zijn or

gaan, ook al handelt de Overheid ter uit
oefening van haar overheidstaak, inbreuk op 
den eigendom van goederen van particulieren 
mag maken of die goederen door handelihgen 
of verzuimen mag beschadigen, tenzij - en 
voor zoover als - de wet daartoe de be
voegdheid geeft, en de Wet, al zou deze in 
dit geval hebben toegelaten dat de ten pro
cesse bedoelde automobiel tot verhaal eener 
door den chauffeur (voerman) verbeurde 
boete werd aangehouden en onder beheer 
van de administratie werd gehouden, geens
zins een bevoegdheid tot verder gaande in
breuk op het eigendomsrecht en tot zaak
beschadiging voor de Overheid heeft geves
tigd, doch integendeel voor de administratie 
de verplichting schept (welke verplichting 
voortvloeit zoowel uit het karakter en het 
doel van vorenbedoeld recht van aanhou
ding als uit het voorschrift dat de admini
stratie de aangehouden goederen met inbe
grip van aangehouden voertuigen beheert, 
indien geen ontslag tegen borgtocht verleend 
is, totdat over dezelve voorloopig of defini
tief zal kunnen beschikt worden) die auto
mobiel zoodanig onder zich te houden, dat 
deze niet wordt beschadigd en dus om de 
noodige zorg aan te wenden dat beschadi
ging wordt voorkomen, en die automobiel 
zoodra gebleken was dat op dezelve naar 
aanleiding van art. 226 van de Algemeene 
Wet geen straf of recht van verhaal kleefde, 
of daarop niet meer kleefde, onbeschadigd, 
immers in den staat waarin zij werd aange
houden, aan den rechthebbende terug te 
geven, - alles voor zoover niet art. 243 en 
253 der Algemeene Wet is toegepast, het
geen ten deze niet het geval is geweest. 

waaraan niet in den weg staat dat art. 244 
der Algemeene Wet ten deze niet toepasselijk 
is, omdat daaruit slechts kan volgen, dat de 
in die bepaling neergelegde beperking van 
den schadevergoedingsplicht in casu niet van 
toepassing is, zoodat de ingestelde vordering, 
waarbij vergoeding werd gevorderd, van aan 
de automobiel tijdens de aanhouding en het 
beheer van de administratie ontstane scha
den en gebreken als gevolg van gebrek aan 
behoorlijke zorg tijdens dat beslag, ontvan
kelijk verklaard had moeten worden, daar de 
Staat en zijn organen die schade aan eens 
anders eigendom onrechtmatig en in strijd 
met den eigen rechtsplicht hebben toege
bracht, waaruit tevens volgt dat de burger
lijke Rechter bevoegd is over die vordering 
te oordeelen, daar diens rechtsmacht berust 
op de aangehaalde wetsartikelen, niet door 
andere wettelijke bepalingen is uitgesloten 
en ook ligt opgesloten in het door de Alge
meene Wet op dit punt gehuldigde stelsel 
van rechtsbedeeling; 

b. omdat ook de vordering tot vergoe
ding der schade uit het tijdelijk gemis van 
bedoelde automobiel voortgesproten, ont-

462 

vankelijk had moeten zijn verklaard, daar 
uit de vaststelling door den strafrechter, dat 
door den voerman op of met het voertuig 
geen overtreding is gepleegd en door hem 
geen boete is verbeurd, voortvloeit, dat de 
Staat en zijn organen niet gerechtigd waren 
tot aanhouding en het onder beheer der ad
ministratie doen verblijven van de automo
biel in kwestie, bestaande immers de be
voegdheid tot aanhouding en beheer slechts 
voor goederen en voertuigen, waarmede is 
misdreven en waarop, naar aanleiding van 
art. 226, eenige straf of recht van verhaal 
kleeft, hetgeen in casu met betrekking tot de 
ten processe bedoelde automobiel juist niet 
het geval was, hebbende het Hof dan ook 
ten onrechte beslist dat inbeslagneming zelve 
volkomen rechtmatig was en niet onrecht
matig is kunnen worden door een daarop 
gevolgde vrijspraak, - zoodat de Staat en 
zijn organen door die automobiel, zij het 
tijdelijk, aan de rechthebbende te onthou
den, wel degelijk onrechtmatig hebben ge
handeld, 

zijnde ook hier van toepassing hetgeen 
sub a omtrent de beteekenis van niet-toepas
selijkheid van art. 244 der Algemeene Wet 
en omtrent de bevoegdheid van den burger
lijken rechter werd gesteld, 

terwijl het in 's Hofs arrest vermelde feit, 
dat eischeres zelf uitdrukkelijk en herhaal
delijk stelde dat de inbeslagneming zelve 
volkomen rechtmatig was, voor de vraag o! 
de aanhouding van de automobiel en hare 
tijdelijke onthouding aan de rechthebbende 
al dan niet rechtmatig is te achten, rechtens 
beteekenis mist, immers niet rechtmatig doet 
zijn iets dat, naar rechtens is gebleken, juist 
onrechtmatig is geweest; 

0. aangaande onderdeel b van het middel: 
dat bij verschillende artikelen der alge

meene wet van 26 Augustus 1822 S. 38 n.l. 
de artt. 177, 205, 209, 212, 218, 219 op ge
pleegde fraude als straf wordt gesteld ver
beurdverklaring van de betrokken goederen, 
welke verbeurdverklaring zich in het geval 
van art. 205 uitstrekt tot de voor de fraude 
gebezigde vaar- of voertuigen en gespannen, 
terwijl ook art. 312 een geval behandelt, 
waarin een vaartuig geconfisceerd kan wor
den · 

d~t art. 226 bepaalt, dat vaartuigen en 
voertuigen (alsmede paarden en lastdieren) 
welke niet in de confiscatie vallen, doch met 
of op welke eenige overtreding is gepleegd, 
worden verbonden en executabel verklaard 
voor de door den schipper, voerman of ge
leider verbeurde boete; 

dat art. 241 blijkens zijn geschiedenis op 
alle voormelde bepalingen terugslaat en in 
dezen zin is op te vatten, dat alleen die goe
deren, vaar- en voertuigen en gespannen enz. 
waarmede is misdreven of waarop eenige 
straf en verhaal kleeft en de schepen, schui
ten, voertuigen, paarden en andere last
dieren, waarop naar aanleiding van art. 226 
een recht van verhaal kleeft, zullen worden 
aangehouden; 

dat ten slotte art. 244 inhoudt, dat de ver
goeding van schaden, veroorzaakt door ver
keerde aanhalingen, waarop de eigenaar of 
belanghebbende bij de goederen aanspraak 
zouden kunnen maken, nimmer door den 
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rechter zal worden toegewezen tot een hooger 
bedrag dan van één ten honderd van de 
waarde der aangehaalde goederen 's maands, 
te berekenen van den dag der aanhaling tot 
op dien van de teruggave; 

dat aan deze bepalingen ten grondslag 
ligt, dat een aanhaling in den zin der wet 
"verkeerd" is en dus tot schadevergoeding 
verplicht, indien de onderstelling dat straf
bare feiten zijn gepleegd, die den maatregel 
rechtvaardigen, blijkt te falen, wat met name 
moet worden aangenomen, indien de vervol
ging te dier zake tot vrijspraak leidt en het 
in beslaggenomene aan den rechthebbende 
wordt teruggegeven; 

dat de beperking van de schadevergoeding 
in art. 244 alleen geldt voor aangehaalde 
.,goederen, met welken term (in den Fran
schen tekst "marchandises") in de Alge
meene wet in den regel worden aangeduid de 
waren en koopmanschappen en volgens art. 
3 eveneens paarden en allerhande vee, alle 
welke hier te lande worden in- of uitgevoerd, 
doch waaronder - behoudens in enkele hier 
niet ter zake doende bepalingen - nimmer, 
en dus ook niet in het onderhavig artikel, 
worden begrepen de vaar- en voertuigen, 
waarmede de in- of uitgevoerde artikelen 
vervoerd worden ; 

dat voormelde beschouwingen ook steun 
vinden in de geschiedenis; 

dat art . 244 blijkbaar is ontleend aan de 
Fransche belastingwetten van 14 Fructidor 
an III en 9 Floréal an VII, die te voren hier 
te lande gegolden hadden; 

dat art. IX van eerstgemelde wet luidt "Si 
la saisie n 'est pas fondée et qu' il y ait lieu 
d'en donner mainlevés Ie propriétaire des 
marchandises aura droit à un intérêt d 'idem
nité à raison d'un pour cent par mois de la 
valeur des objets saisis, depuis !'époque de 
la retenue jusqu'à celle de la remise ou de 
l 'offre, qui lui en aura été faite", terwijl art. 
XVI van laatstgenoemde wet van ongeveer 
gelijken inhoud is; 

dat bij deze artikelen het recht van schade
vergoeding bij ongegronde aanhouding wordt 
verondersteld, hoewel het artikel alleen 
spreekt van "marchandises" ten aanzien 
waarvan de schadevergoeding dan op de
zelfde wijze, als waarop dit in art. 244 der 
Algemeene Wet geschiedt, wordt begrensd; 

dat echter weldra de jurisprudentie heeft 
aangenomen, dat de beperking der schade
vergoeding, die bij ongegrond beslag op goe
deren gold, niet van kracht was ten aanzien 
van transportmiddelen, doch te dien op
zichte naar den algemeenen wettelijken regel, 
algeheele schadevergoeding verschuldigd 
was· 

d~t in dien geset reeds werd beslist bij een 
arrest van de Cour de Cassation van 3 Mes
sidor an XI; 

dat vergelijking van art. 244 der Alge
meene Wet met de voormelde bepalingen 
der Fransche wetten en jurisprudentie tot 
de conclusie leidt, dat de Wetgever in ge
noemd artikel eenvoudig deze toen hier te 
lande geldende bepalingen, zooals die door 
de rechtspraak werden opgevat, heeft willen 
handhaven en vastleggen; 

dat derhalve, anders dan het Hof aan
neemt, ook buiten het in art. 244 afzonder-
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lijk behandelde geval, de verplichting van 
den Staat tot schadevergoeding in geval van 
verkeerde aanhaling, alsmede de bevoegd
heid ter zake van den Burgerlijken rechter -
welke bevoegdheid bovendien reeds uit art. 
2 der Wet R. 0. zou volgen - ligt in het 
stelsel der Algemeene Wet; 

dat uit het voorgaande, toegepast op het 
onderhavig geval, volgt , dat nu de chauffeur 
van Loon ter zake van het vervoer van siga
rettenpapier is vervolgd, doch vrijgesproken, 
ten aanzien van de inbeslaggenomen auto 
sprake is van een verkeerde aanhaling en 
derhalve de daardoor geleden schade aan de 
belanghebbende Simons in haar geheel dient 
te worden vergoed ; 

dat de verplichting van den Staat tot ver
goeding zoowel de schade, voortspruitende 
uit het tijdelijk gemis van de auto, als die, 
veroorzaakt door de daaraan gedurende het 
beslag opgekomen beschadiging, omvat; 

dat die verplichting, wat laatstgenoemde 
schade betreft, voortvloeit uit de gehouden
heid van den Staat, de door zijn organen zon
der recht aan de rechthebbende onttrokken 
auto in denzelfden staat af te leveren, waar
in deze zich bij de aanhouding bevond ; 

dat wel is waar het onderhavig onderdeel 
van het middel meer in het bijzonder met 
het oog op 's Hofs beslissing aangaande den 
eerst vermelden schadepost is voorgesteld, 
doch door de verwijzing naar de stelling van 
onderdeel a, dat uit de niet toepasselijkheid 
van art. 244 der Algemeene Wet slechts kan 
volgen, dat de in die bepaling neergelegde 
beperking van de schadevergoedingsplicht 
in casu niet van toepassing is, de in de 
tweede plaats genoemde schadepost, die in 
onderdeel a besproken wordt, ook bij onder
deel b wordt betrokken; 

dat uit al het bovenstaande volgt dat on
derdeel b gegrond is en onderdeel a buiten 
beschouwing kan blijven; 

0. dat de Hooge Raad de hoofdzaak kan 
beslissen; 

Vernietigt het bestreden arrest en het bij 
dat arrest bevestigde vonnis; 

Veroordeelt den Staat der Nederlanden 
aan eischeres tot cassatie onder 1° te betalen 
alle kosten, schaden en interessen door haar, 
ter zake boven vermeld, geleden en nog te 
lijden, nader op te maken bij staat en te ver
effenen volgens de wet, met de rente van 
het verschuldigd bedrag sedert den dag der 
dagvaarding tot dien der voldoening. (Kosten 
in eersten aanleg en hooger beroep f 600, sa
laris in cassatie f 450, Red.). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia : 
Gelijk het Hof terecht heeft overwogen, 

heeft de Staat noch bij het inbeslagnemen, 
noch bij het daarna beheeren van den in 
dezen bedoelden auto, door middel van hare 
organen jegens de eischeresse Daverveld als 
een bijzonder persoon deel genomen aan het 
maatschappelijk verkeer, doch heeft, hij zoo
wel bij het een als bij het ander volgens de 
regelen bij de wet gesteld uitgeoefend de 
overheidstaak, die alleen door de Overheid 
kan worden uitgeoefend. 

Art. 226 der Algemeene Wet van 26 Aug. 
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1822 S. 38 bepaalt, dat de schepen, schuiten, 
voertuigen, paarden en andere lastdieren, 
welke niet in confiscatie vallen, doch met of 
-o p welke eenige overtreding is gepleegd, spe
ciaal worden verbonden en executabel ver
klaard voor de door den schipper, voerman of 
geleider verbeurde boete. Art. 241 van ge
melde wet bepaalt, dat alleen die goederen, 
vaar- of voertuigen, gereedschappen of andere 
voorwerpen, waarmede is misdreven en waar
op, naar aanleiding van art. 226, eenige straf 
of recht van verhaal kleeft, zullen worden 
aangehouden. Zooals door van der Poel 
(2• dr. bi. 477) wordt opgemerkt, is de re
dactie van art. 241 niet gelukkig. {'De daarin 
voorkomende woorden "naar aan eiding van 
art . 226" - aldus genoemde schrijver -
"werden ingevoegd in verband met eene door 
een der afdeelingen gemaakte opmerking. " 
,,De gestelde bijvoeging zal de noodige hel
derheid geven" was het Regeeringsantwoord, 
doch de afdeeling verklaarde zich niet te
vreden: ,,de tekst is moeilijk overeen te bren
gen met de beloofde verbeterde redactie." 
Op grond van de daarna nog verstrekte toe
lichting mag men aannemen, dat het artikel 
aldus moet worden gelezen: ,.Alleen die goe
deren, vaar- of voertuigen en gespannen, 
werktuigen, gereedschappen of andere voor
werpen, waarmede is misdreven en waarop 
eenige straf of verhaal kleeft en de schepen, 
schuiten, voertuigen, paarden en andere 
.lastdieren, waarop naar aanleiding van art. 
226 een recht tot verhaal kleeft,!zullen worden 
aangehouden.'' 

De onderhavige auto werd door de amb
tenaren der invoerrechten en accijnzen aan
gehouden op grond, dat daarin sigaretten
papier werd vervoerd in strijd met de Wet 
van 19 Maart 1932 S. IIO. Volgens art. 19, 
tweede lid, dier wet zijn bij hare toepassing 
van kracht de in zake van invoerrechten en 
accijnzen geldende bepalingen voor het ge
val van wanbetaling van geldboeten, dus ook 
art. 226 A. W., volgens welke bepaling de 
auto executabel kan worden verklaard voor 
de door den chauffeur verbeurde boete. In 
-onderdeel b van het middel wordt nu gesteld, 
dat uit de gevolgde vrijspraak van den chauf
feur van Loon zoude voortvloeien de onrecht
matigheid van het inbeslagnemen en onder 
beheer der administratie doen verblijven van 
den aangehouden auto. Hiermede kan ik mij 
niet vereenigen, aangezien niet is betwist -
veeleer integendeel blijkens de door het Hof 
vermelde eigen stelling van eischeresse ervan 
mag worden uitgegaan - dat de ambtenaren 
eenen redelijken grond hadden om tot de 
aanhouding van den auto over te gaan in ver
band met de voormelde bepaling van art . 
226 Algemeene Wet. Al zoude uit de ge
volgde vrijspraak van den chauffeur zon
der meer mogen worden afgeleid, dat hier 
sprake was van "verkeerde aanhaling" , 
als bedoeld in artikel 244 A . W., hetgeen 
m.i. te betwijfelen valt, daar "verkeerde 
aanhaling" (,,saisie illégale" ) eer doet den
ken aan eene aanhaling, welke door de wet 
niet wordt toegelaten, dan zoude zulks den 
eischers in dezen toch niet kunnen baten, 
nu, volgens de rechtspraak van Uwen Raad 
(arr. IS Maart 1918 W. 10263) (N. J. 1918, 
452, Red.), dit artikel niet van toepassing is 
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op voertuigen. Leest men de toelichting op 
art. 244 bij Adan (Loi Générale uitg. 1837 p. 
247/48) en de aldaar vermelde Fransche en 
Belgische uit spraken, dan schijnt overigens 
twijfel aan de juistheid van voormeld arrest 
te mogen rijzen en zoude zelfs de vraag kun
nen worden gesteld, of aan art. 244 A. W. 
niet de bedoeling ten grondslag ligt, om ver
goeding van schade, door verkeerde aanha
ling (,,saisie illégale" volgens den Franschen 
tekst) veroorzaakt, in alle gevallen te be
perken tot den in dat artikel genoemden 
maatstaf (één ten honderd van de waarde 
der aangehaalde goederen 's maands, te be
rekenen van den dag der aanhaling tot op 
dien van de teruggave), zulks mede in ver
band met de in art . 242 A.W. geboden ge
legenheid aan den bekeurde om de aangehaal
de goederen tegen voldoenden geldelijken of 
personeelen (zie art. 268 A. W.) borgtocht 
voor de overeengekomen waarde of voor het 
beloop der verbeurde boete te doen ontslaan 
(v.g. Verslag van de Commissie tot Herzie
ning van het Fiscaal Strafrecht en Strafpro
cesrecht Bijlage 3 , bi. 49 voorgesteld art . 194 
ontwerp van Wet betreffende de heffing van 
de invoerrechten en accijnzen en de Memorie 
van Toelichting hierop Bijlage 4, bi. I 13). 

Aangenomen echter, dat Uw R aad vol
hardt bij de in voormeld arrest nedergelegde 
leer, waarvan ook het middel uitgaat en vol
gens welke art. 244 A . W. dus in het onder
havige geval toepassing mist (v.g. ook H. R . 
20 Juni 1845 W. 665, Ned. Rspr. dl. 22, § 9, 
bi. 37, en H . R. 26 Maart 1868 W . 2992, 
Ned. Rspr. dl. 88, § 37, bi. 318), dan nog 
zoude het mij willen voorkomen, dat - wat 
ook daaromtrent ten tijde, waarin de Alge
meene Wet tot stand kwam, in het gemeene 
recht moge hebben gegolden - overeenkom
stig de thans heerschende rechtsopvattingen, 
schadevergoeding wegens het gemis van, door 
de Overheid in de vervulling van hare taak 
als zoodanig in beslaggenomen, goederen niet 
op grond van art. 1401 B. W. kan worden 
toegekend, tenzij er sprake mocht zijn van 
misbruik van bevoegdheid, hetwelk zeker 
zonder meer niet volgt uit het enkele feit, 
dat eene op redelijke gronden steunende be
keuring en eene daarop ingestelde strafver
volging tenslotte met eene vrijspraak is ge
eindigd. Dit klemt, naar het mij voorkomt, 
nog te meer, waar het tegenwoordige W et
boek van Strafvordering, met name in art. 
103, hetwelk ingevolge art. 528 ook in de 
onderwerpelijke materie van Rijksbelasting
zaken van toepassing is, de rechtsmiddelen 
aangeeft, welke door iederen belanghebbende 
tegen eene inbeslagneming of het gebruik 
van bepaalde inbeslaggenomen zaken kunnen 
worden aangewend , terwijl van schadever
goeding, waaromtrent het Wetboek van 
Strafvordering in bepaalde gevallen (art. 89 
v ., artt. 591 en 592 Sv.) eene uitdrukkelijke 
voorziening heeft getroffen, in het geval van 
inbeslagneming niet wordt gerept, al neemt 
zulks niet weg (v.g. E . M. M. onder H. R. 
II Dec. 1936, 1937 N°. 72), dat eene , in strijd 
met de wet gebleken, inbeslagneming, waar
van evenwel ten dezen geen sprake is, niet
temin tot eene vordering uit onrechtmatige 
daad ook tegen de overheid aanleiding zou
de kunnen geven. 
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Wat zijn onderdeel b betreft, zal het voor
gestelde middel derhalve, naar mijne be
scheiden meening, niet tot cassatie kunnen 
leiden. 

Bij de beoordeeling van onderdeel a van 
het middel meen ik ervan te mogen uitgaan, 
dat de Staat hier door de inbeslagneming en 
het onder zich houden van den auto gebruik 
heeft gemaakt van eene hem door de wet 
toegekende bevoegdheid en dat daarom de 
hierdoor gemaakte inbreuk op eischeresse's 
subjectief recht niet onrechtmatig is . In dit 
geding moet echter de vraag worden beant
woord, of eene door den burgerlijken rechter 
te beoordeelen onrechtmatigheid kan zijn ge
legen in de omstandigheid, dat de Overheid 
heeft nagelaten, om ten aanzien van den 
door haar rechtmatig inbeslag en beheer ge
nomen auto zoodanige maatregelen te nemen, 
dat gedurende den tijd, waarover zij dat 
voertuig onder zich had, daaraan geene 
schade zoude worden beloopen. Ik meen 
voor de beantwoording van deze vraag te 
kunnen uitgaan van Uw onlangs gewezen 
arrest van 28 Maart 1940 (Rechtspraak van 
de week 1940, N°. 11), waarin eene tegen de 
Gemeente 's-Gravenhage ingestelde vorde
ring was gebouwd op verzaking door hare 
organen van den rechtsplicht om niet door 
onvoorzichtigheid den dood van een ander 
te veroorzaken, een plicht, dien het burger
lijk recht oplegt aan een ieder en tegen ver
zaking waarvan art. 307 Sr. straf bedreigt. 
De omstandigheid, dat hier in de uitvoering 
van de taak der Overheid in strijd met dien, 
ook op haar rustenden, plicht zou zijn gehan
deld, belet, zoo overwoog Uw Raad, den bur
gerlijken rechter niet om te beoordeelen, of 
dit verwijt gegrond is. Het wil mij voor
komen, dat hetzelfde ook in de onderhavige 
zaak kan gelden, wanneer men er tenminste 
van uit mag gaan, gelijk ik meen, dat hier 
geoorloofd is, dat door het optreden van de 
Overheid in dezen hetzij een subjectief recht 
van eischeresse kan zijn geschonden, hetzij 
in strijd met eenen, ook o~.de Overheid ru~: 
tenden, rechtsplicht kan ztJn gehandeld. B1J 
de beoordeeling echter van gemeld optreden 
zal dan ook hier de burgerlijke rechter reke
ning hebben te houden met de, in Uw voor
meld arrest aangegeven, grenzen, binnen wel
ke de Overheid vrij moet zijn om naar eigen 
inzicht te handelen, wil die rechter niet treden 
in eene hem onthouden beoordeeling van 
het overheidsbeleid. Die grenzen worden, 
volgens Uwen Raad, eenerzijds getrokken 
door de wettelijke omschrijving van ~e over
heidstaak, waarom het gaat, anderz11ds be
paald door den aard van die taak en de om
standigheden, waaronder deze moet worden 
volbracht, terwijl een binnen deze - soms 
zeer enge en soms uiterst wijde - grenzen 
vallend verschil van opvatting omtrent wen
schelijkheid of noodzakelijkheid van een 
maatregel of omtrent de wijze, waar?P deze 
is ten uitvoer gelegd, den rechter met .ma_g 
leiden tot het oordeel, dat onrechtmatig 1s 
gehandeld. 

Pas ik deze door Uwen Raad aangegeven 
maatstaven van beoordeeling toe op de on
derwerpelijke gedraging van de Administra
tie ten opzichte van den onder haar beslag en 

L. x940. 

1940 

beheer (art. 242 lid 4 A.W.) geplaatsten auto
mobiel, dan vind ik geene wettelijke bepa
lingen, welke der Overheid, in deze publiek
rechtelijk geregelde materie, eenen plicht tot 
onderhoud uitdrukkelijk opleggen. Terecht 
m. i. hebben zoowel de Rechtb., als het Hof, 
geweigerd, zoodanigen plicht te doen berus
ten op evengemelde bepaling van art. 242 
A. W., volgens welke de goederen, voor welke 
geen ontslag tegen borgtocht is verleend, 
onder "beheer" van de administratie verblij
ven, totdat over dezelve, achtervolgens de 
wet, voorloopig of definitief zal kunnen be
schikt worden, vermits, al moge het hier be
doelde beheer uitteraard eene zekere mate 
van onderhoudszorg medebrengen, toch stel
lig de aard en omvang van die zorg, bij ge
breke van elke nadere wetsbepaling dienaan
gaande, moet worden aangemerkt als eene 
vraag van beleid, dewelke, als betreffende 
het beleid der Overheid, slechts aan de be
oordeeling van den burgerlijken rechter zoude 
kunnen worden voorgelegd, indien er sprake 
konde zijn van, door de omstandigheden 
redelijkerwijze niet te verontschuldigen, mis
bruik van bevoegdheid (v.g. voor een zoo
danig geval Rb. 's-Gravenhage IO Dec. 1929 
W. 12120, N. J. '30, 459). Dat uit de bepa
ling van art. 243, lid 2, A. W. wel kan wor
den afgeleid, dat de Overheid onrechtmatig 
zoude handelen, indien zij inbeslaggenomen 
paarden en vee zoude laten verhongeren, is 
m. i. slechts eene bevestiging van het laatste
lijk opgemerkte omtrent kennelijk misbruik 
van bevoegdheid, terwijl overigens de daar
bij gegeven bevoegdheid tot verkoop er an
derzijds op wijst, dat eene bepaalde verplich
ting tot onderhoud der Administratie juist 
niet is opgelegd en daaruit tevens blijkt, dat 
de aard der Overheidstaak op dit gebied, ge
zien de eindelooze verscheidenheid en het 
groote aantal der goederen, welke door inbe
slagneming en beheer ten dezen in aanmer
king kunnen komen, eenige bepaalde ver
plichting tot onderhoud niet kan medebren
gen, met het oog waarop dan ook kennelijk 
zijn voorgeschreven de maatregelen, door 
welke eenerzijds belanghebbenden zich de 
teruggave van het inbeslaggenomene tegen 
borgtocht kunnen verzekeren en anderzijds 
de Overheid zich door verkoop van bijzon
dere zorg voor onderhoud vereischende goe
deren en/of dieren kan ontlasten. 

Op voormelde gronden van oordeel zijnde, 
dat het in dezen gevolgde beleid der Admi
nistratie zich aan de beoordeeling van den 
gewonen rechter onttrekt, zoodat ook onder
deel a van het middel m. i . het door de voor
stellers gewenschte doel niet zal vermogen 
te bereiken, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van eischers 
tot cassatie in de daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 
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22 juli z940. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Nederlanderschap, enz. art. 
1; Kieswet art. 16). 

De bepaling van art. 1 sub d der wet 
van 12 Dec. 1892 S. 268 moet aldus 
worden opgevat, dat het noch door den 
vader noch door de moeder erkend na
tuurlijk kind, in het Rijk geboren, 
slechts Nederlander door geboorte is, in
dien het niet door een vader of moeder 
van vreemde nationaliteit is erkend. 
Deze regel berust hierop, dat bij eene 
zoodanige erkenning aanwezig zijn : af
stamming van een vreemdeling en bur
gerlijke betrekkingen als bedoeld bij 
artt. 335 volgg. B. W . 

Het begrip "erkenning" kan in dit 
verband ook geacht worden te omvatten 
het geval, dat een natuurlijk kind af
stamt van een vreemdeling, krachtens 
wiens nationale wetgeving tusschen het 
natuurlijk kind en zijn vader of moeder 
zekere burgerlijke betrekkingen bestaan, 
welke die, bedoeld in artt. 135 volgg. 
B. W. nagenoeg gelijk komen of te boven 
gaan. 

Zulk een geval is hier aanwezig. Im
mers, verzoeker is het in het Rijk ge
boren natuurlijke kind van eene Duit
sche moeder en krachtens par. 1705 van 
het Duitsche B. W . staat het natuurlijk 
kind ten aanzien van de moeder en de 
verwanten van deze rechtens in de ver
houding van een wettig kind. 

De stelling, dat de Kantonrechter uit
sluitend bewijs mag putten uit de door 
den verzoeker overgelegde bewijsstuk
ken, bedoeld in art. 16 der Kieswet, 
vindt geen steun in de wet. Dit artikel 
bevat die beperking niet, terwijl art. 19 
van een daaraan tegenovergesteld stand
punt blijk geeft. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het op 12 Juni 1940 ingekomen 

verzoekschrift van W. C. B. S., geboren 20 
Febr. 1902, wonende te Amsterdam, waarin 
cassatie wordt verzocht van eene beschikking 
van den Kantonrechter te Amsterdam van 
30 Mei 1940, bij welke werd bevestigd eene 
beslissing van B. en W . van Amsterdam van 
27 Maart 1940, waarbij werd afgewezen het 
verzoek van ge noemde n requestrant, z ijne n 
naam alsnog op de ingevolge art. 10 der Kies
wet op 22 Febr. 1940 vastgestelde kiezerslijst 
te plaatsen; 

Gehoord den Adv.-Gen. Rombach in zijne 
namens den Proc.-Gen. genomen conclusie, 
strekkende tot vernietiging van het bestreden 
vonnis en verwijzing van het geding naar den 
Kantonrechter ten einde, met inachtneming 
van 's Hoogen Raads uitspraak, de hoofdzaak 
verder te behandelen en te beslissen ; 

0. dat de vermelde beslissing van B. en 
W. onder meer b~rust op de volgende over
weging : ,,dat een h ier te lande geboren, niet 
erkend natuurlijk kind, waarvan tijdens de 
geboorte de moeder de Duitsche nationaliteit 
bezit, het Nederlanderschap niet kan ont-
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leenen aan het bepaalde bij art. 1, onder d 
der wet van 12 Dec. 1892 , S. No. 268, aan
gezien dit artikel slechts van toepassing is 
op die kinderen, wier afstamming bij gebreke 
van formeele erkenning rechtens onzeker is;" 

0. dat de Kantonrechter ter zake heeft 
overwogen: 

Herzien, enz.; 
Gezien onze voorloopige beschikking de 

dato 4 April 1940; 
Gelet op het naar aanleiding hiervan op 

Onze zitting dd. 10 April 1.1. gehouden ver
hoor, waarbij verschenen zijn verzoeker in 
persoon, bijgestaan door Mr. S. Bromberg, 
adv. te Amsterdam, zoomede de Heer G. 
Sydzes, als vertegenwoordiger van B. en W. 
der gemeente Amsterdam; 

Gelet voorts op de door B. en W . voor
noemd bij schrijven dd. 17 Mt.i 1940 bij Ons 
ingediende stukken, zoomede op een door 
verzoekers raadsman dd. 28 Mei 1940 naar 
aanleiding van deze stukken bij Ons inge
diend schrijven; 

0. dat Wij van oordeel zijn, dat uit het 
schrijven van den Polizei-Präsident te Dan
zig dd. 4 December 1939 moet worden afge
leid, dat verzoekers moeder E. G . B. den 
3osten October 1883 te Danzig geboren is, 
zoomede, dat zij eene Duitsche is geweest, 
vermits in de registers van het Polizei-Präsi
dium eene aanteekening, dat zij eene vreem
delinge was (een z.g. Ausländer-Vermerk) 
niet voorkomt; 

dat Wij , overigens Ons vereenigende met 
de interpretatie van art. 1, sub d der wet van 
12 Dec. 1892, S . No. 268 in de beslissing van 
B . en W . van Amsterdam, waarvan beroep, 
van oordeel zijn, dat verzoeker de Duitsche 
nationaliteit heeft, zoodat zijne plaatsing op 
de kiezerslijst te Amsterdam terecht is ge
weigerd; 

dat verzoekers betoog, dat, zoo hij de 
Duitsche nationaliteit mocht bezitten, hij 
niettemin ook de Nederlandsche nationali
teit heeft, zulks op grond van het voormelde 
art. 1 sub d der Wet van 12 Dec. 1892, S. 
No. 268, door Ons niet kan worden aanvaard, 
daar de vermelde interpretatie van deze ali
nea voor Ons juist een beletsel is om het 
Nederlanderschap van verzoeker op dit wets
artikel te kunnen steunen, terwijl van eeni
gen anderen grond, die de Nederlandsche 
nationaliteit van verzoeker zou kunnen dra
gen, niet is gebleken; 

dat de beschikking, waarvan beroep, al
dus moet worden bekrachtigd; 

dat op deze gronden de Kantonrechter de 
beslissing, waarvan beroep, heeft bevestigd; 

0. dat tegen de beschikking van den Kan
tonrechter als middelen van cassatie zijn 
voorgesteld : 

1 °. S. of v. t. van art. 16 der Kieswet door 
te beslissen, dat uit het schrijven van den 
Polizei-Präsident te Danzig van 4 Dec. 1939 
moet worden afgeleid, dat verzoeker's moe
der den 3osten Oct. 1883 te Danzig geboren 
is, zoomede, dat zij eene Duitsche is; 

2 °. S. of v. t. van art. 1 sub d der wet van 
12 Dec. 1892, S. No. 268, door te beslissen, 
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dat verzoeker de Duitsche nationaliteit heeft 
en dat verzoeker's betoog, dat hij, zoo hij 
de Duitsche nationaliteit mocht bezitten, 
niettemin ook de Nederlandsche nationali
teit heeft, onjuist zou zijn; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat dit blijkbaar berust op de stelling, dat 

de Kantonrechter uitsluitend bewijs mag 
putten uit de door den verzoeker overgeleg
de bewijsstukken, bedoeld in art. 16 der 
Kieswet; 

dat deze stelling echter geen steun vindt 
in de wet, die in art. 16 den Kantonrechter 
bedoelde beperking ten aanzien van het be
wijs niet oplegt en die van een tegenover
gesteld standpunt blijk geeft in art. 19, het
welk den Kantonrechter bevoegd verklaart 
partijen te hooren en aan elke van haar be
wijsvoering door getuigen of een eed op te 
leggen; 

dat dus het middel niet gegrond is; 
0. omtrent het tweede middel: 
dat krachtens art. 1 sub d der Wet van 

12 Dec. 1892, S. No. 268 Nederlander door 
geboorte is het noch door den vader noch 
door de moeder erkend natuurlijk kind, in 
het Rijk geboren; 

dat deze bepaling aldus moet worden op
gevat, dat het noch door den vader noch 
door de moeder erkend natuurlijk kind, in 
het Rijk geboren, slechts Nederlander door 
geboorte is, indien het niet door een vader 
of moeder van vreemde nationaliteit is er
kend; 

dat deze regel hierop berust, dat bij een 
zoodanige erkenning aanwezig zijn: afstam
ming van een vreemdeling en burgerlijke be
t rekkingen, als bedoeld in art. 335 en vol
gende B. W.; 

dat het begrip "erkenning" in dit verband 
ook kan geacht worden te omvatten het ge
val, dat een natuurlijk kind afstamt van een 
vreemdeling, krachtens wiens nationale wet
geving tusschen het natuurlijk kind en zijn 
vader of moeder zekere burgerlijke betrek
kingen bestaan, welke die, bedoeld in de 
artt. 335 en volgende, nagenoeg gelijk komen 
of te boven gaan; 

dat zulk een geval hier aanwezig is; 
dat toch de verzoeker is het in het Rijk 

geboren natuurlijk kind van eene Duitsche 
moeder en krachtens par. 1705 van het D uit
sche B. W. het natuurlijk kind ten aanzien 
van de moeder en de verwanten van deze 
rechtens in de verhouding staat van een wet
tig kind; 

dat mitsdien de uitlegging door den Kan
tonrechter aan art. i: sub d der wet van z2 

Dec. 1892, S. No. 268 gegeven, juist is en 
dus ook het tweede middel is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 
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26 Augustus r940 . ARREST van den Hoo
gen Raad. (B. W. art. 1 76, Armenwet 
art. 63). 

Ook op loon of andere periodieke in
komsten van den in algeheele gemeen
schap van goederen gehuwden echtge
noot van een onderhoudsplichtige -
i. c . de kleindochter van den ondersteun
de - kan het verhaal krachtens de Ar
menwet worden uitgeoefend. Ten on
rechte heeft de Rechtb. de verhaalsvor, 
dering niet-ontvankelijk verklaard. 

Geven eerbiedig te kennen: 
B. en W. der gemeente Utrecht, als verte

genwoordigende die gemeente (adv. Jhr. Mr . 
A. K. C. de Brauw) ; 

dat zij zich tot den Kantonrechter te Zut
phen hebben gewend met het verzoe)c om 
op grond van het bepaalde in art. 66 tweede 
iid der Armenwet te willen bepalen, dat door 
hen, die aan Johannes Hendrikus Wernas, 
wonende te Zutphen, loon of andere perio
dieke inkomsten verschuldigd zijn of worden, 
hiervan zal worden ingehouden en aan cJe 
gemeente Utrecht worden uitgekeerd: 

a. een bedrag van f 1 per week totdat de 
achterstand ad f 59.98 (te vermeerderen met 
de bijdrage over het tijdvak van 14 Jan. 1940 
tot en met den datum van de rechterlijke 
beschikking) in de betaling door Ida Martina 
Boshuizen, wonende te Zutphen, echtgenoo
te van J. H . Wernas voornoemd, te dezer 
zake aan de gemeente Utrecht verschuldigd, 
zal zijn aangezuiverd; 

b. een bedrag van f 3.45 per week z oo
lang de patiente, de weduwe Martina van 
D eventer-Griesen voor rekening der gemeen
te Utrecht wordt verpleegd; 

dat afschrift van dit verzoekschrift hierbij 
wordt overgelegd; 

dat genoemde Kantonrechter bij beschik
king van 17 Febr. 1940 de requestreerende 
gemeente niet ontvankelijk heeft verklaard 
in haar verzoek, wordende hierbij expeditie 
dezer beschikking overgelegd; 

dat B. en W . der gemeente Utrecht als ver
tegenwoordigende die gemeente, van deze 
beschikking in hooger beroep zijn gekomen, 
maar de Rechtb. te Zutphen, zij het op an
dere gronden, die beschikking heeft bekrach
tigd bij beschikking van 4 April 1940, waar
van expeditie hierbij wordt overgelegd; 

dat B . en W . der gemeente Utrecht als 
vertegenwoordigende deze gemeente tegen 
deze beschikking beroep in cassatie instellen 
en daartegen aanvoeren het volgende middel 
van cassatie : 

S ., althans v. t . van de artt. 63, 64, 65 en 
66 Armenwet, 160, 174, 176, 376 en 384a B . 
W ., 48 Rv. ; . 

door te bekrachtigen de beschikking van 
den Kantonrechter te Zutphen, waarbij de 
gemeente Utrecht niet ontvankelijk is ver
klaard in haar verzoek daart oe strekkend, dat 
zal worden bepaald, dat door hen, die aan 
Johannes H endrikus Wernas (hierna te noe
m en Wernas) loon of andere periodieke in
komsten verschuldigd zijn of worden, een ze-
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ker bedrag worde ingehouden en aan de ge
meente Utrecht uitgekeerd ter vergoeding 
van de door haar reeds betaalde en nog te 
betalen onderhoudskosten van Martina van 
Deventer-Griesen, 

zulks op de overwegingen: 
dat vaststaat, dat de man in gemeenschap 

van goederen is gehuwd met Ida Martina 
Boshuizen (hierna te noemen Boshuizen), 
zijnde een kleindochter van de ondersteunde, 
welke laatste voor rekening der gemeente 
Utrecht wordt verpleegd; 

dat derhalve behoort te worden beant
woord de vraag of nu Wernas als aangehuwd 
kleinzoon aan de ondersteunde niet tot eenig 
onderhoud is verplicht, desniettemin het ver
zoek ontvankelijk is te achten; 

dat de gemeente daartoe heeft aangevoerd. 
dat, waar Boshuizen, die wel onderhouds
plichtig is, in gemeenschap van goederen is 
gehuwd, Wernas als hoofd der echtvereeni
ging voor de schuld van zijne echtgenoote 
aan de gemeente Utrecht ter zake van haar 
onderhoudsplicht aansprakelijk is te achten; 

dat derhalve ook volgens de gemeente, 
Wernas slechts in voornoemde hoedanigheid 
aansprakelijk is en niet in privé; 

dat hieruit volgt, dat daargelaten of Bos
huizen krachtens de huwelijksgemeenschap 
mede de beschikking heeft over hetgeen de 
man aan loon verdient en de helft van dit 
loon als haar eigen inkomsten moet worden 
beschouwd en of dat loon in de huwelijksge
meenschap valt, bovengenoemde vraag ont
kennend dient te worden beantwoord; 

dat, overeenkomstig de Armenwet, de rech
ter een dergelijk verhaal kan verleenen op 
het loon van den tot onderhoud verplichte 
en alleen op diens loon, zoodat waar Wernas 
niet is onderhoudsplichtig, het verzoek, zoo
als het is gedaan, geen steun vindt in de wet; 

waarbij de Rechtb. over het hoofd zag: 
a. dat onder "onderhoudsplichtigen" in 

art. 64 lid x sub 1° der Armenwet mede be
grepen is de echtgenoot van een onderhouds
plichtige vrouw, indien tusschen de echtelie
den gemeenschap van goederen bestaat; 

b. dat zelfs indien "onderhoudsplichti
gen" in genoemd artikel in meer beperkten 
zin zou moeten worden opgevat, toch het
geen de man, die in gemeenschap van goe
deren gehuwd is met een onderhoudsplichtige 
vrouw, aan loon verdient, begrepen is onder 
de uitdrukking "loon of andere periodieke 
inkomsten van onderhoudsplichtigen" in den 
zin, waarin die uitdrukking in genoemd arti 
kel wordt gebruikt, 

zeker indien de vrouw krachtens de huwe
lijksgemeenschap mede de beschikking heeft 
over hetgeen de man aan loon verdient en 
de helft van dit loon als haar eigen inkom
sten moet worden beschouwd. 

dat zij zich veroorloven ter toelichting van 
dit middel het volgende aan te voeren: 

In casu gaat het om verhaal door de ge
meente Utrecht van kosten van onderstand 
gemaakt ten behoeve van de ondersteunde. 
Hare kleindochter, Boshuizen, is ingevolge 
art. 376 B. W. verplicht de ondersteunde te 
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onderhouden. Wernas, de echtgenoot van de 
onderhoudsplichtige vrouw, is in privé niet 
verplicht de aanbehuwde grootmoeder te on
derhouden. 

Uit de beschikking van de Rechtb. blijkt 
niet duidelijk, of de gemeente verhaal zoekt 
op de vrouw dan wel op den man. 

Wel staat vast, dat verhaal is gezocht op 
de wijze aangegeven in art. 64 lid x sub 1° 
Armenwet. 

De Rechtb. heeft in overweging 7 uitdruk
kelijk in het midden gelaten of de vrouw 
krachtens de huwelijksgemeenschap mede de 
beschikking heeft over hetgeen de man aan 
loon verdient en de helft van dit loon als 
haar eigen inkomsten moet worden be
schouwd en of dat loon in de huwelijksge
meenschap valt. Voor de beoordeeling van 
het cassatiemiddel zal dus van de juistheid 
van deze feiten moeten worden uitgegaan. 

De Rechtb. oordeelt, blijkens overw. 8, 
dat het verzoek geen steun vindt in de Wet, 
omdat overeenkomstig de Armenwet de rech
ter een dergelijk verhaal (n.l. overeenkom
stig art. 64 sub 1°) kan verleenen en alleen 
op diens loon, terwijl Wernas (want de Rb. 
duidt, blijkens overw. 8, Wernas met den 
term "geïntimeerde" aan) niet onderhouds
plichtig is. 

Gelijk gezegd blijkt uit de beschikking der 
Rechtb. niet duidelijk, of de gemeente ver
haal zoekt op Boshuizen dan wel op Wernas. 

Zou moeten worden aangenomen, dat de 
gemeente verhaal zoekt op Boshuizen, dan 
is de vraag, waarom het gaat deze : 

Valt onder "verhaal op loon of andere pe
riodieke inkomsten van den onderhoudsplich
tige" in den zin van art. 64 lid x sub 1° der 
Armenwet ook het verhaal op loon van den 
echtgenoot van eene onderhoudsplichtige, in
dien die onderhoudsplichtige krachtens de 
huwelijksgemeenschap mede de beschikking 
heeft over hetgeen haar man aan loon ver
dient en de helft van dit loon als haar eigen 
inkomsten moet worden beschouwd en dat 
loon in de huwelijksgemeenschap valt? 

Dat voor de helft van het loon, dat als 
eigen inkomsten van de vrouw moet worden 
beschouwd, die vraag bevestigend moet wor
den beantwoord, kan naar dezerzijdsch oor
deel moeilijk worden betwijfeld. Voor de we
derhelft zou de engere opvatting kunnen ver
dedigd worden, maar voor de ruimere opvat
ting is veel meer te zeggen. Voor de vrouw, 
die in algeheele gemeenschap is gehuwd met 
den man, is het loon van den man naar Ne
derlandsch spraakgebruik zoo niet haar loon, 
dan toch deel of totaal harer periodieke in
komsten; 

En alleen deze ruimere met den tekst der 
Wet volkomen in overeenstemming zijnde in
terpretatie voldoet aan den eisch van de 
practijk. 

Dat de schuld van de vrouw uit de huwe
lijksgemeenschap moet worden voldaan, 
neemt de Rechtb. in overw. 6 aan en zulks 
schijnt ook moeilijk te betwijfelen. Terecht 
trekt P. S . in een noot onder Uw arrest van 
20 Febr. 1939 No. 780 deze conclusie. In 
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denzelfden zin 's Raads P roc.-Gen. in diens 
aan genoemd arrest voorafgaande conclusie 
onder beroep op jurisprudentie, waaraan kan 
worden toegevoegd: 

Rechtb. Utrecht 26 Juni 1929 (voor zoo
ver dezerzijds bekend niet gepubliceerd, re
den waarom afschrift wordt overgelegd); 

Rechtb. Rotterdam 14 Dec. 1931 W. 12439. 
3 en 

H . R. 12 Oct. 1939 N. J . 1940 No. 53. 
Moet de schuld der vrouw uit de huwe

lijksgemeenschap worden voldaan, dan· kan 
zij ook verhaald worden op het tot de baten 
dier huwelijksgemeenschap behoorende loon 
van den man, en is het veel practischer, dat 
de eenvoudige weg van art. 64 eerste lid sub 
1 ° der Armenwet wordt toegepast in stede 
van de veel minder eenvoudigen en kostbaar
der weg van art. 64 lid 1 sub 2 °. 

Dit is ook geheel in overeenstemming met 
de strekking van de Wet van 22 Juni 1929 
S. 326, waarbij het tegenwoordige art. 64 tot 
stand kwam, welke wet immers onder meer 
bedoelde onnoodige beperkingen van het een
voudig verhaal op periodieke inkomsten weg 
te ruimen (Zie Memorie van Toelichting, 
Bijlagen Handelingen Ile Kamer 1928/1929 
No. 290. 3 ad art. 64) . 

De consequentie van het systeem der Rb. 
zou zijn, dat zelfs in de normale veelvuldig 
voorkomende gevallen, dat de m an het loon 
verdient en beide echtelieden tot onderhoud 
van een derde verplicht zijn, met met één 
verhaal volgens art. 64 lid 1 sub 1 ° kan wor
den volstaan, maar alleen ten laste van den 
man langs dien weg verhaal zou kurmen wor
den geoefend, terwijl ten laste van de vrouw 
de weg van art. 64 lid 1 sub 2 ° zou moeten 
worden gevolgd. 

De volgende rechterlijke beslissingen, 
waarbij de dezerzijds verdedigde interpreta
tie is aanvaard, zijn aan verzoekers bekend 
geworden: 

Rechtb. Den Haag d.d. 3 Oct. 1939 
Rechtb. Utrecht d .d. II Jan. 1939 
Rechtb. Amsterdam d.d. 28 Juni 1939. 
Daar deze beslissingen, voor zoover dezer-

zijds bekend niet zij n gepubliceerd, wordt 
daarvan afschrift hierbij overgelegd. 

Zou moeten worden aangenomen, dat in 
casu de gemeente geen verhaal zoekt op de 
vrouw, maar rechtstreeks op den man, dan 
ligt de kwestie anders en is de vraag, waar
van de beslissing afhangt deze: Is onder "on
derhoudsplichtigen" in den zin van art. 64 
lid 1 sub 1° der Armenwet ook begrepen de 
man, wiens echtgenoote onderhoudsplichtig 
is, indien de schuld dier echtgenoote een 
schuld der huwelijksgemeenschap is? 

De vraag werd op juiste gronden bevesti
gend beantwoord bij de volgende uitspraken: 

Rechtb. Utrecht 26 Juni 1929, waarvan 
afschrift werd overgelegd, 

Kantong. Rotterdam 7 Juni 1933, N. J. 
1934, 29I. 

Ook voor deze interpretatie pleiten, be
halve de juridische argumenten, de eischen 
der practijk. 

Redenen waarom verzoekers Uwen Raad 
verzoeken de voormelde beschikking van de 
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Rechtb. te Zutphen d.d. 4 April 1940 te ver
nietigen met zoodanige verdere uitspraak als 
Uw Raad zal meenen te behooren. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gezien vorenstaand beroepschrift in cas

satie; 
Gelet op de conclusie van den Proc.-Gen., 

strekkende tot enz.; 
Gezien de stukken; 
0 . dat onderdeel a van het middel gegrond 

is; 
dat toch de regeling van het ie lid onder 1 

van art. 64 der Armenwet overeenkomstig 
hare kennelijke strekking mede toepassing 
dient te vinden, waar het betreft loon of an
dere periodieke inkomsten van hem, tegen 
wien krachtens zijn verhouding tot den on
dersteunde of onderhoudsplichtige het ver
haal kan worden uitgeoefend; 

dat derhalve de R echtb. ten onrechte de 
vordering niet ontvankelijk heeft geacht op 
grond dat betaling van gerequestreerde 
slechts werd gevorderd op grond dat hij in 
gemeenschap van goederen met een klein
dochter van den ondersteunde was gehuwd, 
zoodat de bestreden beschikking niet in stand 
kan blijven, terwijl, waar vernietiging reeds 
op dezen grond geschiedt, een onderzoek naar 
het onder b. aangevoerde overbodig is; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtb. te 

Zutphen, ten einde met inachtneming van 
's Hoogen Raads beslissing de zaak verder 
te berechten en af te doen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger. 

Post alia: 
0. dat op Johannes Wernas, als aanbehuwd 

kleinzoon van de ondersteunde, Martina van 
Deventer-Griesen, geen wettelijke onder
houdsplicht ten opzichte van deze rust en de 
Rechtbank uit dien hoofde heeft geoordeeld, 
dat het gedane verzoek geen steun vindt in 
de wet, omdat, overeenkomstig de Armen
wet, de rechter een verhaal, als verzocht, 
alleen kan verleenen op het loon van den tot 
onderhoud verplichte ; 

0. dat het voorgestelde middel van cassatie 
terecht hiertegen opkomt; 

0 . immers, dat onder de "onderhouds
plichtigen", in art. 64 der Armenwet be
doeld, zeer wel kan worden begrepen degene, 
die in algeheele gemeenschap van goederen is 
gehuwd met iemand, die ingevolge de wet tot 
onderhoud van den ondersteunde verplicht is ; 

0 . dat toch, ingevolge de bepaling van art. 
176 B . W ., de huwelijksgemeenschap, wat 
hare lasten betreft, omvat alle de schulden, 
door ieder der echtgenooten, hetzij voor, 
hetzij staande huwelijk, gemaakt, en tot de 
zoodanige schulden behoort eene schuld, 
voortspruitende uit de, op eenen der echtge
nooten rustende, wettelijke verplichting tot 
onderhoud van ouders en andere bloedver
wanten in de opgaande linie (H. R. 20 Febr. 
1939 No. 780 en H . R. 12 October 1939, 
1940 No. 53); 
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0. dat derhalve de echtgenoot van de on
derhoudsplichtige, als hoofd der gemeen
schap, waarin hij met deze is gehuwd, voor 
de betaling dier schulden aansprakelijk is en 
het verhaal, als bedoeld in het eerste lid van 
art. 63 der Armenwet, dus ook kan worden 
uitgeoefend op de baten der huwelijksge
meenschap, welke volgens art. 175 B. W. -
behoudens eene hier niet in aanmerking ko
mende uitzondering - omvat alle de roeren
de en onroerende goederen der echtgenooten, 
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zoowel tegenwoordige, als toekomende, dus 
ook de inkomsten, welke een der echtgenoo
ten als loon of andere periodieke inkomsten 
geniet; 

Concludeert tot vernietiging van de be
streden beschikking en tot verwijzing der 
zaak naar de Arr.-Rechtbank te Zutphen, 
teneinde, met inachtneming van de door den 
Hoogen Raad te geven beschikking, verder 
te worden behandeld en beslist. 

(N. J.) 
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r8. Mai z940. ERLASS des Führers über 
Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden. (Reichsgesetzblatt, 
Teil I, Seite 778.) (Verordnungsblatt, 
Stück 1). 

Urn die öffentliche Ordnung und das öf
fentliche Leben in den unter dem Schutze 
der deutschen Truppen stehenden nieder
ländischen Gebieten sicherzustellen, ordne 
ich an: 

§ 1. Die besetzten niederländischen Ge
biete werden dem "Reichskommissar für die 
besetzten niederländischen Gebiete" · unter
stellt. Sein Sitz ist Den Haag. Der Reichs
kommissar ist Wahrer der Reichsinteressen 
und übt im zivilen Bereich die oberste Re
gierungsgewalt aus . Er untersteht mir un
mittelbar und erhält von mir Richtlinien und 
Weisungen. 

§ 2. Der deutsche . Wehrmachtsbefehls
haber in den Niederlanden übt die militäri 
schen Hoheitsrechte aus; seine Forderungen 
werden im zivilen Bereich vom Reichskom
missar durchgesetzt. Er hat das Recht, die 
Massnahmen anzuordnen, die zur Durch
führung seines militä-rischen Auftrags und zu 
militärischen Sicherung notwendig sind. Das 
gleiche Recht steht den Oberbefehlshabem 
der Wehrmachtteile zu. 

§ 3. Zur Durchführung seiner Anordnun
gen kann sich der Reichskommissar deut
scher Polizeiorgane bedienen. Die deutschen 
Polizeiorgane stehen dem deutschen Wehr
machtsbefehlhaber in den Niederlanden zur 
Verfügung, soweit es die militärischen Be
dürfnisse erfordem und die Aufgaben des 
Reichskommissaris es zulassen. 

§ 4. Der Reichskommissar kann sich zur 
Durchführung seiner Anordnungen und zur 
Ausübung der Verwaltung der niederländi
schen Behörden bedienen. 

§ 5. (1) Das bisher geitende Recht 
bleibt in Kraft, soweit es mit der Besetzung 
vereinbar ist. 

(2) Der Reichskommissar kann durch 
Verordnung Recht setzen. Die Verordnungen 
werden im "Verordnungsblatt für <lie be
s-etzten niederlänrlischen Gebiete" verkün
det. 

§ 6. Zur Reichskommissar für die be
setzten niederländischen Gebiete bestelle ich 
den Reichsminister Dr. Arthur Seyss-In
quart. 
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z8 Mei z940. DECREET van den Führer 
over de uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland. (Duitsch 
Rijkswetblad, deel I, blz. 778). (Veror
deningenblad, Stuk 1) . • 

Om de ofenbare orde en het openbare le
ven in he onder de bescherming van de 
Duitsche troepen staande Nederlandsche ge
bied te handhaven, bepaal ik: 

§ 1. Het bezette Nederlandsche gebied 
komt onder den "Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied" te staan. Zijn 
verblijfplaats is 's-Gravenhage. De Rijks
commissaris is beschermer van de Rijksbe
langen en oefent in het civiele ressort het 
opperste regeeringsgezag uit. Hij staat recht
streeks onder mij en ontvangt van mij richt
lijnen en instructies. 

§ 2. De Duitsche weermachtsbevelheb
ber in Nederland oefent de militaire souve
reine rechten uit; zijn vorderingen worden in 
het civiele ressort door den Rijkscommissaris 
uitgevoerd. Hij heeft het recht, die maatre
gelen voor te schrijven, die voor de uitvoe
ring van zijn militaire taak en de militaire 
beveiliging noodzakelijk zijn. Hetzelfde recht 
hebben de opperbevelhebbers van de weer
machtsdeelen. 

§ 3. Voor de uitvoering van zijn instruc
ties kan de Rijkscommissaris zich van Duit
sche politieorganen bedienen. De Duitsche 
politieorganen staan ter beschikking van den 
Duitschen weermachtbevelhebber in Neder
land, voor zoover het militaire behoeften 
vereischen en de taak van den Rijkscommis
saris het toelaat. 

§ 4. De Rijkscommissaris kan zich voor 
de uitvoering van zijn instructies en voor 
het uitoefenen van de administratie, van het 
Nederlandsche bestuur bedienen. 

§ 5. (1) Het tot nu toe geldende recht 
blijft van kracht, voor zoover het met de be 
zetting te vereenigen is. 

(2) De Rijkscommissaris kan verorde
ningen uitvaardigen, die kracht van wet heb
ben. De verordeningen worden in het "Ver
ordeningsblad voor het bezette Nederland
sche gebied" afgekondigd. 

§ 6. Tot Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied benoem ik Rijks
minister Dr. Arthur Seyss-lnquart. 



§ 7. Vorschriften zur Durchführung und 
E:rgänzung dieses Erlasses ergehen nach mei
nen Richtlinien für den zivilen Bereich durch 
den Reichsminister und Chef der Reichs
kanzlei, für den militärischen Bereich durch 
den Chef des Oberkommandos der W ehr
macht. 

§ 8. Dieser Erlass tritt in Kraft, sobald 
und soweit ich den dem Oberbefehlshaber 
des Heeres erteilten Auftrag zur Ausübung 
der vollziehenden Gewalt zurückziehe. 

Führer-Hauptquartier, den 18. Mai 1940. 

N °. 2 

Der Führer, ADOLF HITLER. 

Der Vorsitzende des Ministerrates für 
die Reichsverteidigung, 

GöRING, 

Generalfeldmarscha/1. 
Der Reichsminis ter und Chef der 

Reichskanzlei, 
Dr. LAMMER$. 

Der Chef des Oberkommandos der 
Wehrmacht, 

KEITEL. 

Der Reichsminister des Auswärtigen, 
VON RIBBENTROP. 

Der Reichsminister des lnnern , 
FRICK. 

25. Mai z940. AUFRUF desReichskommis
sars für die besèzten niederländischen 
Gebiete an der niederländische Bevöl
kerung. (Verordnungsblatt, Stück 1). 

Mit dem heutigen Tage habe ich die ober
ste Regierungsgewalt im zivilen Bereich in 
den Niederlanden übemommen. 

Die Grossmut des Führers und die Kraft 
der deutschen Wehrmacht machten es mög
lich, dass schon wenige Tage nach der durch 
die frühere Führung der Niederlande herauf
beschworenen Katastrophe eine Ordnung des 
öffentlichen Lebens wieder hergestellt wird, 
die in den gewohnten Gang der Dinge nur 
soweit eingreifen wird, als die besonderen ob
waltenden Verhältnisse dies erfordem. 

Als Reichskommissar werde ich die oberste 
Regi-erungsgewalt im zivilen Bereich in den 
unter dem Schutz der deutschen Truppen 
stehenden niederländischen Gebieten aus
üben, · urn die ö ffentliche Ordnung und das 
öffentliche Leben sicherzustellen. Ich werde 
alle Massnahmen, auch gesetzgeberischer 
Art treffen, die notwendig sind, urn diesen 
Auftrag zu erfüllen. Es ist mein Wille, hier
bei das bisher geitende niederländische Recht 
m öglichst in Kraft zu belassen, zur Ausübung 
der Verwaltung die niederländischen Behör
den heranzuziehen und die Unabhängigkeit 
der Rechtssprechung zu wahren. Ich erwarte 
hingegen, dass alle im aktieven Dienst ste
hende niederländischen Richter, öffentliche 
Beamte und Angestellte meine diesen 
Zwecken dienenden Anordnungen gewissen
haft befolgen werden und das niederländische 
Volk mit Verständnis und Beherrschung die
ser Führung folgt . 
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§ 7. Voorschriften voor de uitvoering en 
uitwerking van dit decreet gaan uit van mijn 
richtlijnen voor het civiele ressort van den 
Rijksminister en Chef van de Rijkskanse
larij, voor het militaire ressort van den Chef 
van het Oppercommando van de weermacht. 

§ 8. Dit decreet treedt in werking zoodra 
en voor zoover ik de order voor de uitoefe
ning van de uitvoerende macht, welke ik den 
opperbevelhebber van het leger gegeven heb, 
intrek. 
Hoofdkwartier van den Führer, 18 Mei 1940. 

De Führer, ADOLF HITLER. 

De voorzitter van den ministerieelen raad 
voor de Rijksverdediging, 

GÖRING, 

Generaal-veldmaarschalk. 
De Rijksminister en Chef van de 

Rijkskanse/arij, 
Dr. _LAMMER$. 

De Chef van het oppercommando 
van de weermacht, 

KEITEL. 

De Rijksminister van Buitenlandsche Zaken, 
VON RIBBENTROP. 

De Rijksminister van Binnenlandsche Zaken, 
FRICK. 

N°. 2 

25 Mei z940. OPROEP van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied aan het Nederlandsche Volk. 
(Verordeningen blad, Stuk 1). 

Met intrede van den dag van heden heb 
ik het hoogste regeeringsgezag in het civiele 
ressort in N ederland overgenomen. 

De grootmoedigheid van den Führer en de 
kracht van de Duitsche weermacht maakten 
het mogelijk, dat er reeds weinig dagen na de 
door de vroegere leiding van Nederland ver
oorzaakte catastrophe een ordening in het 
openbare leven zal komen, die in den gewo
nen gang van zaken alleen zoover ingrij pen 
zal, als de gegeven omstandigheden dit ver
eischen. 

Als Rijkscommissaris oefen ik het hoogste 
regeeringsgezag in het burgerlijke ressort in 
het onder de bescherming der Duitsche troe
pen staande Nederlandsche gebied uit, om 
de openbare orde en het openbare leven te 
waarborgen . Ik zal alle maatregelen, ook van 
wetgevenden aard, nemen, die noodig zijn, 
om deze opdracht te vervullen. Het is mijn 
wil, hierbij het tot dusver geldende recht in 
werking te laten, tot uitoefening van het be
stuur de N ederlandsche autoriteiten er bij t e 
betrekken en de onafhankelijkheid van de 
rechtspraak te handhaven. Daarentegen ver
wacht ik, dat alle in actieven dienst zijnde 
Nederlandsche rechters, openbare ambtena
ren en beambten mijn met dit doel uitgege
v en verordeningen stipt zullen opvolgen en 
dat het Nederlandsche Volk met verstand en 
beheersching deze leiding zal volgen. 
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Die niederländischen Soldaten haben sich 
im Kampf gut geschlagen. Die niederländi
sche Zivilbevölkerung hat sich den kämp
fenden Truppen gegenliber ordentlich be
nommen. Es liegt nichts vor, was uns hindem 
könnte, einander mit Achtung zu begegnen . 

Das deutsche Volk ficht unter seinem 
Flihrer den Entscheidungskampf urn Sein 
oder Nichtsein aus , den ihm der Hass und 
Neid seiner Feinde aufgezwungen hat. Dieser 
Kampf gebietet dem deutschen Volk, alle 
seine Kräfte einzusetzen, und gibt ihm das 
Recht, alle ihm erreichbaren Mittel heran
zuholen. Dieses Gebot und Recht der Not 
wird auch auf die L ebensführung des nieder
ländischen Volkes und seiner Wirtschaft ein
wirken. lch werde aber darum b esorgt sein, 
dass das dem deutschen Volk blutsnahe nie
derländische Volk nicht in ungünstigere Le
bensbedingungen verfällt, als es d ie gegebene 
Schicksalsgemeinschaft und der Vemich
tungswille unsere F einde in dieser Zeit nötig 
machen. 

lch habe als R eichskommissar die Reichs
interessen in den unter dem Schutz der deut
schen Truppen stehenden niederländischen 
Gebiet en zu wahren und ich werde sie wah
ren. Das niederlä ndische Volk wird in Er
füllung der Aufgaben, die sich aus dem ge
meinsamen S chicksal ergeben, sein Land und 
seine Freiheit für die Zukunft zu sichem ver
mögen. 

Flihrer-Hauptquartier, am 25. Mai 1940. 

Der Reich$kommissar für die bese tzten 
niederländischen Gebie te: 

SEYSS- INQUART. 

29. Mai 1940. VERORDNUNG desReichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Auslibung der 
Regierun gsbefugn isse in den Niederlan
den. (Verordnungsblatt, Stlick 1). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich für die Dauer 
der Besetzung der niederländischen Gebiete 
durch deutsche Truppen folgendes : 

§ 1. (1) Der Reichskommissar für die 
besetzten niederländischen Gebiete libt, so
weit dies zur Erfüllung seiner Aufgabe nötig 
ist, alle Befugnisse aus, die nach der Ver
fassungsurku nde und den G esetzen bisher 
dem K önig und der Regierung zustanden. 

(2) Erheischen es die Interessen des 
Grossdeutschen Reiches oder deröffentlichen 
Ordnung oder des öffentlichen Lebens in den 
Niederlanden, so trifft der R eichskommissar 
die notwendigen Massnahmen, und zwar auch 
solche gesetzgeberischer Art. Diese Verord
nungen des Reichskommissars haben Ge
setzeskraft. 

§ 2. (1) Das bisher geitende niederlän
dische R echt bleibt in Kraft, soweit es mit 
der Besetzung vereinbar ist und soweit nicht 
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De Nederlandsche soldaten hebben in den 
strijd dapper gevocht en. De Nederlandsche 
civiele bevolking heeft zich tegenover de 
strijdende troepen ordelijk gedragen. Er is 
niets , wat ons zou kunnen hinderen , elkaar 
met eerbied te gemoet te komen. 

Het Duitsche volk vecht onder zijn Flihrer 
den beslissenden strijd om te zijn of niet te 
zijn, een strijd, welken de haat en n ijd van 
zijn vijanden dit volk hebben opgedrongen. 
D eze strijd gebiedt het Duitsche volk a l zijn 
krachten in te zetten en geeft dit volk h et 
recht, alle ter beschikking staande middelen 
te gebruiken. Dit gebod en recht van den 
nood zal ook inwerken op het leven van het 
Nederlandsche volk en op zijn economie. Ik 
zal er echter naa r streven, dat het met het 
Duitsche volk bloedverwante Nederlandsche 
volk niet in ongunstiger levensomstandighe
den zal geraken dan de bestaande lotsge
m eenschap en de vemietigingswil van onze 
vijanden in dezen tijd noodig maken. 

Als Rijkscommissaris moet ik de Rijksb e
langen in het onder de bescherming van de 
Duitsche troepen staande Nederlandsche ge
bied behartigen en ik zal ze behartigen . Het 
Nederlandsche v olk zal door de vervulling 
van de taak, die uit het gemeenschappelijke 
lot voortvloeit, in staat zijn zijn land en zijn 
vrijheid voor d e toekomst te verzekeren. 

Hoofdkwartier van den Flihrer, 2 s Mei 1940. 

De Rijkscommissaris voor he t bezette 
Nederlandsche gebied: 

S EYSS- INQUART. 

29 Mei 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied tot uitoefening van 
de regeeringsbevoegdheden in Neder
land. (Verordeningenblad stuk 1.) 

Krachtens § 5 van het decreet van den 
Flihrer in zake uitoefening van de regeerings
bevoegdheden in Nederland dd. 18 M ei 1940 
(Duitsch Rijkswetblad, deel I, blz. 778) be
paal ik voor den duur der bezetting v an het 
N ederlandsche gebied door de Duitsche troe
pen h et navolgende: 

§ 1. (1) De Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied hee ft voor zoo
v er noodig ter uitvoering van zijn taak alle 
b evoegdheden, welke volgens d e grondwet -
en de wetten - aan den koning en de regee
ring toekwamen. 

(2) Maken de belangen van het Groot
Duitsche R ijk of de openbare orde of het 
openbare leven in Nederland het noodzake
lijk, dan neemt de Rijkscommissaris de noo
dige maatregelen, ook die van wetgevenden 
aard. Deze verordeningen van den Rijkscom
missaris bezitten kracht van wet. 

§ 2 . Het tot nu toe geldende N ederland
sche recht blijft van kracht, voor zoover het 
vereenigbaar is met de bezetting en niet in 



die Bestimmungen des Erlasses des Führers 
liber die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden (RGB!. I , S. 778) dem 
entgegenstehen. Die für die besetzten nie
derländischen Gebiete geltenden Verordnun-: 
gen des Oberbefehlshabers des Heeres blei
ben bis auf weiteres in Kraft. 

(2) Alle Rechtsvorschriften sind dem 
Rechtskommissar vor ihrer Verkündung vor
zulegen. D ie Verkündung ist auszusetzen, 
wenn der Reichskommissar es verlangt. 

(3) D er Reichskommissar behält sich 
vor, den ihm nachgeordneten deutschen 
Dienststellen die Befugnis gemäss Abs. 2 zu 
übertragen. 

§ 3. (r) Der Reichskommissar bedient 
sich zur Durchführung seiner Anordnungen, 
soweit nicht die ihm unterstellten deutschen 
Dienststellen unmittelbar tätig werden, der 
niederländischen Behörden . 

(2) D ie Generalsekretäre der niederlän
dischen Ministerien sind dem R eichskom
missar im Rahmen ihres sachlichen Bereichs 
für die ordnungsgemässe Leitung der Amts
geschäfte verantwordlich. Sie können unter 
Beobachtung der Bestimrriungen des § 2 Abs. 
2 und 3 Ausführungsvorschriften zu den gel
tenden niederländischen Gesetzen und zu den 
Verordnungen des Reichskommissars erlas
sen. 

§ 4. (r) Der Reichskommissar übt seine 
Befugnisse durch die innerhalb seines Amts 
tätigen Generalkommissare aus. 

(2) Der Reichskommissar bestellt für die 
einzelnen Provinzen Beauftragte. Soweit es 
notwendig ist, bestellt er Sonderbeauftragte 
für einzelne örtliche oder sachliche Bereiche. 

§ 5. (r) Die Aufrechterhaltung der öf
fentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit 
obliegt der niederländischen Polizei, soweit 
sich der R eichskommissar zur Durchführung 
seiner Anordnungen nicht deutscher SS- und 
Polizeikräfte bedient. Die niederländischen 
Polizeibehörden unterstehen der Aufsicht 
der deutschen P olizei und sind an deren Wei
sungen gebunden. 

(2) D ie Erforschung und Bekämpfung 
aller reichs- und deutschfeindlichen Bestre
bungen ist sache der deutschen Polizei. 

§ 6. (r) Die Rechtsprechung ist unab~ 
hängig. 

(2) Die Urteile ergehen im Namen des 
Rechts. 

(3) Der Reichskommissar bestimmt wel
che Urteile ihm vor ihrer Vollstreckung zur 
Bestätigung vorzulegen sind. 

(4) Der Reichskommissar bestimmt durch 
Verordnung, welche Straftaten der Sonder
genchtsbarkeit unterliegen und unter wel
chen Voraussetzungen Personen niederländi
scher Staatsangehörigkeit der Wehrgerichts
barkeit oder der deutschen Polizeigerichts
barkeit unterliegen. 

§ 7. lnnerhalb einer Frist, die der Reichs
kommissar bestimmt, geben die im öffentli-
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strijd is met de bepalingen van het decreet 
van den Führer betreffende de uitoefening 
van de regeeringsbevoegdheden in Nede rland 
(Duitsch R ijkswetblad , deel I , blz. 778). D e 
voor het bezette Nederlandsche gebied gel
dende verordeningen van den Opperbevel
hebber van het leger blijven voorloopig van 
kracht. 

(2) Alle rechtsvoorschriften moeten vóór 
de bekendmaking aan den Rijkscommissaris 
worden voorgelegd. De bekendmaking moet 
worden geschorst wanneer de Rijkscommis
saris dit wenscht. 

(3) De Rijkscommissaris behoudt zich 
het recht voor om aan de 'hem ondergeschikte 
Duitsche organen de bevoegdheden volgens 
alinea 2 over te dragen. 

§ 3. (r) De Rijkscommissaris bedient 
zich voor de uitvoering van zGn voorschrif
ten van de Nederlandsche autoriteiten, voor 
zoover de aan hem ondergeschikte Duitsche 
diensten niet direct in werking treden. 

(2) De Secretarissen -generaal van de 
Nederlandsche D epart ementen van Alge
meen Bestuur zijn aan den Rijkscommissaris 
binnen het kader hunner bevoegdheden ver
antwoording verschuldigd voor het behoorlijk 
leiden van hun ambtsaangelegenheden. Zij 
kunnen, onverminderd de voorschriften van 
§ 2, Alinea 2 en 3, uitvoeringsvoorschriften 
geven voor de geldende Nede rlandsche wet
ten en voor de verordeningen van den Rijks
commissaris. 

§ 4.(1) D e Rijkscommissaris oefent zijn 
bevoegdheden -uit door middel van op zijn 
bureau werkzame Commissarissen-generaal. 

(2) De Rijkscommissaris benoemt Ge
volmachtigden voor de afzonderlijke provin
ciën. Voor zoover noodig benoemt hij Bijzon 
dere Gevolmachtigden voor afzonderlijke ge
bieden of voor speciale werkzaamheden. 

§ 5. (r) Het bewaren van de openbare 
rust, orde en veiligheid wordt, voor zoover 
zich de Rijkscommissaris voor het doen uit
voeren van zijn verordeningen niet van Duit
sche S.S. - en politietroepen bedient, opge
dragen aan de Nederlandsche politie. De Ne
derlandsche politie staat onder toezicht van 
de D uitsche politie en is aan haar aanwijzin
gen gebonden. 

(2) Het opsporen e n bestrijden van alle 
handelingen, die Rijks- en Duitschvijandig 
zijn, behoort tot de taak van de Duitsche po
litie. 

§ 6. (r) De rechtspleging is onafhanke
lijk. 

(2) De uitspraken worden in den naam 
van het R echt gedaan. 

(3) De Rijkscommissaris bepaalt, welke 
vonnissen hem vóór hun uitvoering ter be
krachtiging moeten worden voorgelegd. 

(4) De Rijkscommissaris bepaalt bij ver
ordening, welke strafbare feiten aan het oor
deel van de Bijzondere Rechtbank moeten 
worden onderworpen en in welke gevallen 
personen van Nederlandsche nationaliteit 
voor den Krijgsraad of voor den Duitschen 
politierechter moeten verschijnen. 

§ 7. Binnen een t ermijn, · die door den 
Rijkscpmmisaris bepaald wordt, moeten de 
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chen Dienst stehenden Richter, Beamten und 
Angestellten sowie die .haupt- und neben
amtlichen Lehrpersonen , an den öffentlichen 
und privaten Unterrichtsanstalten die eides
stattliche Erklärung ab, dass sie die Ver
ordnungen und sonstigen Anordnungen des 
Reichskommissars sowie der ihm nachgeord
neten deutschen Dienststellen gewissenhaft 
befolgen und sich jeder gegen das Deutsche 
Reich oder die deutsche Wehrmacht gerich
teten Handlung enthalten werden. 

§ 8. Alle in den besetzten niederländi
schen Gebieten tätigen deutschen Behörden, 
Dienststellen und Organe mit Ausnahme der
jenigen der Wehrmacht sind dem Reichs
kommîssar dienstlich unterstellt. 

§ 9. Der allgemein rechtsverbindlichen 
Anordnungen werden im "Verordnungsblatt 
für die besetzten niederländischen Gebiete" 
verkündet, das in deutscher und niederländi
scher Sprache erscheint. Der .deutsche Text 
ist authentisch. 

§ 10. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 29. Mai 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete: 

SEYSS-INQUART. 

3. juni 1940. ERLASS des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen 
Gebiete über den organisatorischen Auf
bau der Dienststellen des Reichskom
missariats. (Verordnungsblatt, Stück 1). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. 1. S . 778) ordne ich folgendes an : 

§ 1. (1) Der Reichskommissar für die 
besetzten niederländischen Gebiete bedient 
sich zur Durchführung seiner Aufgaben der 
in seinem Amt tätigen General-kommissare, 
und zwar 

1) für Verwaltung und Justiz; 
2) für das Sicherheitswesen (Höherer 

SS- und Polizeiführer) ; 
3) für Finanz und Wirtschaft; 

4) zur besonderen Verwendung. 
(2) Der Vertreter des Auswärtigen Amts 

und der Beauftragte für die Niederländische 
Bank unterstehen dem Reichskommissar 
unmittelbar. 

(3) Der Reichskommissar bestellt für 
die einzelnen Provinzen B eauftragte; soweit 
es notwendig ist, bestellt er Sonderbeauf
tragte für einzelne örtliche oder sachliche 
Bereiche. 

§ 2. (1) Alle Sachen,, die sich der 
Reichskommissar ausdrücklich zur unmittel
baren Entscheidung vorbehält, werden von 
der Präsidialabteilung im• Amt des Reichs
kommissars bearbeitet. 
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in actieven dienst zijnde rechters, openbare 
ambtenaren en beambten, alsmede alle leer
aren aan openbare en particuliere onderwijs
inrichtingen onder eede een verklaring af
leggen, dat zij de verordeningen en andere 
bepalingen van den Rijkscommissaris en van 
de hem ondergeschikte Duitsche organen 
stipt zullen nakomen en dat zij zich zullen 
onthouden van elke handeling, gericht tegen 
het Duitsche Rijk of de Duitsche weermacht. 

§ 8. Alle in het bezette Nederlandsche ge
bied werkzame Duitsche autoriteiten, dien
sten en organen, met uitzondering van die 
van de Weermacht, zijn ondergeschikt aan 
den Rijkscommissaris. 

§ 9. De algemeen rechtsverbindende ver
ordeningen worden bekendgemaakt in het 
,.Verordeningenblad voor het bezette Neder
landsche gebied", dat in de Duitsche en in 
de Nederlandsche taal verschijnt. De Duit
sche tekst is authentiek. 

§ 10. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 Mei 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

3 Juni 1940. DECREET van den Rijks
commissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende den organi
satorischen opbouw van de dienstbu
reau's van den Rijkscommissaris. (Ver
ordeningenblad, Stuk 1). 

Op grond van § s van het decreet van den 
Führer over de uitoefening van de Regee
ringsbevoegdheden in de Nederlanden van 
den 18en Mei 1940 (Rijkswetblad I, blz. 778) 
bepaal ik het volgende: 

~ 1. (1) D e Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bedient zich 
voor uitvoering van zijn taak van de in zijn 
bureau werkzame Commissarissen-generaal, 
en wel : 

1) voor Bestuur en Justitie; 
2) voor de Openbare Veiligheid (Hoo

gere SS- en politieleider); 
3) voor Financiën en Economische Za

ken; 
4) voor bijzondere gevallen. 
(2)De Vertegenwoordiger van het Depar

tement van Buitenlandsche Zaken en de Ge
volmachtigde voor de Nederlandsche Bank 
staan onmiddellijk onder den Rijkscommis
saris. 

(3) De Rijkscommissaris benoemt voor 
de afzonderlijke provincies gevolmachtigden; 
voor zoover noodig benoemt hij bijzondere 
gevolmachtigden voor afzonderlijke gebieden 
of bijzondere werkzaamheden. 

§ 2. (1) Alle aangelegenheden, welke de 
Rijkscommissaris zich uitdrukkelijk voorbe
houdt voor een onmiddellijke beslissing, wor
den bewerkt door de Hoofdafdeeling op het 
bureau van den Rijkscommissaris. 



(2) Die Präsidialabteilung bearbeitet 
insbesondere alle Fragen des Personalwesens 
sämtlicher Behörden und Organe des R eichs
kommissars sowie der D ienstaufsicht liber 
diese, alle Angelegenheiten des Haushalts 
dieser Behörden sowie die Angelegenheiten 
des Präsidialbliros (Urkundenausfertigung, 
Protokoll und dergleichen). Der Präsidial
abteilung sind ferner die Oberkasse und das 
Hauptbliro angegliedert. 

§ 3. (1) Die Generalkommissare haben 
im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit 
das Recht, von allen niederländischen Be
hörden, Aemtern, Anstalten und Einrichtun
gen öffentlicher und nichtöffentlicher Art 
Ausklinfte jeder Art einzufordern und ihnen 
die notwendigen Weisungen zu erteilen. 

(2) Sie haben insbesondere die Aufgabe, 
die Entscheidungen des R eichskommissars 
gemäss § 2 Abs. 2 der Verordnung liber die 
Auslibung der Regierungsbefugnisse in den 
Niederlanden vom 29. Mai 1940 (Verord
nungsblatt für die besetzten niederländischen 
Gebiete Nr. 3) vorzubereiten. 

§ 4. Zum Aufgabenbereich des General
kommissars für Verwaltung und Justiz ge
hören : 

1) die Angelegenheiten der Verordnungs
und Gesetzgebung, des Staatsrechts 
sowie des Verordnungsblatts für die 
besetzten niederländischen Gebiete; 

2) die Angelegenheiten der Planung; 

3) die Angelegenheiten der inneren Ver
waltung, insbesondere auch die An
gelegenheiten der Gemeindeaufsicht, 
ausgeschlossen jedoch die Angelegen
heiten der Gemeindepolizei ; 

4) alle Angelegenheiten der Justiz mit 
Ausnahme derjenigen der Reichspoli
zei; 

.5) alle Angelegenheiten der Kultur
pflege (Kunst, D enkmalsschutz, Wis
senschaft, Volksbildung usw.), des 
Unterrichts und der Kirchen; 

6) alle Angelegenheiten der Volksgesund
heit sowie der kulturellen und sozia
len Jugendfürsorge. 

§ 5. Der Höhere SS- und Polizeiführer : 
1) befehligt die in den besetzten nieder

ländischen Gebieten eingesetzten Ver
bände der Waffen-SS und die deut
schen Polizeiverbände und -organe; 

2) führt die Aufsicht liber die nieder
ländische Reichs- und Gemeindepoli
zei und erteilt ihr die notwendigen 
Weisungen. 

§ 6. Zum Aufgabenbereich des General
kommissars für Finanz und Wirtschaft ge
hören : 

1) alle Angelegenheiten des Finanzmi
nisteriums; 

2) alle Angelegenheiten des Wirtschafts
ministeriums; 

8 1940 

(2) De Hoofdafdeeling bewerkt in het 
bijzonder alle zaken betreffende het perso
neel van de gezamenlijke bureau's en orga
nen van den R ijkscommissaris , alsmede be
treffende het toezicht over deze, alle aange
legenheden betreffende begroeting van deze 
bureau's, alsmede de aangelegenheden van 
het Kabinet (uitgifte van akten, protocol en 
dergelijke) . Bij de Hoofdafdeeling zijn ver
der aangesloten de centrale kas en het hoofd
bureau. 

§ 3. (1) D e Commissarissen-generaal 
hebben binnen het kader van hun zakelijke 
bevoegdheid het recht van alle Nederland
sche autoriteiten, bureau's en inrichtingen, 
zoowel openbare als particuliere, inlichtin 
gen van eiken aard te eischen en aan dezen 
de noodige bevelen te geven. 

(2) Zij hebben in het bijzonder tot taak 
de beslissingen van den Rijkscommissaris 
overeenkomstig§ 2, alinea 2, van de Veror
dening over de uitoefening van de Regee
ringsbevoegdheden in de Nederlanden van 
29 Mei 1940 (Verordeningenblad voor het 
bezette Nederlandsche gebied No. 3) voor 
t e bereiden. 

§ 4. Tot de taak van den Commissaris
generaal voor Bestuur en Justitie behooren: 

1) 

5) 

6) 

§ 5. 
1) 

de aangelegenheden betreffende de 
wetgeving; 
betreffende het Staatsrecht alsmede 
die betreffende het verordeningenblad 
voor het bezette Nederlandsche ge
bied; 
de aangelegenheden betreffende de 
ordening van de werkobjecten; 
de aangelegenheden van binnenlandsch 
bestuur, in het bijzonder ook de aan
gelegenheden van het toezicht op de 
Gemeenten, met uitsluiting echter 
van de aangelegenheden der gemeen
tepolitie: 
alle aangelegenheden der Justitie, met 
uitsluiting van die der Rijkspolitie; 

alle aangelegenheden betreffende cul
tuur (Kunst, monumentenzorg, we
tenschap, volksopvoeding, enz.), het 
onderwijs en de kerken; 
alle aangelegenheden betreffende d e 
volksgezondheid, alsmede die betref
fende cultureele en sociale zorg aan 
de jeugd. 

De Hoogere SS- en Politieleider : 
heeft het bevel over de in het bezette 
Nederlandsche gebied ingezette een
heden: de Gewapende SS en de Duit
sche politie-eenheden en -organen; 
heeft het toezicht over de Nederland
sche rijks- en gemeentepolitie en geeft 
haar de noodige bevelen. 

§ 6. Tot de taak van den Commissaris
generaal voor Financiën en Economische 
Zaken behooren: 

1) alle aangelegenheden van het Depar
tement van Financiën; 

2) alle aangelegenheden van het Depar
tement van Economische Zaken; 
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alle Angelegenheiten des Waterstaat
ministeri ums; 
alle Angelegenheiten der niederlän
dischen Postverwaltung ; 
alle Angelegenheiten des Sozialmi
nisteriums, ausgenommen die in § 4, 
Ziff. 6, erwähnten Sachen. 

§ 7. Zum Aufgabenbereich des General
kommissars zur besonderen Verwendung ge
hören : 

1) alle Fragen der öffentlichen Mei
nungsbildung und der nichtwirtschaft
lichen Vereinigungen; 

2) diejenigen Aufgaben, die der Reichs
kommissar ihm auf Grund besonderer 
Entschliessung zuweist. 

§ 8. (1) Zum Aufgabenbereich der Be
auftragten des Reichskommissars für die 
einzelnen Provinzen gehören - mit Aus
nahme des Sicherheitswesens - alle Ange
legenheiten der öffentlichen Verwaltung, der 
Wirtschaft und der ö ffentlichen Meinungs
bildung in dem ihnen zugewiesenen Gebiet. 
Er kann sich zur Durchführung seiner Auf
gaben nach den Richtlinien des H öheren 
SS- und P olizeiführers der deutschen Polizei
organe bedienen. 

(2) Die niederländischen Behörden, Am
ter, Anstalten und Einrichtungen öffentli 
cher und nichtöffentlicher Art sowie deren 
Organe sind auf Grund besonderer Anord
nung verpflichtet, den Beauftragten des 
Reichskommissars liber bestimmte Angele
genheiten unaufgefordert Bericht zu erstat
ten und ihnen bestimmte Verwaltungsmass
nahmen vor ihrer Anordnung mitzuteilen. 
Die Anordnung ist auszusetzen, wenn der 
Beauftragte es verlangt. 

§ g. Die Befugnisse der vom R eichskom
missar für einzelne örtliche oder sachliche 
Bereiche emannten Sonderbeauftragten rich
ten sich nach dem gegebenen Auftrag. 

§ 10. (1) D ie Beauftragten des Reichs
kommissars für die Provinzen haben ihren 
Dienstsitz am gleichen Ort wie die Kom
missare gemäss Art. 141 der Verfassungsur
kunde. 

(2) D er Dienstsitz der Sonderbeauftrag
ten wird vom Reichskommissar bestimmt. 

§ 11. Die Errichtung und Aufhebung zi
viler deutscher Dienststellen sowie die Fest
stellung ihres örtlichen und sachlichen Zu
ständigkeitsbereichs erfolgt ausschliesslich 
durch den R eichskommissar. 

§ 1.2. Diese Erlass tritt am T age seiner 
Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 3. Juni 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete: 

SEYSS-lNQVART. 
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3) alle aangelegenheden van het Depar
tement van Waterstaat; 

4) alle aangelegenheden van de Neder
landsche Posterijen ; 

5) alle aangelegenheden van het Depar
tement van Sociale Zaken, met uit
sluiting van de in § 4, onder No. 6, 
bedoelde aangelegenheden. 

§ 7. Tot de taak van den Commissaris
generaal voor bijzondere gevallen behooren: 

1) alle vraagstukken betreffende de vor
ming van de openbare meening en 
niet-economische vereenigingen; 

2) die opdrachten, welke de Rijkscom
missaris hem op grond van een bij
zondere beslissing geeft. 

§ 8. (1) Tot de taak van de Gevol
machtigden van den Rijkscommissaris voor 
de afzonderlijke provincies behoort - met 
uitzondering van de Openbare Veiligheid -
alle aangelegenheden van openbaar bestuur, 
van economie en van de vorming van de 
openbare m eening in het aan hen toegewezen 
gebied. Hij kan zich voor de uitoefening van 
zijn taak volgens de richtlij nen van den 
Hoogeren SS- en Politieleider van de Duit
sche politieorganen bedienen. 

(2) De Nederlandsche autoriteiten, bu
reau's en inrichtingen , zoowel openbare als 
particuliere, benevens al haar organen, zijn 
op grond van een bijzondere bepaling ver
plicht den Gevolmachtigden van den Rijks
commissaris over bepaalde aangelegenheden 
uit eigen beweging bericht te geven en hun 
bepaalde bestuursmaatregelen vóór de vast
stelling ervan mede te deelen. Het vaststel
len moet worden uitgesteld wanneer de Ge
volmachtigde zulks verlangt. 

§ 9. De bevoegdheden van de door den 
Rijkscommissaris voor plaatselijke of zake
lijke aangelegenheden benoemde Bijzondere 
Gevolmachtigden richten zich naar de gege
ven opdracht. 

§ 10. (1) De G evolmachtigden van den 
Rijkscommissaris voor de provincies hebben 
hun zetel in dezelfde plaats, als de Commis
sarissen volgens art. 141 van de Grondwet. 

(2) D e zetel van den Bijzonder Gevol
machtigde wordt door den Rijkscommissaris 
bepaald. 

§ 11. D e oprichting en de opheffing van 
burgerlijke Duitsche bureau's, alsmede d e 
vaststelling van hun bevoegdheden wat be
treft plaats en onderwerp, geschiedt uitslui
tend door den Rijkscommissaris . 

§ :12 . Dit decreet treedt in werking op 
den dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 Juni 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-lNQUART. 



5. Juni 1940. BEKANNTMACHUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber Personal
angelegenheiten. (Verordnungsblatt, 
Stlick 2) . 

I. leb babe zu Generalkommissaren nach 
§ 4 Abs. 1 meiner Verordnung liber die Aus
libung der Regierungsbefugnisse in den Nie
derlanden vom 29. Mai 1940 (Verordnungs
blatt für die besetzten niederländischen Ge
biete Nr. 3) sowie nach §§ 1, 3, 4, S, 6 und 7 
meines Erlasses liber den organisatorischen 
Aufbau der Dienststellen des Reichskommis
sariats vom 3. Juni 1940 (Verordnungsblatt 
Nr. 4) berufen : 

1) für Verwaltung und Justiz Dr. Dr. 
Friedrich Wimmer; 

2) für das Sicherheitswesen (Höherer 
SS- und Polizeiführer) den SS-Bri
gadeführer :fianns Rauter ; 
für Finanz und Wirtschaft Dr. Hans 
Fischboeck; 
zur besonderen Verwendung den 
Reichsamtsleiter Fritz Schmidt. 

II. leb babe nach § 1 Abs. 2 meines Er
lasses liber den organisatorischen Aufbau der 
Dienststellen des Reichskommissariats vom 
3. Juni 1940 (Verordnungsblatt Nr. 4) be
stellt: 

1) als Vertreter des Auswärtigen Amts 
den Gesandten Otto Bene; 

2) als Beauftragten für die Niederlän
dische Bank den Ministerialdirektor 
z. b. V., Staatsrat H . C. H . Wohlthat. 

111. leb babe nach § 2 meines Erlasses 
liber den organisatorischen Aufbau der 
Dienststellen des Reichkommissariats vom 
3. Juni I940 (Verordnungsblatt Nr. 4) zum 
Leiter der Präsidialabteilung im Amt des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete den Ministerialrat Dr. 
Hans Piesbergen bestellt. 

Den Haag, am 5. Juni 1940. 
Der Reichskomrnissar für die besetzten 

nieder/ändischen Gebiete: 
SEYSS-INQU ART. 

6 Juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Ein- und Aus
reise. (Verordnungsblatt, Stlick 2). 

Auf Grund § s des Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich: 

§ 1. Die Einreise in die besetzten nieder
ländischen Gebiete und die Ausreise aus die
sen Gebieten sind gesperrt. 

§ 2. In besonders gelagerten Ausnahme-
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5 Juni 1940. BEKENDMAKING van den 
Rijkscommissa~is voor het bezette Ne
derlandsche Gebied. betreffende perso
neelsaangelegenheden. (Verordeningen
blad, Stuk 2). 

I. Ik heb ingevolge § 4 alinea 1 van mijn 
verordening betreffende de uitoefening der 
regeeringsbevoegdheden in de Nederlanden 
van 29 Mei 1940 (Verordeningenblad voor 
het bezette Nederlandsche gebied Nr. 3) als
mede ingevolge §§ 1, 3, 4, 5, 6 en 7 van mijn 
decreet betreffende den organisatorischen 
opbouw van de bureaux van het Rijkscom
missariaat van 3 Juni 1940 (Verordeningen
blad voor het bezette Nederlandsche gebied 
Nr. 4) tot Commissaris-Generaal benoemd : 

1) voor Bestuur en Justitie Dr. Dr. Frie
drich Wimmer; 

2) voor de Openbare Veiligheid den SS
Brigadeführer Hanns Rauter (Hoo
gere SS- en Politieleider); 

3) voor Financiën en Economische Za
ken Dr. Hans Fischboeck; 

4) voor Bijzondere Aangelegenheden den 
Reichsamtsleiter Fritz Schmidt. 

ll . Ik heb ingevolge § 1 alinea 2 van 
mijn decreet betreffende den organisatori
schen opbouw van de bureaux van het Rijks
commissariaat van 3 Juni 1940 (Verordenin
genblad Nr. 4) benoemd: 

1) Tot Vertegenwoordiger van het Mi
nisterie van Buitenlandsche Zaken 
den Gezant Otto Bene; 

2) tot Gevolmachtigde voor de Neder
landsche Bank den Ministerialdirek
tor voor bijzondere aangelegenheden, 
Staatsrat H . C. H. Wohlthat. 

111. Ik heb ingevolge § 2 van mijn de
creet betreffende den organisatorischen op
bouw van het Rijkscommissariaat van 3 Juni 
1940 (Verordeningenblad Nr. 4) tot chef 
van de Hoofdafdeeling op het bureau van 
den Rijkscommissaris van het bezette Ne
derlandsche gebied, benoemd den Ministe
rialrat Dr. Hans Piesbergen. 

's-Gravenhage, 5 Juni 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

6 Juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het in
en uitreizen. (Verordeningenblad, Stuk 
2) . 

Op grond van § 5 van het decreet van den 
Flihrer over het uitoefenen van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (Rijkswetblad I, blz. 778) bepaal ik : 

§ 1. Het binnenreizen in- en het uitrei
zen uit het bezette Nederlandsche gebied is 
verboden. 

§ 2 . In bijzondere uitzonderingsgevallen 
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fällen wird die Genehmigung zur Ein- oder 
Ausreise vom Reichskommissar erteilt. 

§ 3. (1) Alle bisher von nichtmilitäri
schen Dienststellen erteilten Ein- und Aus
reisegenehmigungen verlieren mit Wirkung 
vom 10. Juni 1940 ihre Gültigkeit. 

(2) Die Inhaber sokher Genehmigungen 
haben unverzüglich, spätestens jedoch bis 
zum · 10. Juni 1940 einén schriftlichen, ent
sprechend begründeten Antrag auf Erteilung 
einer Genehmigung gemäss § 2 beim Amt des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete zu stellen. 

§ 4. Die Vorschriften zur Durchführung 
dieser Verordnung werden im Auftrag des 
Reichskommissars vom Höheren SS- und 
Polizeiführer durch interne Dienstanweisung 
er lassen. 

§ 5. Diese Verordnung fit:idet keine An
wendung auf von der zuständigen militäri
schen Dienststelle erteilte Ein- und Aus
reisegenehmigungen. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 6. Juni 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete: 
SEYSS-INQUART. 

5. Juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete über Uèbergangsmass
nahmen auf dem Gebiet des Devisen
schutzes. (Verordnungsblatt, Stück 2) . 

§ r. D ie Durchführung der Bestimmun
gen des kg!. Beschlusses über D evisennot
massregeln vom ro. Mai · 1940 (Staatsblatt 
für das Königreich der Niederlande Nr. 484, 
Niederländischer Staats-Courant Nr. 91) oh
liegt ausser den niederländischen Beamten 
auch den Beamten des deutschen Devisen
schutzkommandos. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tag ihrer 
Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 5. Juni 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete: 
SEYSS-INQUART. 

1 r . Juni 1940. VERORDNUNG des R eichs
kommissaris für die besetzten nieder
ländischen Gebiete • über Arbeitsbe
schränkungen. (Verordnungsblatt, Stück 
3) . 

Auf Grund § s des Erlasses des Führers 
über die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlánden vom 18. Mai i940 
(RGB!. I S . 778) verordne ich: 

§ r. (1) Der Generalsekretär des Minis-
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wordt de toestemming voor het binnen- en 
uitreizen door den Rijkscommissaris ver
leend. 

§ 3. (1) Alle tot nu toe door niet-mili
taire autoriteiten verleende vergunningen 
voor het binnen- en uitreizen verliezen met 
ingang van 10 Juni hun geldigheid. 

(2) De bezitters van zulke vergunningen 
moeten terstond, uiterlijk echte r tot 10 Juni 
1940, een schriftelijk, ter zake gegrond ver
zoek tot afgifte van een vergunning inge
volge § 2 indienen bij het bureau van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied. 

§ 4. De voorschriften ter uitvoering van 
deze verordening worden in opdracht van 
den Rijkscommissaris door den Hoogeren 
SS- en Politieleider door middel van interne 
dienstaanwijzingen gegeven. 

§ 5. Deze verordening werkt niet ten 
aanzien van door de bevoegde militaire auto
riteiten afgegeven vergunningen van het in
en uitreizen. 

§ 6. Deze verordening treedt in werking 
op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 6 Juni 1940. 
D e Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

s Juni 1940. VERORDENING van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende over
gangsmaatregelen op het gebied van 
deviezenbescherming. (Verordeningen
blad, Stuk 2). 

§ 1. De uitvoering van de bepalingen van 
het Koninklijk Besluit betreffende deviezen
noodmaatregelen van ro Mei 1940 (Staats
blad voor het Koninkrijk der Nederlanden 
Nr. 484, Nederlandsche Staatscourant Nr. 
91) berust behalve bij de Nederlandsche 
ambtenaren, ook bij de ambtenaren van het 
Duitsche Deviezenbeschermingscommando. 

§ 2. D eze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 Juni 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

II Juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het be
perken van werk. (Verordeningenblad, 
Stuk 3). 

Op grond van § 5 van het d ecreet van den 
Führer betreffende de uitoefening van de 
regeeringsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei i946 (Rijkswetblad I, blz. 778) be
paal ik : 

§ r. (1) D e Secretaris-Generaal van het 



teriums für soziale Angelegenheiten wird er
mächtigt, Vorschriften liber die Stillegung 
von Betrieben, liber die Einführung der 
Kurzarbeit und Angestellten zu erlassen. 

(2) Vorschriften, die der General-sekre
tär des Ministeriums für soziale Angelegen
heiten auf Grund des Abs. 1 erlässt, diirfen 
Strafdrohungen enthalten. 

§ 2 . Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am II , Juni 1940. 
D er Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete: 
SEYSS- I NQUART. 
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II. Juni ,940. ERSTE AUSFUEHRUNGS
VORSCHRIFT des Generalsekretärs 
im Ministerium für soziale Angelegen
heiten zur Verordnung Nr. 8/x940 des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber Arbeitsbe
schränkungen. (Verordnungsblatt, Stück 
3). 
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Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 8/ r940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über Arbeitsbeschrän
kungen und gemäss §§ 2 und 3 der Verord
nung des Reichskommissars Nr. 3/1940 über 
die Ausübung der Regierungsbefugnissc in 
den Niederlanden ordne ich an : 

§ 1. Den Leitem von Gewerbebetrieben 
oder ihren Stellvertretem ist es ver boten : 

1) die Arbeit im Betrieb auf Zeit oder 
dauemd stillzulegen; 

2) die Arbeitszeit im Betrieb auf weni
ger a ls 36 Stunden in der Woche zu 
kürzen; 

3) Arbeiter oder Angestellte zu entlassen, 
es sei denn, dass Art. 1639 p des Bür
gerlichen Gesetzbuchs Anwendung 
findet. Nach dem 9. Mai ausge
sprochene Entlassungen sind mit so
fortiger Wirkung wieder zurückzu
nehmen, es sei denn, dass sie vom 
Generaldirektor der Arbeit ausdrück
lich genehmigt worden sind. 

§ 2. (1) Der Generaldirektor der Ar
beit oder die von ihm hierzu ermächtigten 
Dienststellen können Ausnahmen von der 
R egel des § 1 zulassen; die Genehmigung 

II, Juni z940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete über die Aufhebung des 

Bankenmoratoriums. (Verordnungsblatt, 
Stück 3). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Führers 
über die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. M ai 1940 
(RGB!. IS. 778) verordne ich: 
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Departement van Sociale Zaken wordt ge
machtigd voorschriften betreffende het stil
leggen van ondernemingen, de invoering van 
den verkorten werktijd en het ontslaan van 
werknemers uit te vaardigen. 

(2) Voorschriften, welke de Secretaris
Generaal van het Ministerie van Sociale Za
ken op grond van alinea 1 uitvaardigt, mo
gen strafbedreigingen bevatten. 

§ 2. D eze verordening treedt in werking 
op den dag van afkondiging. 

's-Gravenhage, II Juni 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

hierzu kann von der Einhaltung besonderer 
Bedingungen abhängig gemacht werden. 

(2) Anträge gem. Abs. 1 sind an den zu
ständigen Distriktsleiter der Arbeitsinspek
tion zu richten. Die Anträge sind ent
sprechend zu begründen. Sie müssen Anzahl 
und Art der Arbeiter oder Angestellten an
geben, die entlassen sind oder werden sollen 
oder für die Kurzarbeit eingeführt werden 
soli. 

(3) D ie Anträge sind beschleunigt zu 
bescheiden. Bei der Bescheidung sind in er
ster Linie die Interessen der Demobilisier
ten zu berücksichtigen. 

§ 3. (1) Wer dem Verbot des § 1 zuwi
derhandelt, wird mit Haft bis zu drei Mona
ten oder mit Geldstrafe bis zu 3000 Gulden 
bestraft. 

(2) Mit der Untersuchung einer nach 
Abs. 1 strafbaren Handlung sind ausser den 
in Art. 141 der Strafprozessordnung genann
ten Personen auch die Organe der Arbeits 
inspektion betraut. 

(:ü Verstösse gegen diese Verordnung 
sind als Uebertretungen zu behandlen. 

§ 4. Der Beschluss des Oberbefehlshabers 
der Land- und Seemacht vom 27. Mai 1940 
(Staatsblatt Nr. 0 . 801) tritt ausser Kraft. 

§ 5. Diese Ausführungsvorschrift tritt 
am Tage ihrer Verkü ndung in Kraft. 

Den Haag, am 1 r. Juni 1940. 
D er Ge neralsekretär des Ministeriums 

fur sozia/e Angeleg,enheiten: 
SCHOL TE NS. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S.800. R ed.) 

z z Juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de op
heffing van het bankenmoratorium. 
(Verordeningenblad, Stuk 3). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Führer betreffende de uitoefening van de 
regeeringsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei 1940 (Rijkswetblad I blz. 778) be
paal ik: 
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§ 1. Der Generalsekretär des Finanz 
ministeriums wird ermächtigt, das bestehen
de Bankenmoratorium aufzuheben und die 
damit verbundenen notwendigen Massnah-
men zu treffen. . 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am II. Juni 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

nieder/ändischen Gebiete : 
SEYSS-INQUART. 

II . Juni 1940. ERSTE AUSFUEHRUNGS
VORSCHRIFT des Generalsekretärs 
im Finanzministerium zur Verordnung 
Nr. 10/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete 
über die Aufhebung des Bankenmorato
riums. (Verordnungsblatt, Stück 3). 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 10/ 
1940 des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete über die Aufhe
bung des Bankenmoratoriums und gemäss 
der §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 

8. Juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Wehrmachts

gerichtsbarkeit. (Verordnungsblatt, Stück 
3). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich: 

§ 1. D er Wehrmachtsgerichtsbarkeit un
terliegen Zivilpersonen nichtdeutscher Staats
angehörigkeit für Straftaten, die 

1) sich gegen die deutsche Wehrmacht, 
ihre Angehörigen oder ihr Gefolge 
richten oder 

2) in Gebäuden, Räumlichkeiten oder 
Anlagen begangen werden, die den 
Zwecken der deutschen Wehrmacht 
dienen. 

§ 2. Wenn der Gerichtsherr des .Gerichts 
der Wehrmacht erklärt, dass er seine Zu
ständigkeit nach § 1 dieser Verordnung ab
gibt, geht die Verfolgung und Aburteilung 
an die sonst zuständigen Strafverfolgungs
behörden über. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 8. Juni 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete: 
SEYSS-INQUART. 
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§ 1. De Secretaris-Generaal van het D e
partement van Financiën wordt gemachtigd, 
het bestaande bankenmoratorium op te hef
fen en de noodige maatregelen, die daaraan 
verbonden zijn, te nemen. 

§ 2. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van afkondiging. 

's-Gravenhage, II Juni 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied: 

SEYSS-INQUART. 

des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Ausübung 
der R egierungsbefugnisse ordne ich an: 

§ 1. Die Verordnung über das Banken
moratorium vom 10. Mai 1940 (Staatsblatt 
Nr. 483) wird aufgehoben. 

§ 2. Diese Ausführungsvorschrift tritt am 
Tage ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am II . Juni 1940. 
Der Generalsekretär im Finanz

ministerium, 
TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.400. Red.) 

8 Juni 1940. VERORDENING van den 
Rij kscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de be
voegdheid van den (Duitschen) Krijgs
raad. (Verordeningenblad, Stuk 3). 

Op grond van § 5 van het decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening van de 
regeeringsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei 1940 (R.ijkswetblad I blz. 778) be
paal ik : · 

§ 1. Burgers van niet-Duitsche nationa
liteit zijn onderworpen aan het oordeel van 
den (Duitschen) Krijgsraad ten aanzien van 
delicten, welke 

1) zich richten tegen de Duitsche weer
macht, haar leden of tegen degenen, 
die op een of andere wijze bij haar 
werkzaam zijn, of 

2) in gebouwen, localiteiten of inrich
tin6en ten behoeve van de Duitsche 
weermacht worden begaan. 

§ 2. Wanneer de Commandant van het 
legeronderdeel, waartoe de betrokken (Duit
sche) Krijgsraad behoort, verklaart, dat hij 
van zijn bevoegdheid ingevolge § 1 van deze 
verordening geen gebruik maakt, gaat het 
recht tot vervolging en veroordeeling over 
op de gewoonlijk tot strafvervolging bevoeg
de autoriteiten. 

§ 3. D eze verordening treedt in werking 
op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 8 Juni 1940 .. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 
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17. Juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber Massnahmen auf 
dem Gebiete des Schuldnerschutzes, der 
blirgerlichen und Strafrechtspflege, so
wie des Verwaltungsrechts im Hinblick 
auf die seit dem 10. Mai 1940 einge
tretenen besonderen Umstande. (Ver
ordnungsblatt, Stlick 4). 

Auf Grund § s des Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I, S. 778) verordne ich: 

§ 1. Der Generalsekretär des Justizmi
nisteriums wird ermächtigt, Vorschriften 
liber den Schuldnerschutz, die blirgerliche 
und Strafrechtspflege sowie das Verwaltungs
recht im Hinblick auf die seit dem 10. Mai 
1940 eingetrete~en besonderen Umstände zu 
treffen. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft.. 

Den Haag, am 17. Juni 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete ; 
SEYSS-INQUART. 

17. Juni 1940. ERSTE AUSFUEHRUNGS
VORSCHRIFT des Generalsekretärs 
im Justizministerium zur Verordnung 
Nr. 13/1940 liber Massnahmen auf dem 
Gebiet des Schuldnerschutzes, der blir
gerlichen und Strafrechtspflege, sowie 
des Verwaltungsrechts im Hinblick auf 
die seit dem 10. Mai 1940 eirigetretenen 
besonderen Umstände. (Verordnungs
blatt, Stlick 4). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 13I 
rg40 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
3/i940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete ordne ich an: 

1. A b s c h n i t t. 
Schuldnerschutz. 

§ 1. (1) Der Richter kann einen Schuld
ner, der infolge der seit dem ro. Mai 1940 
eingetretenen besonderen Umstände seine 
vor diesem Tage eingegangenen Verpflich
tungen nicht rechtzeitig erfüllen kann, einen 
Aufschub von höchstens sechs Monaten ge
währen- wenn dies dem Gläubiger billiger
weise zugemutet werden kann. 

(2) Der Richter kann den Aufschub auch 
für einen Teil der Verpflichtung gewähren. 

(3) Ist der Schuldner im Verzuge, so 
kann Aufschub mit rlickwirkender Kraft ge
währt werden. 

(4) Der Aufschub wird nicht gewä hrt, 
wenn und insoweit es sich herausstellt, dass 
die Verpflichtung zwischen den Parteien 
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17 Juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende maatre
gelen ten aanzien van de bescherming 
van schuldenaren, van de burgerlijke en 
strafrechtspleging, alsmede van het ad-· 
ministratieve recht met het oog op de 
sinds 10 Mei 1940 ingetreden bijzondere 
omstandigheden. (Verordeningenblad, 
Stuk 4). 

Op grond van § .5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (Rijkswetblad I, blz. 778) bepaal 
ik : 

§ 1. D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie wordt gemachtigd 
voorschriften betreffende , de bescherming 
van schuldenaren, de burgerlijke en straf
rechtspleging, alsmede het administratieve 
recht, met het oog op de sinds 10 Mei 1940 
ingetreden bijzondere omstandigheden, uit te 
vaardigen. 

§ 2. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 Juni 1940. 
D e Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

nicht feststeht . Ist die Verpflichtung rechts
kräftig festgestellt worden, so kann der Auf
schub in jedem Falie gewährt werden. 

(s) Ist die Sache noch nicht gerichts
hängig, so kann sich der Schuldner mangels 
Einigung mit dem Gläub.iger mittels eines 
einfachen Gesuches ( eenvoudig request) an 
den zuständigen Richter wenden. 

(6) Der Richter kann liber den Auf
schub eine vorläufige Entscheid11ng fällen; 
eine endgültige Entscheidung ist erst zuläs
sig, wenn der Gläubiger gehört oder wenig
stens ordnungsgemäss geladen worden ist. 

( 7) Die Entscheidung liber den Auf
schub ist weder der Berufung noch der Kas
sation unterworfen. 

Il. A b s c h n i t t . 

Bürgerliche und Strafrechtspilege smvie 
Verwaltungsrecht. 

§ 2. (1) Der Zivilrichter kann von der 
Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen 
liber Fristen und Formalitäten absehen, 
wenn diese infolge der seit dem 10. Mai 
1940 eingetretenen besonderen Umstände 
bil!igerweise nicht beobachtet werden konn
ten oder können. 

(2) Der Zivilrichter kann die Vol
streckung einer von ihm erlassenen Entschei
dung, falls es nicht eine Schlussentscheidung 
ist, ganz oder teilweise aussetzen, wenn die 
Vollstreckung der im Absatz r · erwähnten 
Umstände billigerweise untunlich ist. 

§ 3. Der Strafrichter kann von der An
wendung der gesetzlichen Bestimmungen 
liber Fristen und Formalitäten absehen, 



1940 

wenn diese infolge der seit dem 10. Mai 1940 
ein getretenen besonderen Umstände billiger
weise nicht beobachtet werden konnten oder 
können . 

§ 4 . In v erwaltungsrechtlichen Streitig
keiten kann von der Anwendung der gesetz
lichen Bestimmungen liber Frist en und For
malitäten abgesehen werden, wenn diese in
folge der seit dem I.O. Mai 1940 eingetrete-

17. juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissa rs für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber den Transport von 
Personen und Glitern. (Verordnungs
blatt , Stlick 4) . 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I , S. 778) verordne ich.: 

§ r. (1) D er Generalsekretä r des Mi
nisteriums für Waterstaat wird ermächtigt, 
Vorschriften über den Transport von P erso
nen und Glitern zu erlassen und im Zusam
m enhang damit die notwendigen Massnah
men zu treffen . 

(2) D ie gemäss Absatz I erlassenen Vor
schriften dürfen Strafdrohungen enthalten. 

§ 2 . Diese Verordnung tritt am Tag ihrer 
Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 1 7. Juni 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete: 
S EYSS-INQUART. 

18. juni 1940. ERSTE AUSFUEHRUNGS
VORSCHRIFT des G eneralsekretärs 
im Ministerium für W aterstaat zur Ver
ordnung Nr. 15/1940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen 
Gebiete liber den Transport von P erso
nen und Glitern. (Verordnungsblatt , 
Stlick 4). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 15/ 
1940 und in Uebereinstimmung mit §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 3/t940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiet e ordne ich an : 

§ r. Der G ebrauch eines Motorfahrrades 
Sits des Reichsinspektors 
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nen besonderen Umstände billigerweise nicht 
beobachtet werden konnten oder können. 

D en Haag, am 17. Juni 1940. 

Der Generalsekretär im justizministerium, 
J. C. T ENKINK. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S .200. Red.) 

17 juni 1940. VERORDENING van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het ver

. voer van personen en goederen. (Veror
deningenblad, Stuk 4). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (Rijkswetblad I , blz. 778) bepaal 
ik: 

· § r. ( 1) D e Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat wordt ge
machtigd voorschriften betreffende het ver
voer van personen en goederen uit te vaar
digen en in v erband daarmee de noodige 
m aatregelen te treffen . 

(2) De ingevolge alinea I uitgevaardigde 
voorschriften mogen strafbedreigingen be
vatten. 

§ 2. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van afkond_iging. 

's-Gravenhage, 17 Juni 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

oder eines Motorfahrzeuges, das für die Be
förderung von Personen auf andere We ise 
eingerichtet ist als mit Kraftomnibussen im 
Sinne des Gesetzes über die Beförderung von 
Personen mit Kraftwagen, ist zur Erzielung 
eines möglicher beschränkten Verbrauchs von 
Benzin nur erlaubt, wenn dem Eigentlimer 
des betreffenden Fahrzeuges von dem Ge
neralverkehrsinspektor eine dazu notwendige 
Genehmigung erteilt worden ist. 

§ 2. Gesuche urn eine Genehmigung im 
Sinne d es § r mlissen an den Reichsverkehrs
inspektor desjenigen B ezirks gerichtet wer
den, in welchem der E igentlimer nach der 
hier folgenden Aufstellu ng seinen Wohnsitz 
hat : 

Ingenieur H . H . de Iongh, Groningen, Mr. W. de Sitterstraat 24 
Bezeichnung des Bezirks 

Groningen und 
( en) Drente 

Friesland 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
N ordholla nd 
Slidholland 

Seeland 
Nordbrabant 
Limbu rg 

A. Meyer, Leeuwarden, Wij brand de Geeststraat 40 
Mr. J. A. M . v an Oirschot, Zwolle , Wilhelminastraat 6a 
Mr. G . M . J . H enket, Arnhem , Willemsplein 1 2 

I ngenie ur H . P . R. Rook, Utrecht, Wed 4 
Ingenieur J. Rodenburg. Haarlem, Paviljoe nslaan 11 

I ngenieur L. J . Noom en, 's -Gravenhage, L . Copes van Cattenburch 7 
Ingenieur J . A. Ch. Oudemans, Middelburg, Bellinkstraat 32 
Ingenieur P . A. C. du P ui, 's-Hertogenbosch, Koningsweg 101 

Ingenieur J . M . Meyer, Maastricht, P ostgebäude, Seite J ulianaplein 
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§ 3. Bei Erteilung der Genehrnigung be
folgen die Reichsinspektoren die ihnen durch 
Verrnittlung des Generalverkehrsinspektors 
vorn Leiter des Ministeriurns für Waterstaat 
angegebene Richtlinien. 

§ 4. D er Reichsverkehrsinspektor kann 
sich bei seiner Entscheidung über die Ertei
lung oder Nichterteilung einer Genehrnigung 
durch ihrn vorn Generalsekretär des Mi
nisteriurns für \Vaterstaat für seinen Bezirk 
nachgewiesene Sachverständige auf dern Ge
biete der P ersonenbeförderung unterrichten 
lassen. 

§ 5. Die Erteilung der Genehrnigung 
kann rnit Bedingungen verknüpft sein. 

§ 6. Zurn Beweise, dass dern Eigentürner 
eines M otorfahrzeuges eine Genehrnigung irn 
Sinne des § 1 erteilt wurde, rnuss auf der 
Windscheibe oder, falls diese nicht vorhan
den ist, auf einern anderen deutlich sichtba
ren P!atz ein Erkennungszeichen, geführt 
werden, dessen Modell der Generalverkehrs
inspektor festsetzt. 

§ 7. Wenn ein Gesuch urn Genehrnigung 
vorn Reichsverkehrsinspektor abschlägig be
schieden wurde, kann innerhalb 14 Tagen 
nach Zustellung des Bescheids schriftliche 
Berufung beirn Generalsekretär des Water
staatrninisteriums eingelegt werden. 

18.Juni 1940. ZWEITE AUSFUEHRUNGS
VORSCHRIFT des Generalsekretärs 
irn Ministerium für Waterstaat zur Ver
ordnung Nr. 15/1940 des R eichskornmis
sars für die besetzten niederländischen 
G ebiete über den Transport von P erso
nen und Gütem. (Verordnungsblatt, 
Stück 4) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 15/ 
1940 und in Uebereinstirnrnung rnit §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 3/r 940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete ordne ich an: 

§ 1. (1) Die Beförderung von Güt.!m 
auf öffentlichen Wegen für eigenen Bedarf 
ist nur erlaubt, wenn dem Beförderer für das 
betreffende Fahrzeug eine diesbezügliche 
Genehmigung von dern Generalverkehrs
inspektor e rteilt wurde . 

(2) Unter eigenem Bedarf wird das 
Befördern eigener Güter in eigenen Fahr
zeugen verstanden und, falls mit Hilfe von 
Personal, mit eigenem Personal. 

(3) In Fällen, die denBestimmungen des 
vorigen Absatzes nicht unterliegen, kann der 
Generalverkehrsinspektor trotzdem eine Ge
nehmigung erteilen lassen, wenn nach seinem 
Urteil die Beförderung in wirtschaftlichem 
Sinne mit Beförderung für eigenen Bedarf 
gleichzustellen ist. 

§ 2. Eine Genehmigung ist nicht erfor
derlich für das Befördem von Gütem auf 
andere Weise als mit Motorfahrzeugen, aus
genomrnen mit Fahrzeugen , über die der 
Generalsekretär des Ministeriurns für Wa
terstaat mit Bezug auf einen in § 3 erwähn-
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Ueber die Berufung wird verhandelt, nach
dern ein Betrag von 2 Gulden und fünfzig 
Cent (f 2.50) auf Postscheckkonto Nr. 166620 
zu Gunsten der Abteilung P räsidialbüro und 
Sekretariat des Ministeriums für Waterstaat 
mit der Angabe : ,,Berufung in Sachen Ge
nehmigung Personenbeförderung" überwie
sen wurde. 

§ 8. Soweit die Wehrmacht dies im mili
tärischen Interesse oder aus Gründen des 
Luftschutzes für notwendig erachtet, ge
schieht die Beförderung abweichend von den 
obigen Vorschriften unter Beobachtung der 
von ihr aufgestellten Richtlinien. 

§ 9. Hinsichtlich der Uebertretung der 
Vorschriften dieser Verordnung finden die 
Bestimrnungen der §§ 3, 4, 5 und 6 des Ge
setzes liber den Gebrauch von Beförderungs
mitteln vom 16. September 1939 (Staats
blatt Nr . .528) Anwendung. 

§ ro. Diese Ausführungsvorschrift tritt 
i~ Kraft arn 1. Juli 1940. 

D en Haag, arn 18. Juni 1940. 
Der Generalsekretär 

des Ministeriums für Waterstaat , 
D . G . W. SPITZEN. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.550. Red.) 

ten Bezirk ganz oder teilweise in abweichen
dem Sinne bestimrnt hat. 

§ 3. (1) Ein Gesuch urn eine Genehmi
gung irn Sinne des § 1 rnuss an den Reichs
verkehrsinspektor des Bezirkes gerichtet 
werden, in welchern der Beförderer laut un
tenstehender Aufstellung * seinen Wohnsitz 
hat. 

(2) Der Reichsverkehrsinspektor kann 
den Gesuchsteller rnit seinern Gesuch ganz 
oder teilweise an den Reichsverkehrsinspek
tor verweisen, in dessen Bezirk der Betrieb 
des Gesuchstellers ausgeübt wird. 

§ 4. Bei der Erteilung von Genehrnigun
gen befolgen die Reichsverkehrsinspektoren 
die ihnen durch Vermittlung des General
verkehrsinspektors vorn Generalsekretär des 
Ministeriurns für Waterstaat angegebenen 
Richtlinien, welche zurn Ziel haben, zu 
einern rnöglichst zweckrnässigen Aufbau des 
Güterverkehrs auf den öffentlichen Wegen 
zu gelangen. 

§ 5. (1) Der Reichsverkehrsinspektor 
entscheidet über die Erteilung oder Nicht
erteilung, einer Genehrnigung nach Anhö
rung eines Ausschusses, der für seinen Be
zirk rnit Zustirnrnung des Generalsekretärs 
des Ministeriurns für Waterstaat durch eine 
oder rnehrere Organisationen beauftragt 
wurde, die für d ie D urchführung dieser Ver
ordnung von dern erwähnten Generalsekre
tär bestirnrnt sind und durch einen von ihrn 
zu bezeichnenden Sachverständigen auf dern 
Gebiete der Berufsbeförderung auf öffent
lichen Wegen ergänzt werden. 

(2) In einzelnen Fällen kann vorn 
R eichsverkehrsinspektor eine Entscheidung 

* Siehe Seite 17. 
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REICHSVER KEHRSINSPEKTEURE U N D IHRE DIENSTST ELLEN 

Güterverkehrsbezirk, umfassend die Bereiche der 
------------- ---- --~------ ---- inspektors und Anschrift seiner 

1 

Dienstsitz des Reichs(haupt)-

Handelskammern 

Groningen, Veenkoloniën, Drenthe (teilweise 
[gedeeltelijk]) 

Drenthe 

Friesland 

Nordliches (Noordelijk) Overijssel, Salland, 
Twente 

Arnhem, und Umgebung (en Omstreken), 
Land zwischen (van) Maas und (en) Waal, 
N ederbetuwe (teilweise [gedeeltelijk]) 

Utrecht, Gooiland (teilweise [gedeeltelijk]), 
Geldersche Vallei 

Haarlem und Umgebung (en Omstreken) , 
Amsterdam, Gooiland (teilweise [gedeelte
lijk]). Zaandam, N ordholland nördlicher 
Teil (Hollands Noorderkwartier). West
Friesland 

's-Gravenhage, Delft und Umgebung (en 
Omstreken). Rotterdam, Gouda und Um
gebung (en Omstreken), Unter-Maasbezirk 
(Beneden Maas), Dordrecht und Umgebung 
(en Omstreken), Nederbetuwe (teilweise 
[gedeeltelijk]), Rijnland 

Seeländisch Flandern, Seeländische Insein 
(Zeeuwsch-Vlaanderen, de Zeeuwsche 
eilanden) 

's-Hertogen9_osch und Umgebung (en Om
streken), Ostliches Nordbrabant (Oostelijk 
Noordbrabant) , Tilburg und Umgebung 
(en Omstreken) , Langstraat, Westliches 
Nord-brabant (Westelijk Noordbrabant) 

Nordliches Limburg (Noordelijk Limburg) , 
Mittel-Limburg (Midden-Limburg), Süd
limburgisches Kohlenrevier (Zuid-Lim
burgsche Mijnstreek), Maastricht und Um
gebung (Maastricht en Omstreken) 

Frachtausschüsse 

Groningen, 
dam 

Meppel 

Leeuwarden 

Zwolle 

Nijmegen 

Veen-

Utrecht und (en) 
· Amersfoort 

Haarlem, Amster
dam und (en) Alk
maar 

Rotterdam, Dor
drecht, Leiden 

Terneuzen 

's-Hertogenbosch, 
Breda 

Venlo, Maastricht 

Dienststelle 

Groningen, Mr. W . de Sitterstraat 
24 

Meppel, Wheemgebouw, Groote 
Markt I 

Leeuwarden, Wijbrand de Geest
straat 40 

Zwolle, Wilhelminastraat 6a 

Arnhem, Willemsplein 12 

Utrecht, Wed 4 

Haarlem, Paviljoenslaan II 

Rotterdam, Koopmansbeurs, Cool
singel 

Middelburg, Bellinkstraat 32 

's-Hertogenbosch, KoningswegIOr 

Maastricht, Gr. van Waldeck
straat 24 

Reichs(haupt)
inspektor 

Ir. H . H . de longh 

Mr. H . K . de Lange 

A. Meijer 

Mr. ] . A . M. van 
Oirschot 

Mr. G. M. J . H enket 

Ir. H . P. R. Rook 

Ir. ] . Rodenburg 

P. ] . F . Biesta Jr. 

Ir. J. A . Ch . Oude
mans 

Ir. P . A . C. du Pui 

Ir. J. M. Meijer 

1-' 

""' 
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getroffen werden, ohne d ass vorerwähntes 
Gutachten eingeholt wurde. 

(3) Mit der G enehmigung können Be
dingungen verknüpft sein. 

§ 6. Z um Beweise, dass dem E igent ümer 
eines Fahrzeugs eine Genehmigung im Sinne 
des § 1 erteilt wurde, muss auf der \Vind
scheibe des Fahrzeugs oder , falls diese n icht 
vorhanden ist , auf einem anderen deutlich 
sichtbaren Pla tz ein vom Reichsverkehrs
inspektor beglaubigtes Erkennungszeichen 
geführt werden, dessen Modell der General
verkehrsinspektor festsetzt. 

§ 7. ( 1) Wenn ein G esuch urn Geneh
migung vom Reichsverkehrsinspektor ab
schlägig beschieden wurde , kann innerhalb 
vierzehn Tagen nach Zustellung des Be
scheids schriftliche B erufung heim G eneral 
sekretär des Ministeriums für Waterstaat 
eingelegt werden. 

(2) Ueber die Berufung wird verhandelt, 
nachdem ein Betrag von zwei Gulden und 
fünfzig C ent ( f 2.50) auf P ostscheckkonto 
Nr. 166620 zu Gunsten der Abteilung P räsi
dialbüro und Sekretariat des Ministeriums 

18.Juni 1940. DRITTE AUSFUEHRUNGS
VORSCHRIFT des Generalsekretä rs 
im Ministerium für Waterstaat zur Ver
ordnung Nr. 15/1940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen 
G ebiete über den Transport von Per
sonen und Gütern. (Verordnungsblatt, 
Stück 4). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 15/ 
1940 und in Uebereinstimmung mit §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 3/r 940 des Reichskom
missars für die besetz ten niederländischen 
Gebiete ordne ich an: 

§ I. (1) D ie B eförderung ven Gütern 
für Dritte auf öffentlichen Wegen ist nur er
laubt, wenn dem Beförderer für d as betref

fende Fahrzeug eine diesbezügliche Genehmi
gung von dem Generalverkehrsinspektor er 
teilt wurde. 

(2) Eine Genehmigung ist nicht erfor
derlich für das Befördern v on Gütem auf 
öffentlichen Wegen auf andere Weise als mit 
Motorfahrzeugen, ausgenomme n mit Fahr
zeugen, über die der Generalsekretä r des Mi
nisteriums für Waterstaat mit Bezug auf 
einen in § 3 erwähnten Bezirk ganz oder teil
weise in abweichendem Sinne bestimmt hat. 

§ 2. (1) Ein Gesuch urn eine Geneh
m igung im Sinne des § 1 kann nur einge
reicht werden, wenn der B eförderer entweder 
M itglied einer von dem G eneralsekretä r des 
Ministeriums für Waterstaat für die Durch
führung dieser Verordnung bestimmten Or
ganisation oder dieser durch die Mitglied
schaft in einem Verein mitt elbar angeschlos
sen ist. 

( 2) Aus den Organisationen, die im Sin
n e des ersten Absatzes dieses P aragraphen 
anerkannt sind, wird ein Zentralausschuss 
für das Berufsgüterbeförderungswesen gebil-
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für Waterstaa t mit der Angabe: .,Berufung 
in Sachen Genehmigung G üterbeförderung" 
überwiesen wurde. 

§ 8. Soweit die Wehrmacht dies im m ili 
tärischen Interesse oder aus Gründen des 
Luftschutzes für notwendig erachtet, ge
schieht die Beförderung abweichend von den 
obigen Vorschriften unter Beobachtung der 
ven ihr aufgestellten Richtlinien. • 

§ 9. Hinsichtlich der Uebertretung der 
Vorschriften dieser Verordnung finden die 
Bestimm1,m gen der§§ 3 , 4, 5 und 6 des Ge
setzes über den Gebrauch der Beförderungs
mittel vom 16. Sept ember 1939 (Staatsblatt 
Nr. 528) Anwendung. 

§ ro . D iese Vorschrift tritt in Kraft a m 
1. Juli 1940. 

D en Haag, am 18. Juni 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
fiir Waterstaat, 

D . G . W . SPITZEN. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.551. Red.) 

det, dessen Zusammenst ellung der Geneh
migung des Generalsekretärs im Ministerium 
für Waterstaat unterworfen ist, und der die 
Aufgabe hat, im E invernehmen mit dem 
Generalsekretär des Ministeriums für \Va
terstaat die Tätigkeit der in § 5 erwähnten 
beratenden Bezirksausschüsse zu regeln. 

· § 3 . (1) Ein Gesuch urn eine Genehmi
gung im Sinne des § 1 muss an dem Reichs
verkehrsinspektor des Bezirks gerichtet wer
den, in welchem der Beförderer laut unten 
stehender Aufstellung * seinen Wohnsitz hat. 

(2) De r R eichsverkehrsinspektor kann 
den Gesuchsteller mit seinem Gesuch ganz 
oder teilweise an den Reichsverkehrsinspek
tor verweisen, in dessen Bezirk der Betrieb 
oder der Betrieb des Gesuchstellers ausge
übt wird. 

§ 4. Bei der Erteilung von Genehmigun
gen befolgen die Reichsinspektoren die 
ihnen d u rch Vermittlung des Generalver
kehrsinspektors vom Generalsekretä r des 
Ministeriums für Waterstaat angegebenen 
Richtlinien, welche zum Ziel haben , zu 
einem möglichst zweckmässigen Aufbau des 
Güterverkehrs auf den öffentlichen \Vegen 
zu gelangen. 

§ 5. (1) D er Reichsverkehrsinspektor 
entscheidet über die Erteilung oder Nicht
erteilung einer Genehmigung nach Anhö
rung eines Ausschusses, der für seinen B e
zirk m it Zustimmung des Generalsekretärs 
des Ministeriums fü r Waterstaat durch die 
Organisationen beauftragt wurde, die für die 
D urchführung dieser Verordnung von dem 
erwähnten Generalsekretär bestimmt sind 
und durch ein von den im Bezirk errichteten 
Handels- und Industriekammern bezeichne
tes Mitglied ergänzt werden. 

(2) In eiligen F ällen kann von dem 
Reichsverkehrsinspektor eine Entscheidung 

* Siehe Seite 17. 



getroffen werden, ohne dass vorerwähntes 
Gutachten eingeholt wurde. 

(3) Mit der Genehmigung können Be
dingungen verknüpft sein. 
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§ 6. Zum Beweise, dass dem Eigentümer 
eines Fahrzeuges eine Genehmigung im Sin 
ne des § 1 erteilt wurde, muss auf der Wind
scheibe des Fahrzeuges oder, falls diese nicht 
vorhanden ist, auf einem anderen deutlich 
sichtbaren Platz ein vom Reichsverkehrs
inspektor beglaubigtes Erkennungszeichen 
geführt werden, dessen Modell der General
verkehrsinspektor festsetzt. 

§ 7. (1) W enn ein Gesuch urn Geneh
migung vom Reichsverkehrsinspektor ab
schlägig beschieden wurde, kann innerhalb 
vierzehn Tagen nach Zustellung des Be
scheids schriftliche Berufung beim General
sekretär des Ministeriums für Waterstaat 
eingelegt werden. 

(2) Ueber die Berufung wird verhan
delt, nachdem ein Betrag von zwei Gulden 
und fünfzig C ent (f 2.50) auf Postscheck
konto Nr. 166620 zu Gunsten der Abteilung 
Präsidialbüro und Sekretariat des Ministe
riums für Waterstaat mit der Angabe: ,,Be
rufung in Sachen Genehmigung Gi.iterbeför
derung" überwiesen wurde. 

§ 8 . (1) Die Beförderung mit M otor
fahrzeugen soll mittels Reihenfahrtadresse 
(beurtvaartadres) im S ine der Organisa
tionen vor sich gehen, die mit dem nieder
ländischen Binnenschiffahrtsbüro zusam
menarbeiten. F ü r Beförderung mit anderen 
Fahrzeugen als Motorfahrzeugen ist die 
Reihenfahrtadresse nur in den vom General
sekretär des Ministeriums für Waterstaat 
bestimmten Fällen erforderlich. 

(2) Insoweit sich hieraus für das nieder
ländische Binnenschiffahrtsbüro ein Gewinn 
ergibt, soll dieser Gewinn nach Billigkeit 
zwischen erwähntem B üro, dem in § 2 Absatz 
2 erwähnten "Zentralausschuss für das Be
rufsgüterbeförderungswesen" und den in § 5 

17. juni 1940 . ERSTE AUSFUEHRUNGS
VORSCHRIFT des Generalsekretärs 
im Ministerium für L andwirtschaft und 
Fischerei zum Gesetz vom 5. Mai 1933 
über die landwirtschaftliche Krisis 
(Staatsblad ·Nr. 261). (Verordnungs
blatt, Stück 4). 

Auf Grund Artikel g des Gesetzes vom 5. 
Mai 1933 über die landwirtschaftliche Krisis 
(Staatsbla tt Nr. 261) und gemäss §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 3/1940 des R eichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete ordne ich an: 

§ 1. Diese Verordnung versteht unter: 
1) ,,Generalsekretär": den Generalsekre

tär de~ Departements für Landwirt
schaft und Fischerei; 

2) ,,Gewürzen": weissen und schwarzen 
Pfeffer, Muskatnüsse, Muskatblüt en, 
Zimt, Gewürznelken, Piment, Lor
beerblätter , Ingwerwurzeln und Kar-

genannten B ezirksausschüssen erteilt werden. 
(3) Die Durchführung der Quotenver•

teilung im Sinne des Absatz 2 geschieht unter 
Aufsicht des Bücherrevisionsamtes des Mi
nisteriums für Handel , Industrie und Schif
fahrt, das gleichzeitig über dem richtigen 
Verhältnis zwischen Gewinn und Kosten der 
diesbezüglichen Organisationen wacht, die 
auf Grund dieser Vorschriften, sowie über die 
Vorschriften über die Reihenfahrt (beurt
vaartrege/ing) bestehen. 

§ 9. (1) Es soll franko befördert werden, 
es sei denn, dass die Umstände dies nicht 
zulassen. In letzterem Falle kann verlangt 
werden, dass die Fracht bezahlt wird. bevor 
die Sendung zur Ablieferung gelangt. 

( 2) Allgemein bindende Vorschriften 
hinsichtlich d er sogenannten Nebenkosten 
können vom Generalsekretär des Ministe
riums für Waterstaat vorgeschrieben werde n, 
beziehungsweise bedürfen dessen G enehmi
gung. 

§ 10. Soweit die Wehrmacht dies im mi
litärischen Interesse oder aus Gründen des 
Luftschutzes für notwendig erachtet, ge
schieht die Beförderung abweichend von den 
obigen Vorschriften unter B eobachtung der 
von ihr aufgestellten Richtlinien. 

§ 11. Hinsichtlich der Uebertretung der 
Vorschriften dieser Verordnung finden die 
Bestimmungen der §§ 3, 4, 5 und 6 des Ge
setzes über den Gebrauch der Beförderungs
mittel vom 16. September 1939 (Staatsblatt 
Nr. 528) Anwendung. 

§ 12. D iese Ausführungsvorschrift tritt 
in Kraft am I. Juli 1940. 

D en Haag, am 18. Juni 1940. 

D er Genera/sekretär 
im Ministerium für Waterstaat , 

D . G. W. SPITZEN. 

. (De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.552. R ed.) 

damom, sowie in bearbeitetem wie in 
unbearbeitet em Zustande. 

§ 2. (1) Das Besitzen oder Vorrätighal
ten von Gewürzen ist verboten. 

(2) D as irn vorigen Absatz erwähnte 
Verbot gilt nicht: 

a) soweit es Vorräte betrifft, die vorn 
Verbraucher für den Verbrauch 1m 
Haushalt besessen werden; 

b) für Kleinhändler; 
c) falls von den besessenen oder vorrä

tigen M engen an Gewürzen auf die 
Art und Weise und zu den Zeitpunk
ten, die der Generalsekretär oder die 
von ihm errnächtigte S telle bestimmt, 
die Vorräte angegeben und Vorrats
listen laufend geführt werden. 

§ 3. (1) Es ist verboten mit Gewürzen 
zu handeln oder handeln zu lassen, oder sie 
abzugeben ode r abgeben zu lassen. 

(2) D as im ersten Absatz dieses P ara
graphen erwähnte Verbot gilt nicht, falls und 
insofern : 

a) das H andeln, H andelnlassen, Abge-



ben, Abgebenlassen m it dem bezw. 
an den Verbraucher erfolgt ; 

b) davon durch den Generalsekretä r 
oder die von ihm ermächtigte Stelle 
Befreiung erteilt ist und den Bedin
gungen, die nö tigenfalls der General
sekretär oder die von ihm ermächtigte 
Ste lle mit dieser B efreiung v erbun
den hat, nachgekommen is t. 

§ 4. Diese Verordnung tritt mit dem 
Tage ih rer Verklindung in Kraft; sie tritt 

N °. 20 

;,7. Juni 1940. ZWEITE AUSFUEHRUNGS
VORSCHRIFT des Generalsekretärs 
i m Ministerium für Landwirtscha ft und 
Fischerei zum G esetz vom 5. Mai 1933 
liber die landwirtscha ftliche Krisis 
(Staatsblatt Nr. 261). (Verordnungs
blatt, Stlick 4) . 

Auf Grund Artikel 9 des Gese tzes vom 5. 
Mai 1933 liber die landwirtschaftliche Krisis 
(Staatsblatt Nr. 261) und gem äss §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3 /1940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete ordne ich an: 

~ 1. Diese Verordnung versteht unter : 
1) ,, Generalsekretär" : den Generalsekre

tär des Departements fü r Landwirt 
schaft und Fischerei; 

2) ,,Slidfri.ichten": 
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a) eingeführte getrocknete Früchte ; 
b) eingeführte Obstpulpe einschliesslich 

Obstmus usw.; 
c) eingeführte gezuckerte Früchte; 
d) e ingeführte W alnlisse, Haselnüsse, 

Pecannlisse, C ashewnlisse oder K erne, 
Paranlisse, geschält oder ungeschält ; 

e) Korinthen, Rosinen , Aprikosenk erne , 
geschälte oder ungeschälte Mandeln, 
bearbeitet oder unbearbeitet, gerie
bene oder gemahlene K okosn lisse, ge
zuckerten lngwer. 

§ 2. (r) Das B esitzen oder Vorrätig
halten von Slidfrlichten ist verboten. 

( 2) D as im vorigen Absatz erwähnte 
Verbot gilt nicht: 

a) soweit es Vorräte betrifft, die vom 
Verbraucher für den Verbrauch im 
Haushalt besessen werden; 

21. Juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen G ebiete liber die Errichtung 
eines Wiederaufbaufonds. (Verord
nungsblatt, Stück 5) . 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Füh
rers liber d ie Auslibung der Regierungsbe
fugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 
1940 (RGB!. I S . 778) verordne ich: 

§ 1. Zur F inanzierung der Ausgaben , die 
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ausser Kraft mit dem 1. Januari 1941. Sie 
kann angeführt werden als Krisis-Gewlirze
verordnung 1940. 

D en H aag, am 17. J uni 1940. 

Der Generalsekrefär des Minisferiums 
lür Landwirfschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S .700. Red.) 

b) für Kleinhändler ; 
c) falls v on den besessenen oder vorrä

tigen M engen an Slidfrlichten auf die 
Art und Weise und zu den Zeitpunk
ten, die der Generalsekretär oder die 
von ihm ermächtigte Stelle bestimmt 
hat, die Vorräte angegeben und Vor
ratslisten laufend geführt werden. 

§ 3. (1) Es ist verboten mit Slidfrlich
ten zu handeln oder handeln zu lassen, oder 
sie abzugeben oder abgeben zu lassen. 

(2) D as im ersten Absatz diese Para
graphen e rwähnte Verbot gilt nicht, falls 
und insofem : 

a) das H a ndeln, H an delnlassen , Abge
ben, Abgebenlassen mit dem bezw. an 
den Verbraucher erfolgt; 

b) davon durch den Genera lsekretär oder 
die von ihm ermächtigte Stelle Be
freiung ertei lt ist und den Bedingun
gen, die nötigenfalls der Generalse
kretär oder die von ihm ermächtigte 
Stelle mit dieser B efreiung verbun
den hat, nachgekommen ist . 

§ 4. Diese Verordnung tritt mit dem Ta
ge nach dem Tage ihre r Verklindigung im 
Verordnungsblatt für die besetzten nieder
ländischen Gebiete in Kraft; sie tritt ausser 
Kraft mit dem 1. Januar 1941. Sie kann an
geführt werden a ls Krisis-Südfrüchtever
ordnung 1940. 

D en Haag, am 17. Juni 1940. 

Der Generalsekrefär des Ministeriums 
für Landwirtschalt und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(De N ederlandsche T ekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.701. Red.) 

N °. 21 

21 Juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de in
stelling van een Fonds voor den We
deropbouw. (Verordeningenblad, Stuk 
5). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Fli_hrer betreffende de uitoefening van de re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (Rijkswetblad 1, blz. 778) bepaal 
ik: 

§ 1. Er W?rdt ingest eld een fonds, ge-
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der Staat (he t Rijk) aus Anlass der durch 
Kriegsgewalt entstandenen Schäden !eisten 
wird, wird ein Fonds mit der B ezeichnung 
.,Herstellungsfonds 1940" errichtet. 

§ 2. Als Ausgaben im Sinne des § 1 gei
ten: 

1) die Beträge, die der Staat als Beitrag 
zu den durch Kriegsgewalt entstan
denen Schäden zur Verfügung stellt; 

2) die Ausgaben zur Wiederherstellung 
der eigenen Anlagen des Staates sowie 
die Beiträge des Staates zur Wieder
herstellung der Anlagen anderer öf
fentlichrechtlicher Körperschaften ; 

3) andere Ausgaben , die wegen ihres Zu
sammenhanges mit dem Zwecke des 
Fonds nach dem Ermessen des Gene
ralsekretärs im Finanzministerium 
gleichfalls zu Lasten des Fonds zu 
!eisten sind. 

§ 3. (1) Ueber das Verfahren zur Be
stimmung der Fälle, in <lenen d er in § 2 Zif
fer I genannte Beitrag geleistet wird, sowie 
liber die H öhe dieses Beitrages ergehen durch 
Verordnung nähere Bestimmungen. 

(2) U eber die F estzetsung der in§ 2 Zif
fer 2 genannten Beiträge werden vom Gene
ralsekretär im Finanzministerium nähere 
Bestimmungen erlassen. 

§ 4. Die im § 2 genannten Ausgaben wer
den wie folgt finanziert: 

1) durch Zuweisung von Mitteln des 
Etats, insbesondere von solchen, die 
wegen der veränderten staasrechtli
chen Verhältnisse dem vorgesehenen 
Zwecke nicht mehr dienen können; 

2) durch den Ueberschuss des Währungs
ausgleichfonds; 

3) durch kurz- oder langfristige Anlei
hen. 

§ 5. Ueber die Deckung <ler aus § 4 Ziffer 
3 entstehenden Zins- und Tilgungsverpilich
tungen ergehen nähere Bestimmungen durch 
den Generalsekretär im Finanzministerium. 

§ 6. (1) Der Herstellungsfonds 1940 wird 
vom Finanzminist erium nach Richtlinien 
verwaltet, die vom G eneralsekret ä r dieses 
Ministeriums erlassen werden. 

(2) Die Ausgab e n und Einna hme n des 
Fonds werden jährlich durch Voranschlag 
festgestellt. 

§ 7. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 21. Juni 1940. 

Der R eichsk ommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

naamd "Herstelfonds 1940", ter financiering 
van de uitgaven, welke door het Rijk, in ver
band met de schade, als gevolg van het oor
logsgeweld geleden, worden gedaan. 

§ 2. Als uitgaven in den zin van~ 1 wor
den aangemerkt: 

1) de bedragen, die het Rijk ter beschik
king stelt als bijdrage in de als gevolg 
van het oorlogsgeweld geleden scha
de; 

2) de uitgaven ten behoeve van den we
deropbouw van de aan het Rijk toe
behoorende eigendommen, alsmede de 
bijdragen van het Rijk ten behoeve 
van den wederopbouw van de aan an
dere publiekrechtelijke lichamen toe
behoorende eigendommen; 

3) andere uitgaven, welke naar het oor
deel van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën we
gens hun verband met het doel, waar
voor het Fonds wordt ingesteld, even
eens ten laste van het Fonds behooren 
te worden gebracht. 

§ 3. (1) Met betrekking tot de vaststel
ling van de gevallen, waarin een bijdrage, als 
bedoeld in § 2, sub 1 , wordt verleend, als
mede ten aanzien van de hoogte dezer bij
drage, worden bij verordening nadere rege
len gesteld. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën geeft nadere voor
schriften met betrekking tot de vaststelling 
van de bijdragen, als bedoeld in§ 2, sub 2 . 

§ 4. Voor de financiering van de uitga
ven, bedoeld in§ 2, worden aangewezen : 

1) op de begrooting uitgetrokken bedra
gen, in het bijzonder die bedragen, 
welke als gevolg van de gewijzigde 
staatsrechtelijke verhoudingen niet 
meer voor hun oorspronkelijke be
stemming aangewend kunnen worden; 

2) het batig saldo van het Egalisatie
fonds; 

3) vlottende schuld of geldleeningen. 

§ 5. De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën geeft nadere voor
schriften met betrekking tot de dekking van 
de verplichtingen wegens rente- en aflossing, 
welke voortvloeien uit het bepaalde in § 4, 
sub 3. 

§ 6. (1) D e Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën stelt de richt
lijnen vast, volgens welke het H erstelfonds 
1940 door dit D epartement zal worden be
heerd. 

(2) Van d e uitgav e n en inkoms t e n van 
het Fonds wordt jaarlijks een begrooting 
vastgesteld. 

§ 7. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 21 Juni 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 



21. juni z940. VERORDNUNG d es Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete zur Sicherung der Tä
tigkeit des Staatsrats sowie einiger 
öffentlichrechtlicher Vertretungskörper
schaften. (Verordnungsblatt, Stiick 5) . 

Auf Grund · § 5 des Erlasses des Führers 
über die Ausübung der. Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich: 

§ 1. Die Tätigkeit der beiden Kammem 
der Generalstaaten ruht bis auf weiteres. 

§ 2. Die Tätigkeit des Staatsrats gemäss 
Artikel 19, 38 Absatz 2, 39, 46, 77 und 136 
Absatz 3 der Verfassungsurkunde sowie ge
·mäss §§ 21, 22, 24, 25 und 26 des Gesetzes 
über den Staatsrat vom 21. Dezember 1861 
(Staatsblatt Nr. 129) ruht bis auf weiteres. 

§ 3. (1) Wahlen für die Kam·mem der 
Generalstaaten finden bis auf weiteres nicht 
statt. 

(2) Der Reichskommissar für die be
setzten niederländischen Gebiete bestimmt, 
inwieweit Wahlen für die Provinzialstaaten, 
Gemeinderäte oder für andere öffentlich: 
rechtliche Vertretungskörperschaften statt
finden. 

( 3) Der Reichskommissar bestimmt, in
wiewei t Neuernennungen von Provinz- oder 
Gemeindeausschussmitgliedem (/eden van 
Gedeputeerde Staten en Wethouders van de 
gemeenten) stattfinden. Er trifft auch iiber 
die Ei-nennung anderer öffentlichrechtlicher 
F unktionäre gegebenenfalls eine Entschei
'dun g. 
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§ 4. (1) Soweit an sich î ä llige Wahlen 
in Uebereinstimmung !llit den Bestimmun
gen des § 3 nicht stattfinden, geiten die 
Mandate der Gewählten als bis auf weiteres 
verlängert. 

(2) Der Reichskommissar trifft die not
wendigen Massnahmen, urn eine etwaige Be
schlussunfähigkeit einer öffentlichrechtlichen 
Vertretungskörperschaft zu verhindern. 

§ 5. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung im Kraft. 

Den Haag, am 21. Juni 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzter, 

niederländischen Gebiete , 
SEYSS-!NQUART. 

N °. 23 

21. Juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissaris für die besetzten nieder
ländischen Gebiete i.iber die Befugnisse 
der Generalsekretäre der niederländi
schen Ministerien. (Verordnungsblatt, 
Stück 5). 

1940 
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21 juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissari3 voor het bezette Ne
derlandsche gebied tot vastlegging van 
de werkzaamheden van den Raad van 
State, alsmede van eenige vertegen
woordigende lichamen. (Verordeningen
blad, Stuk 5). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (Rijkswetblad I, bladz. 778) bepaal ik 
als volgt : 

§ 1. De werkzaamheden der beide Ka
mers der Staten-Generaal blijven tot nader 
order rusten. 

§ 2. De werkzaamheden · van den Raad 
van State ingevolge de artikelen 19, 38, lid 2, 
39, 46, 77 en 136, lid 3, der Grondwet, als
mede ingevolge de §§ 21, 22, 24, 25 en 26 
van de wet van 21 December 1861 (Staats
blad No. 129), houdende regeling der samen
stelling en de bevoegdheid van den Raad van 
State, blijven tot nader order rusten. 

§ 3. (1) Verkiezingen voor de Kamers 
der Staten-Generaal vinden tot nader orp.er 
niet plaats. 

(2) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied bepaalt in hoe
verre verkiezingen voor de Provinciale Sta
ten, de gemeenteraden of andere publiek
rechtelijke vertegenwoordigende lichamen 
zullen plaats vinden. 

(3) D e Rijkscommissaris bepaalt in hoe
verre verdere benoemingen van leden van 
Gedeputeerde Staten en wethouders van de 
gemeenten plaats vinden. Hij beslist, indien 
noodig, over de benoemingen van andere pu
bliekrechtelijke functionarissen. 

§ 4. (1) Voor zoover verkiezingen, die 
op zich zelf hadden moeten plaats vinden, in 
overeenstemming met de bepalingen van § 3 
niet plaats vinden, worden de volmachten 
van de gekozen leden geacht tot nader order 
verlengd te zijn. 

(2) De Rijkscommissaris neemt de noo
dige maatregelen om te verhinderen, dat een 
ou bliekrechtelijk vertegenwoordigend lichaam 
niet in staat zou zijn om besluiten te nemen. 

§ 5 . Deze v e rordening treedt in werking 
·op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 21 Juni 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-!NQUART. 

N °. 23 

21 juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de be
voegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departemen
ten van Algemeen Bestuur. (Verorde
ningenblad, Stuk 5). 
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Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
liber die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBI. IS. 778) verordne ich: 

§ 1. ( 1) D ie Generalsekretäre der nie
derländischen Ministerien sind ermächtigt, 
im R ahmen ihres sachlichen Zusi:ändigkeits
bereichs die zur Wahrung der öffentlichen 
Ordnung und zur Sicherung des öffentlichen 
Lebens notwendigen Massnahmen zu tref
fen, insbesondere Rechtsvorschriften zu er
lassen sowie den ihnen unterstellten oder 
ihrer Aufsicht unterliegenden Behörden, 
Aemtern, Dienststellen, Anstalten, Einrich
tungen und Betrieben öffentlicher und nicht
öffentlicher Art und deren Organen Weisun
gen zu erteilen. 

( 2) Die gemäss Absatz 1 erlassenen Vor
schriften dürfen Strafdrohungen en t halten. 

§ 2 . Der Reichskommissar für die besetz
ten niederländischen Gebiète behält sich vor, 
die Vollmachten des§ 1 fü r einzelne Fälle zu 
beschränken oder zurückzunehmen. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 21. Juni 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

2 1. Juni 1940. VERORDNUNG der Gene
ralsekretäre der Ministerien für Justiz 
und für Inneres zur Sicherung der öf
fentlichen Ordnung in den Niederlanden. 
(Verordnungsblatt, Stück 5). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/,940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. (1) Die beabsichtigte Gründung 
von Vereinigun gen und Stiftungen ist dem 
zuständigen Polizeidirektor (Generalstàats
anwalt) anzumelden. 

(2) Die Anmeldung enthält: 
1) Name und Zweck der Vereinigung 

oder Stiftung, 
2) die Namen und Anschriften der Mit

glieder des Vorstandes, 
3) die Satzung, 
4) nur bei Vereinigungen: die Namen 

und Anschriften von mindesten s zwöH 
gründenden Mitgliedern. 

(3) \Venn nicht innerhalb 6 Wochen 
nach der Anmeldung gemäss Absatz 1 der 
zuständige Polizeidirektor ( Generalstàats
anwalt- erklärt, dass die Gründung nicht 
im Interesse der öffentlichen Ordnung und 
des öffentlichen Lebens gelegen ist, kann die 
Vereinigung oder Stiftung ihre T ä tigkeit auf
nehmen. 

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 

b is 3 finden bei jeder Aenderung der Satzüng 
entsprechende Anwendung. 
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In overeenstemming met § 5 van het De
creet van den Führer betreffende de uitoefe
ning der regeeringsbevoegdheden in Neder
land van 18 Mei 1940 (Rijkswetblad 1, bladz. 
778) bepaal ik als volgt: 
~ 1. (1) De Secretarissen-Generaal van 

de Nederlandsche Departementen van Alge
meen Bestuur zijn gemachtigd om binnen .de 
grenzen van hun bevoegdheid de maatrege
len, noodig voor de handhaving der open

, bare orde en voor de veiligheid van het open
, bare leven, te nemen in het bijzonder om 
.rechtsvoorschriften uit te vaardigen, alsmede 
om aan de aan hen ondergeschikte of onder 
hun toezicht staande autoriteiten, colleges, 
ambtenaren, diensten, bedrijven en inrich
tingen van openbaren of niet openbaren aard 
en de daarbij betrokken personen aanwij
zingen te geven. 

(2) De ingevolge alinea 1 uitgevaardigde 
voorschriften mogen strafbedreigingen be
vatten. 

§ 2. De Rijkscommissaris voor het be
.zette Nederlandsche gebied behoudt zich het 
recht voor om de machtigingen, bedoeld in 
§ 1, in afzonderlijke gevallen te beperken of 
in te trekken. 

§ 3. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 21 Juni 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

(5) Der zuständige Polizeidirektor (Ge
neralstaatsanwalt) kann bestehende Vereini
gungen und Stiftungen auflösen oder ihre 
Tätigkeit einstellen. 

§ 2. (1) Versammlungen, die in ge
schlossenen Räumen stattfinden, können nur 
durch den Vorstand einer Vereinigung, einer 
Ortsgruppe einer Vereinigung oder einer 
Stiftung einberufen werden. Sie sind spä
testens sieben Tage vor dem Tag, an dem sie 
stattfinden sollen, dem zuständigen Polizei
direktor ( G eneralstaatsanwalt) anzumelden. 
Die Versammlung unterhleibt, wenn der zu
ständige Polizeidirektor ( Generalstaatsan
walt) erklärt, dass ihre Abhaltung nicht im 
Interesse der öffentlichen Ordnung und des 
öffentlichen Lebens gelegen ist. 

(2) Zu Versamm!t:ngen, die von einer 
Vereinigung (Ortsgruppe einer Vereinigung) 
mit politischer Zielsetzung veranstaltet oder 
auf <lenen Angelegenheiten politischer Art 
erörtert werden, müssen die Teilnehmer aus
serdem schriftlich eingeladen werden; die 
Einladungen müssen auf den Namen lauten. 
Der zuständige P olizeidirektor (General
staatsanwalt) kann auf Antrag Befreiung 
von diesen Beschränkungen gewähren. 

(3) Versammlungen, die unter freiem 
Himmel stattfinden sowie Aufzüge bedürfen 
der Genehmigung des zuständigen Pólizei
direktors (Generalstaatsanwalts) . 

(4) Die Bestimmungen der Absätze 1 

und 2 geiten nicht für Versammlungen rein 
, gottesdienstlicher, künstlèrischer ader ge
sellschaftlicher Art und für Versammlungen, 
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an denen nicht mehr als 20 Personen teil
nehmen. 

§ 3. Die Bestimmung des Artikels 435a 
des Strafgesetzbuches findet nur Anwen
dung, wenn der zuständige Polizeidirektor 
(Generalstaatsanwalt) ein Verbot im Sjnne 
der bezeichneten Bestimmung erlässt. 

§ 4. (I) Alle in der Zeit vom I. Sep
tember I939 bis mit 29. Mai I940 auf Grund 
des § 3 7 d es Gesetzes über den Kriegs- und 
Belagerungszustand vom 23. Mai I899 
(Staatsblatt Nr. I28) ausgesprochenen Ver
bote, betreffend die Verhinderung der Her
stellung, Ausgabe, Verbreitung, Plakatierung 
oder des Inverkehrbringens von Druckwer
ken aufgehoben. 

(2) Erheischen es die Interessen der öf-

24. Juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber Massnahmen auf 
dem Gebiete des Nachrichten- und Bild
wesens. (Verordnungsblatt, Stlick 6). 
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Auf Grund des § s des Erlasses des Füh
rers liber Auslibung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom I8. Mai I940 
(RGB!. I Seite 778) verordne ich: 

§ I. Nachrichten jeder Art darf im Wege 
des Funks oder des Blinkens nicht senden 
oder empfangen, wem nicht der deutsche 
Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlan
den die Erlaubnis dazu erteilt hat. 

§ 2. (I) Wer Funksendegerä te oder 
B linkgeräte oder schriftliche oder gedruckte 
Anleitungen zur Benutzung solcher Geräte in 
seiner tatsächlichen Gewalt hat, hat sie bin
nen drei Tagen nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung an den B ü rgermeister der G e
meinde abzuliefern, wo sie sich befinden. 

(2) Das Gleiche gilt für Funkempfangs
geräte und die Anleitungen zu ihrer Benut
zung mit Ausnahme der liblichen Rund
f unkem pf angsgeräte. 

(.1) Die vorstehenden Bestimmungen 
geiten entsprechend, wenn jemand nach ln
krafttreten dieser Verordnung die tatsäch
liche Gewalt liber Funksendegeräte, Funk
empfangsgeräte, Blinkgeräte und Anleitun
gen zu ihrer Benutzung erhält. 

(4) Der Bürgermeister hat dem Ablieferer 
eine Empfangsbescheinigung zu erteilen. Er 
ist zur ordnungsmässigen Verwahrung der 
abgelieferten Gegenstände verpflichtet. 

§ 3. (I) \Ver Tauben, die zur Nach
richtenlibermittlung geeignet sind (Brieftau
ben), in seiner tatsächlichen Gewalt hält, 
muss einem vom deutschen Wehrmachtsbe-
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fentlichen Ordnung und des öffentlichen L e
bens, so trifft der zuständige Polizeidirektor 
(Generalstaatsanwalt) die notwendigen 
Massnahmen. 

§ 5. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 2I. Juni I940. 

Der Generalsekretär im 
Justizministerium, 
J. C. TENKINK. 

Der Genera/sekretär im 
lnnernministerium, 
K. J. FREDERIKS. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.201. Red.) 

24 Juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende maatre
gelen op het gebied van berichtgeving 
en fotografeeren. (Verordeningenblad, 
Stuk 6). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer, betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland van I8 
Mei I940 (Rijkswetblad I , blz. 778), bepaal 
ik: 

§ I. Hij, die van den D uitschen weer
machtsbevelhebber in Nederland geen ver
gunning daarvoor heeft gekregen, mag geen 
berichten, van welken aard ook, door mid
del van draadlooze telegrafie of telefonie, of 
door middel van lichtsignalen uitzenden of 
ontvangen. 

§ 2. (I) Hij, die zendinstallatie's voor 
draadlooze telegrafie of telefonie of seinlam
pen, of geschreven of gedrukte handleidin
gen voor h et gebruik daarvan, daadwerkelijk 
in zijn bezit heeft, moet deze binn en drie da
gen na het in werking treden dezer verorde
ning aan den burgemeester der gemeente, 
waar deze zich bevinden, afgeven. 

(2) Hetzelfde geldt voor ontvanginstal
latie's voor draadlooze telegrafie of telefonie 
en de handleidingen voor het gebruik d aar
van, met uitzondering van de gebruikelijke 
radio-ontvangtoestellen voor het b eluisteren 
van uitzendingen van omroepvereenigingen. 

(3) Bovenstaande bepalingen zijn van 
overeenkomstige toepassing, wanneer iemand 
na het in werking treden dezer verordening 
zend- of ontvan ginstallatie's voor draadlooze 
telegrafie of telefonie, seinlampen of hand
leidingen voor het gebruik daarvan, daadwer
kelijk in zijn bezit krijgt. 

(4) De burgemeester moet dengene, die 
een of meer van bovengenoemde voorwerpen 
inlevert, een ontvangstbewijs geven. Hij is 
verplicht de ingeleverde voorwerpen behoor_ 
lijk te bewaren. 

§ 3. ( I) Hij, die duiven, die geschikt zijn 
voor het overbrengen van berichten (post
duiven), daadwerkelijk in zijn bezit heeft, 
moet aangesloten zijn bij een door den Duit-
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fehlshaber in den Niederlanden zugelassenen 
Brieftaubenverband oder Brieftaubenverein 
angehören oder einem solchen Verband oder 
Verein binnen 24 Stunden beitreten. 

(2) Die Angehörigen der unter Absatz x 
zugelassenen Brieftaubenverbände oder 
Brieftaubenvereine haben den Anordnungen 
Folge zu !eisten, die der deutsche Wehr
machtsbefehlshaber in den Niederlanden in 
Bezug auf das Halten oder Aufbewahren von 
Brieftauben erlassen hat oder erlässt. 

§ 4. (x) Wer Tauben, die üblicherweise 
in vollumhegten Räumen gehalten werden 
(Schlagtauben), in seiner tatsächlichen Ge
walt hält, hat ein Verzeichnis dieser Tauben 
anzuf ertigen. 

(2) Das Verzeichnis ist mit der Unter
schrift des Halters zu versehen und am 
Schlage sichtbar aufzuhängen. Eine Ab
schrift des Verzeichnisses ist dem Bürger
meister der Gemeinde einzureichen, wo sich 
der Schlag befindet. 

(3) Bei Veränderungen im Bestande der 
gehaltenen Schlagtauben geiten die vor
stehenden Bestimmungen entsprechend. 

(4) 1st eine Taube verendet, so ist der 
beringte Fuss am ersten Gelenk abzuschnei
den und mit dem Ring abzuliefem. 

§ 5. Der Bürgermeister hat zu prüfen, ob 
die ihm gemäss § 4 abschriftlich überreichten 
Verzeichnisse vollständig und richtig sind. 

§ 6. Es ist verboten, Tauben aller Art 
frei fliegen zu lassen. 

§ 7. (1) Derjenige, dem eine Taube zu
fliegt oder der auf eine andere Weise die tat
sächliche Gewalt liber sie erhält oder der 
eine Taube auffindet, hat sie mit den etwa 
bei der Taube befindlichen M eldehülsen und 
Mitteilungen dem nächsten Bürgermeister 
abzuliefem. Ständerringe und dergleichen 
dürfen nicht abgenommen werden. 

(2) § 2 Absatz 4 gilt entsprechend. 
§ 8. (x) Ordnet cl.er deutsche Wehr

machtsbefehlshaber in den Niederlanden es 
an, so hat der Bürgermeister die ihm nach 
den §§ 2, 4 oder 7 abgelieferten Tauben und 
Gegenstände der in der Anordnung bezeich
neten Dienststelle abzugeben. 

(2) Mit der Abgabe erlischt die Verant
wortung des Bürgermeisters nach § 2 Absatz 
4 und § 7 Absatz 2 . 

§ g. Wer nicht der deutschen Wehrmacht 
angehört, darf Lichtbildaufnahmen von 
Wehrmachtanlagen und W ehrmachtgerät so
wie von Angehörigen der deutschen Wehr
macht nur anfertigen, wenn er im Besitze 
eines vom deutschen Wehrmachtsbefehlsha
ber in den Niederlanden erteilten Berechti
gungsnachweises ist. Personenaufnahmen 
von Angehörigen der deutschen Wehrmacht, 
die mit ihrer Zustimmung erfolgen, werden 
davon nicht berührt. 

§ 10. Der deutsche Wehrmachtsbefehls
haber in den Niederlanden kann Ausnahmen 
vonden Vorschriften des§ 2 Absätze x bis 3, 
der §§ 3 bis 6 und des § 7 Absatz x genehmi
gen. Er kann die Genehmigung mit Auflagen 
versehen. Die Genehmigung ist jederzeit 
widerruflich. 

schen weermachtsbevelhebber in Nederland 
toegelaten postduivenbond of -vereeniging, 
of binnen 24 uur van zoo'n bond of vereeni
ging lid worden. 

(2) De leden van de in alinea x genoem
de toegelaten postduivenbonden of -vereeni
gingen moeten voldoen aan de bevelen, die 
de Duitsche weermachtsbevelhebber in Ne
derland ten aanzien van het houden en op
bergen van postduiven gegeven heeft of 
geeft. 

§ 4. (x) Hij, die duiven, die in het al
gemeen in goed afgesloten ruimten gehouden 
worden (slagduiven), daadwerkelijk in zijn 
bezit heeft, moet een lijst van deze duiven 
opmaken. 

(2) De lijst moet van de handteekening 
van den houder voorzien en zichtbaar in het 
slag opgehangen worden. Een afschrift van 
de lijst moet aan den burgemeester der ge
meente, waar zich het slag bevindt, worden 
overhandigd. 

(3) Bij verandering in den voorraad ge
houden duiven zijn bovengenoemde bepa
lingen van overeenkomstige toepassing. 

(4) Is een duif gestorven, dan moet de 
poot, waaraan de ring zit, bij het eerste lid 
worden afgesneden en met den ring ingele
verd worden. 

§ 5. De burgemeester moet onderzoeken, 
of de aan hem ingevolge § 4 schriftelijk af
gegeven lijsten v,olledig en juist zijn. 

§ 6. Het is verboden duiven, van eiken 
aard, vrij te laten vliegen. 

§ 7. Hij, bij wien een duif binnenvliegt 
of die op andere wijze een duif daadwerke
lijk in zijn bezit krijgt of vindt, moet deze, 
met de zich mogelijk bij de duif bevindende 
berichtkokers en mededeelingen, aan den 
dichtstbijzijnden burgemeester afgeven. 
Pootringen en dergelijke mogen niet afgeno
men worden. 

§ 8. (x) Wanneer de Duitsche weer
machtsbevelhebber in Nederland het beveelt, 
moet de burgemeester de aan hem ingevolge 
§§ 2, 4 of 7 afgegeven duiven en voorwer
pen afgeven aan de in het bevel vermelde 
instantie. 

(2) Met de afgifte houdt de verantwoor
delijkheid van den burgemeester, ingevolge 
§ 2 alinea 4 en § 7 alinea 2 op. 

§ g. Hij, die niet tot de Duitsche weer
macht behoort, mag geen fotografieën of 
films van inrichtingen en materiaal, alsmede 
van leden van de Duitsche weermacht ma
ken, tenzij hij in het bezit is van een door 
den Duitschen weermachtsbevelhebber in 
Nederland afgegeven vergunningsbewijs. 
Personenopnamen van leden der Duitsche 
weermacht, welke met hun toestemming ge
maakt zijn, worden hierdoor niet getroffen. 

§ 10. De Duitsche weermachtsbevelheb
ber in Nederland kan uitzonderingen toe
staan op de voorschriften van § 2 alinea 1 

tot en met 3, van §§ 3 tot en met 6 en van 
§ 7 alinea x. Hij kan aan de toestemming 
voorwaarden verbinden. De toestemming is 
te allen tijde herroepelijk. 



§ 11. Der deutsche Wehnnachtsbefehls
haber in den Niederlanden kann seine Be

•fugnisse aus den §§ 1, 8 Absatz 1, 9 und 10 
allgemein oder im Einzelfalle auf nachge
ordnete Dienststellen, aus § 3 Absatz 2 auch 
auf andere Stelle n oder Personen übertragen. 

§ 12. (1) Wer schuldhaft den Bestim
mungen der §§ 1 bis 9 zuwiderhandelt oder 
von einer ihm nach § 10 Satz I erteilten Ge
nehmigung Gebrauch macht, ohne die d a
mit verbundenen Auflagen einzuhalten , wird 
mit Gefängnis bestraft. 

(2) In schweren Fällen kann bei vorsätz
lichen Zuwiderhandlungen auf Zuchthaus 
oder Todesstrafe erkannt werden. 

§ 13. Die allgemeinen Vorschriften der 
deutschen Strafgesetze sind sinngemäss an
zuwenden. 

§ 14. Zuwiderhandlungen gegen die Be
stimmungen dieser Verordnung sind Straf
taten im Sinne des § 1 Ziffer 1 der Verord
nung Nr. 12/1940 des Reichskommissars fiir 
die besetzten niederländischen Gebiete über 
die Wehrmachtsgerichtsbarkeit. 

§ 15. Die Vorschriften über das Abhören 
von Rundfunksendungen und die sonst be
stehenden strafrechtlichen Vorschriften blei
ben unberührt. 

§ 16. D iese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 24. Juni 1940. 
D er Reichskommis:ar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
S E YSS-l)IQUART. 

N°. 26 

24. Juni 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete über die Behand
lung feindlichen Vermögens . (Verord
nungsblatt, Stück 7) . 

Auf Grund von § 5 des Erlasses des Fi.ih
rers über die Ausübung der Regierungsbe
fugnisse in den Niederlanden vom · 18. Mai 
1940 (RGBl. I S . 778) verordne ich : 

Erster Abschnitt. 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN. 

§ I. Feindliche Staaten. 

Als feindliche Staaten sind anzusehen: 

1) Vercinigtes Königreich von Gross
bri tannien und Nordirland mit den 
überseeischen Besitzungen , Kolonicn, 
Protektoraten und Mandatsgebieten 
sowie die D ominions K anada, Austra
lischcr Bund, Neuseeland und Süd
afrikanische Union mit ihren Man
datsgebieten; 

2) Frankreich einschliesslich seiner Be
sitzungen, Kolonien, Protektorate und 
Mandatsgebiete; 
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§ 11. De Duitsche weermachtsbevelheb
ber in Nederland kan zijn bevoegdheden in
gevolge !1 1, § 8 alinea 1, § 9 en § 10 in het 
algemeen of in bijzondere gevallen aan hem 
ondergeschikte instantie's, die ingevolge § 3 
alinea 2 ook aan andere instanties of perso
nen overdragen. 

§ 12. (1) Hij, die opzettelijk of door zijn 
schuld in strijd handelt met de bepalingen 
van §§ 1 tot en met 9 of van de ingevolge 
§ 10 alinea 1 gegeven toestemming gebruik 
maakt , zonder zich te houden aan de daar
aan verbonden voorwaarden, wordt met ge
vangenis (Duitsch recht) gestraft. 

(2) In ernstige gevallen kan bij opzet
telijk in strijd handelen tuchthuisstraf 
(Duitsch recht) of de doodstraf uitgespro
ken worden. 

§ 13 . De· algemeene voorschriften van de 
Duitsche strafwetten v.inden overeenkomsti
ge toepassing. 

§ 14. Het in strijd handelen met bepalin
gen van deze verordening is een delict in den 
zin van § 1 onder 1 van de verordening No. 
12/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betreffende de 
bevoegdheid van den (Duitschen) Krijgs 
raad. 

§ 15. De voorschriften betreffende het 
luisteren naar radiouitzendingen en de overi
ge bestaande strafrechtelijke voorschriften 
blijven v an kracht. 

§ 16. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 Juni 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S E YSS-INQUART. 

24 Juni 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de be
handeling van vijandelij k v ermogen. 
(Verordeningenblad, Stuk 7.) 

Op grond van § s van het decreet van den 
Führer over het uitoefenen van de regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (Rijkswetblad 1, blz. 778) bepaal ik: 

§ 1. ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Vijandelijke staten. 

ARTIKEL 1. Als vijandelijke staten moe
ten worden beschouwd: 

1) Het Vereenigd Koninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland met de 
overzeesche bezittingen, koloniën, 
protectoraten en mandaatsgebieden, 
evenals de dominions Canada, Aus
tralische Bond, Nieuw-Zeeland en 
Zuid-Afrikaansche Unie met hun 
mandaatsgebieden; 

2) Frankrijk met inbegrip van zijn be
zittingen, koloniën, protectoraten en 
mandaatsgebieden; 
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3) Aegypten ; 
4) Sudan; 
5) Irak; 
6) Monaco. 

§ 2. Feinde. 

(1) Als Feinde sind anzusehen: 

1) die feindlichen Staaten, ihre Gebiets
körperschaften und sonstigen öffent
lichrechtlichen Personen; 

2) natürliche Personen, die einem feind
lichen Staat angehören oder die im 
Gebiet eines feindlichen Staates ihren 
Wohnsitz haben oder sich aufhalten; 

3) juristische Personen des Privatrechts 
sowie Personenvereinigungen, Anstal
ten, Stiftungen und sonstige Zweck
vermögen, sofern entweder sie ihren 
Sitz oder ihre Hauptniederlassung im 
Gebiet eines feindlichen Staates ha
ben oder ihre ursprüngliche Rechts
fähigkeit auf dem Recht eines feind
lichen Staates beruht; 

4) andere, als die in den Nm. 2 und 3 
genannten Personen in Bezug auf 
Niederlassungen, die sie im Gebiet 
eines feindlichen Staates haben. 

(2) Der Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft kann Ausnahmen von den 
Vorschri ften des Abs. 1 Nm. 2 bis 4 zulassen. 

§ 3 . Feindliches Vermögen. 

Als feindliches Vermögen in den besetzten 
niederländischen Gebieten sind folgende 
Vermögensgegenstände anzusehen, wenn sie 
rechtlich oder wirtschaftlich Feinden gehö-
ren : 
1. 1) Grundstücke, grundstücksgleiche 

Rechte und bewegliche Sachen, die 
sich in den besetzten niederländi
schen Gebieten befinden; 
Wertpapiere, Anteile und Genuss
scheine jeder Art, die sich in den 
besetzten niederländischen Gebie
ten befinden; Schuldverschreibun
gen des Deutschen Reichs, des Kö
nigreichs der Niederlande sowie 
sonstiger Schuldner, die ihren Sitz 
oder ihre Hauptniederlassung in 
den besetzten niederländischen Ge
bieten haben, auch wenn sich die 
Urkunden nicht in den besetzten 
niederländischen Gebieten befin
den · 
Zahiungsmittel, die sich in den be
setzten niederländischen Gebieten 
befinden; 
Beteiligungen an Unternehmen, die 
in den besetzten niederHindischen 
Gebieten entweder ihren Sitz oder 
ihre Hauptniederlassung haben 
oder deren ursprüngliche Rechts
fähigkei t auf niederländischem 
Recht beruht, gleichviel, ob sie in 
Wertpapieren verbrieft sind oder 
nicht; ferner Optionen auf solche 
B eteiligungen ; 

3) Egypte; 
4) Soedan; 
s) Irak; 
6) Monaco. 

Vij anden. 

ARTIKEL 2. (1) Als vijanden moeten 
worden beschouwd: 

1) de vijandelij ke staten, hun gebieds
onderdeelen en overige publiekrechte
lijke instellingen; 

2) natuurlijke personen, die onderdaan 
zijn van een vijandelijken staat of 
die in het gebied van een vijandelijken 
staat hun woonplaats of verblijf heb
ben; 

3) privaatrechtelijke rechtspersonen, 
evenals vereenigingen van personen , 
instellingen, stichtingen en verdere 
doelvermogens, voorzoover hetzij zij 
hun zetel of hun hoofdkantoor in het 
gebied van een vijandelijken staat 
hebben, hetzij hun oorspronkelijke 
rechtspersoonlijkheid op het recht van 
een vijandelijken staat berust; 

4) andere dan de onder nummers 2 en 3 
genoemde personen met betrekking 
tot kantoren, die zij in het gebied van 
een vijandelijken staat hebben. 

(2) De Commissaris-Generaal voor Fi
nanciën en Economische Zaken kan uitzon
deringen op de voorschriften van lid 1, Nrs. 
2 tot 4, toestaan. 

Vijandelijk vermogen. 

ARTIKEL 3. Als vijandelijk vermogen in 
het bezette Nederlandsche gebied moeten de 
volgende vermogensbestanddeelcn worden 
beschouwd, wanneer zij rechtens of econo
misch aan vijanden toebehooren : 
1. 1) Onroerende goederen, onroerende 

rechten en roerende zaken, die zich 
in het bezette Nederlandsche gebied 
bevinden; 

2) waardepapieren, aandeelen en 
winstbewijzen van elke soort, die 
zich in het bezette Nederlandsche 
gebied bevinden; obligaties van het 
Duitsche Rijk, van het Koninkrijk 
der Nederlanden, evenals van an
dere schuldenaren, die hun domici
lie of hoofdkantoor in het bezette 
Nederlandsche gebied hebben, ook 
al bevinden de documenten zich 
niet in het bezette Nederlandsche 
gebied; 

3 ) betalingsmiddelen, die zich in het 
bezette Nederlandsche gebied be
vinden; 

4) deelnemingen in ondernemingen, 
die, of in het bezette Nederlandsche 
gebied hun zetel of hoofdkantoor 
hebben, of waarvan de oorspronke
lijke rechtspersoonlijkheid op Ne
derlandsch recht berust, onverschil
lig of zij in waardepapieren beli
chaamd zijn of niet; voorts opties 
op zulke deelnemingen; 



5) Forderungen gegen Schuldner, die 
ihren Wohnsitz oder ihren dauern
den Aufenthalt in den besetzten 
niederländischen Gebieten haben, 
und Forderungen, die in Betriebe 
einer in den besetzten niederländi
schen Gebieten befindlichen Nie
derlassung des Schuldners entstan
den sind; 

6) Rechte und Ansprüche, die in einem 
niederländischen öffentlichen Buch 
oder Register eingetragen sind; 
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7) in den besetzten niederländischen 
Gebieten erteilte Gewerbeberechti
gungen; 

8) gewerbliche Schutzrechte und Ur
heberrechte, <lenen für die besetz
ten niederländischen Gebiete 
Schutz verliehen ist; 

g) das dem Betrieb einer in den be
setzt en niederländischen Gebieten 
befindlichen Niederlassung oder 
einer in den besetzten niederländi
schen Gebieten ausgeübten Berufs
tätigkeit dienende sonstige Vermö
gen, soweit es nicht unter I. Nm. 
1 bis 8 fällt. 

Il . 1) R echte an den zu I. aufgefi.ihrten 
Gegenständen; 

2) Rechte aus Verträgen iiber die zu I. 
aufgeführten Gegenstande. 

Zw ei ter Abschnitt. 

ZAHLUNGSVERBOT. 

§ 4. (1) Es ist verboten, unmittelbar 
oder mittelbar Zahlungen an Feinde nach 
ausserhalb der besetzten niederländischen 
Gebiete in bar, in Wechseln oder Schecks, 
durch Ueberweisung oder in sonstiger Weise 
zu !eisten. 

(2) Der Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft kann Ausnahmen von dem 
Zahlungsverbot des Abs. 1 zulassen. 

(3) Die Vorschrift des § 11 gilt ent
sprechend. 

D r i t t e r A b s c h n i t t. 

ANMELDUNG FEINDLICHEN 
VERMOEGENS. 

§ 5. Gegenstand der Anmeldung. 

Das in den besetzten niederländischen Ge
bieten befindliche feindliche Vermögen (§ 3) 
ist anzumelden. 

§ 6. Anmeldepflicht. 

Anmeldepflichtig sind: 
1) feindliche Staatsangehörige - mit Aus

nahme der Kriegsgefangenen - , die 
sich in den besetzten niederländischen 
Gebieten aufhalten; 

2) wer in den besetzten niederländischen 
Gebieten feindliches Vermögen verwal
tet oder besitzt, in Gewahrsam hat, be
aufsichtigt oder bewacht; 

3) wer einem nicht in den besetzten nie
derländischen Gebieten befindlichen 
Feind eine Leistung schuldet; 
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5) vorderingen op schuldenaren, die 
hun domicilie of duurzaam verblijf 
in het bezette Nederlandsche gebied 
hebben en vorderingen, die in het 
bedrijf van een zich in het Neder
landsche gebied bevindend kantoor 
van den schuldenaar ontstaan zijn; 

6) rechten en aanspraken, die in een 
Nederlandsch openbaar boek of re
gister zijn ingeschreven; 

7) in het bezette Nederlandsche gebied 
afgegeven bedrijfsvergunningen; 

8) industrieele patenten en auteurs
rechten, die in het bezette Neder
landsche gebied beschermd zijn; 

g) het overige vermogen, strekkende 
ten behoeve van het bedrijf van een 
zich in het bezette Nederlandsche 
gebied bevindend kantoor of van 
een in het bezette N ederlandsche 
gebied uitgeoefende beroepswerk
zaamheid, voorzoover het niet valt 
onder I, Nrs. 1 tot en met 8. 

Il. 1) Rechtten op de onder I genoemde 
vermogens bestanddeelen; 

2) rechten uit overeenkomsten over de 
onder I genoemde vermogensbe
standdeelen. 

§ 2 . BETALINGSVERBOD. 

ARTIKEL 4. (1) Het is verboden, direct of 
indirect betalingen aan vijanden, buiten het 
bezette Nederlandsche gebied, in contanten, 
in wissels of chèques, door giro of op andere 
wijze te verrichten. 

(2) De Commissaris-Generaal voor Fi
nanciën en Economische Zaken kan uitzon
deringen op het betalingsverbod van lid 1 

toestaan. 
(3) Het voorschrift van artikel 11 vindt 

overeenkomstige toepassing. 

§ 3. AANGIFTE VAN VIJANDELIJK 
VERMOGEN. 

Onderwerp der aangifte. 

ARTIKEL 5. Het zich in het bezette Ne
derlandsche gebied bevindende vijandelijk 
vermogen (artikel 3) moet worden aange-
geven. 

Aangifteplicht. 

ARTIKEL 6. Tot aangifte zijn verplicht: 
1) vijandelijke onderdanen - met uitzon

dering van krijgsgevangenen - , die zich 
in het bezette Nederlandsche gebied op
houden; 

2) degene, die in het bezette Nederlandsche 
gebied vijandelijk vermogen beheert of 
bezit, in bewaring heeft, controleert of 
bewaakt; 

3) degene, die aan een zich niet in het be
zette Nederlandsche gebied bevinden
den vijand een prestatie schuldig is ; 
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4) die Leiter oder die sonst zur Vertretung 
oder Verwaltung befugten Personen der 
juristischen Personen des Privatrechts, 
der Personenvereinigungcn, Anstalten, 
Stiftungen und sonstigen Zweckvermö
gen, an <lenen Feinde beteiligt sind und 
die ihren Sitz oder eine Niederlassung in 
den besetzten niederländischen Gebiete 
haben. 

§ 7. Durchführung der Anmeldung. 

(1) Die Anmeldungen haben binnen einer 
W oche bei der Deutschen R evisions- und 
Treuhand A. G ., Geschäftsstelle Den Haag, 
Alexanderstraat 22, unter genauer Angabe 
des feindlichen Vermögens zu erfolgen. 

(2) Der in Abs. 1 genannten Stelle ist 
auf Verlangen i.iber alle Geschäftsangelegen
heiten Auskunft zu erteilen, ebenso sind ihr 
die Bücher und Schriften zur Einsicht vor
zulegen. 

V i e r t e r A b s c h n i t t . 

VERFUEGUNGSBESCHRAENKUNGEN. 

§ 8. Al/gemeines Verfügungsverbot. 

(1) Ueber das in den besetzten niederlän
dischen Gebieten befindliche feindliche Ver
mögen <larf nicht verfügt werden. D er rechts
geschäftlichen Verfügung steht eine Verfi.i
gung im Wege der Zwangsvollstreckung, ins
besondere die Vollziehung eines Arrestes 
oder einer sonstigen vorläufigen gerichtlichen 
Massnahme gleich. 

(2) Als Verfi.igung gilt auch die Annah
me einer geschuldeten Leistung. 

§ 9. Ausnahmen. 

(r) Das Verfi.igungsverbot des § 8 gilt 
nicht fi.ir Verfi.igungen , die in den besetzten 
niederländischen Gebieten 
r) im Rahmen der laufenden Verwaltung 

eines Betriebes oder Grundsti.icks oder 
zur Fortführung eines Haushalts erfor
derlich sind; 

2) von einem nach den §§ 13, 19 oder 20 
bestellten Verwalter vorgenommen wer
den. 

(2) Der Generalkommissar fi.ir Finanz 
und Wirtschaft kann weitere Ausnahmen von 
den Verfi.igungsverbot des § 8 zulassen. 

§ ro. Rückwirkung. 

Aus Verfügungen, welche i.iber das nach 
§ 5 der Anmeldepflicht unterliegende Ver
mögen in der Zeit vom 9. Mai 1940 bis zum 
Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung 
vorgenommen worden sind, können Rechte 
nicht geitend gemacht werden; § 9 gilt sinn
gemäss. 

§ n. Gerichtliche Geltendmachung. 

(r) Wird der Anspruch auf eine Leistung 
deren Annahme dem Verbot des§ 8 zuwider
läuft im Wege der Klage geitend gemacht, 
so d;rf ein Urteil auf Vornahme der Leistung 
nur erlassen werden, wenn vorher eine Aus-

4) de leiders of de overigens tot vertegen
woordiging of beheer bevoegde personen 
van die privaatrechtelijke rechtsperso
nen, vereenigingen van personen, instel
lingen, stichtingen en verdere doelver
mogens, waarin vijanden deelnemen en 
die hun zetel of een kantoor in het be
zette Nederlandsche gebied hebben. 

Wijze van aanmelding. 

ARTIKEL 7. (1) De aanmeldingen moeten 
binnen een week b ij de D eutsche Revisions
und Treuhand A.G., kantoor 's -Gravenhage, 
Alexanderstraat 22, onder juiste opgave van 
het vijandelijk vermogen geschieden. 

(2) Aan de in· lid I genoemde instantie 
moeten op verzoek over alle zakelijke aan
gelegenheden inlichtingen worden verstrekt; 
evenzoo moeten haar de boeken en beschei
den ter inzage worden voorgelegd. 

§ 4. BESCHIKKINGSBEPERKINGEN. 

Algemeen Beschikkingsverbod. 

ARTIKEL 8. (1) Over het zich in het be
zette Nederlandsche gebied bevindende vij
andelijk vermogen mag niet worden beschikt. 
Met een beschikking ingevolge het burger
lijk recht staat gelijk een beschikking door 
middel van executie, in het bijzonder het 
leggen van een beslag of van een anderen 
voorloopigen gerechtelijken maatregel. 

(2) Als beschikking gel<;lt ook het aan
nemen van een verschuldigde prestatie. 

Uitzonderingen. 

ARTIKEL 9. (1) Het beschikkingsverbod 
van artikel 8 geldt niet voor de beschikkin
gen, die in het bezette Nederlandsche gebied 
1) binnen het kader van het bestuur van 

een bedrijf of onroerend goed of ter 
voortzetting van een huishouding noo
dig zijn; 

2) door een volgens de artikelen 13, 19 of 
20 benoemden beheerder worden getrof
fen . 

(2) De Commissaris-Generaal voor Fi
nanciën en Economische Zaken kan verdere 
uitzonderingen op het beschikkingsverbod 
van artikel 8 toestaan. 

Terugwerkende kracht. 

ARTIKEL ro. Uit beschikkingen over het 
volgens artikel 5 aan den aanmeldingsplicht 
onderhevige vermogen, welke in den tijd van 
9 Mei I940 tot aan den dag van inwerking
treding dezer verordening hebben plaats ge
vonden, kunnen geen rechten geldend wor
den gemaakt; § 9 geldt dienovereenkomstig. 

Rechtsvordering. 

ARTIKEL 11. (r) Wordt de aanspraak op 
een prestatie, waarvan de aanneming in strijd 
is met het verbod van artikel 8, door middel 
van een dagvaarding geldend gemaakt, dan 
mag een veroordeeling tot het verrichten van 
de prestatie alleen uitgesproken worden, wan
neer van te voren een uitzondering op het 



nahme von dem Verbot zugelassen ist. Ent
sprechendes gilt für gerichtliche Sicherungs
massnahmen (Arrest usw.) 

(2) Diese Vorschrift ist von Amts wegen 
zu beachten. 

§ 12. Sonstige leind/iche Forderungen. 

(1) In den besetzten niederländischen 
Gebieten können Feinde, die ausserhalb der 
besetzten niederländische Gebiete ihren Sitz 
ader Wohnsitz haben, Forderungen nicht 
geitend machen gegen 
1) deutsche Staatsangehörige, die ihren 

Wohnsitz ader gewöhnlichen Aufenthalt 
im Gebiet des Grossdeutschen Reiches 
haben; 

2) juristische Personen sowie Personenver
einigungen, Anstalten, Stiftungen und 
sonstige Zweckvermögen, die ihren Sitz 
ader ihre Hauptniederlassung im Ge
biet des Grossdeutschen Reiches haben. 

(2) Die Vorschrift des Absatzes 1 gilt 
sinngemäss für Forderungen, die an eine in 
den besetzten niederländischen Gebieten an
sässige natürliche ader juristische P erson ab 
getreten worden sind, urn die Gelt endma
chung der Forderungen zu ermöglichen. Es 
wird vermutet, dass Abtretungen, die nach 
dem 2. September 1939 vorgenommen wur
den, zu diesem Zweck erfolgt sind. 
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(3) 1st über eine der in Absatz 1 ader 
2 genannten Forderungen ein rechtskräftiges 
Urteil ergangen ader ein rechtskr:Htiger ge
richtlicher Vergleich abgeschlossen, so findet 
aus dem Urteil ader Vergleich keine Zwangs
vollstreckung gegen den Schuldner statt. 

(4) Zur Sichenmg der in den Absätzen 
1 und 2 genannten Forderungen angeordnete 
gerichtliche Massnahmen (Arrest usw.) sind 
auf Antrag des Schuldners aufzuheben. Die 
zur Aufhebung der in Satz 1 genannten ge
richtlichen Massnahmen durch den Schuld
ner ader für diesen gegebcnen Sicherheiten 
können zurückgefordert werden ; Bürgschaf
ten sind erloschen. 

(s) 1st ein gerichtliches Verfahren bei 
Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht 
rechtskräftig abgeschlossen, so fallen die 
Kosten des Verfahrens dem Kläger zur Last. 

F ü n f t e r A h s c h n i t t . 

VERWALTUNG VON UNTERNEHMEN. 

§ 13. Voraussetzungen . 

(1) In juristische Personen des Privat
rechts, Personenvereinigungen, Anstalten, 
Stiftungen, sonstige Zweckvermögen und 
Einzelfirmen (Unternehmen), die in den be
setzten niederländischen Gebieten ihren Sitz 
ader eine Niederlassung haben, k önnen zur 
Sicherstellung und Erhaltung des Vermögens 
Verwalter e ingesetzt werden, wenn das Un
ternehmen unmittelbar ader mittelbar unter 
massgebenden feindlichen Einfluss steht. Das 
gleiche gilt, wenn ein Unternehmen keine 
Leitung besitzt , die in der Lage ist, es rechts
gültig zu vertreten ader wenn anzunehmen 
ist, dass die vorhandene Leitung keine aus-
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verbod is toegestaan. Dit geldt dienovereen
komstig voor gerechtelijke zekerheidsmaat
regelen (beschikking, enz.). 

(2) Dit voorschrift moet ambtshalve 
worden toegepast. 

Overig vijandelijk vermogen. 

ARTIKEL 12 . (1) In het bezette Neder
landsche gebied kunnen vijanden, die buiten 
het bezette Nederlandsche gebied hun domi
cilie of woonplaats hebben, geen vorderingen 
geldend maken tegen 
1) Duitsche onderdanen, die hun woon

plaats of gewone verblijfplaats in het 
gebied van het Grootduitsche Rijk heb
ben; 

2) rechtspersonen, evenals vereenigingen 
van personen, stichtingen en overige 
doelvermogens, die hun zetel of hun 
hoofdkantoor in het gebied van het 
Grootduitsche Rijk hebben. 

(2) Het voorschrift van lid 1 geldt over
eenkomstig voor vorderingen , die aan een 
in het bezette gebied zetelende natuurlijke 
of rechtspersoon overgedragen zijn om het 
geldend maken der vorderingen mogelijk te 
maken. Vermoed wordt, dat de overdrachten, 
voorzoover deze na 2 September 19.39 hebben 
plaats gevonden, met dit doel zijn geschied. 

(3) Is over een van de in lid 1 of 2 ge
noemde vorderingen een in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis of gerechtelijke schik
king uitgesproken of getroffen, dan kan uit 
kracht van het vonnis of de schikking geen 
executie tegen den schuldenaar plaats vin
den. 

(4) De ter verzekering der in lid 1 en 2 

bedoelde vorderingen bevolen gerechtelijke 
maatregelen (beschikking enz.) moeten op 
verzoek van den schuldenaar worden opge
heven. De waarborgen, die door den schul
denaar of ten behoeve van dezen zijn gesteld 
voor de opheffing van de in het eerste lid 
genoemde gerechtelijke maatregelen, kunnen 
worden teruggevorderd; borgstellingen zijn 
vervallen. 

(s) Is een proces bij het inwerkingtreden 
van deze verordening nog niet door een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis beëindigd, 
dan komen de kosten van het proces ten 
laste van den eischer. 

§ 5. BEHEER VAN ONDERNEMINGEN. 

Voorwaarden . 
ARTIKEL 13. (1) Over privaatrechtelijke 

rechtspersonen, vereenigingen, instellingen, 
stichtingen en andere doelvermogens en fir
ma's, die door één persoon worden gedreven 
(ondernemingen), welke in de bezette Ne
derlandsche gebieden hun zetel of een kan
toor hebben, kunnen tot zekerstelling en in
standhouding van het vermogen beheerders 
worden aangesteld, indien de onderneming 
direct of indirect onder overwegend vijande
lijken invloed staat. Hetzelfde geldt, indien 
een onderneming geen leiding heeft, die in 
staat is dezelve rechtsgeldig te vertegen
woordigen of indien aan te nemen is, dat de 
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reichende Gewähr dafür bietet, dass das Un
temehmen den vom Reichskommissar für 
die besetzten niederländischen Gebiete zu 
wahrenden Interessen Rechnung trägt. 

(2) Ob die Voraussetzungen des Absat
zes 1 vorliegen, entscheidet in Zweifelsfällen 
der Generalkommissar für Finanz und Wirt
schaft. 

(3) Die Kosten der Verwaltung trägt d as 
Untemehmen. 

§ 14. Verfahren. 

Die Bestellung des Verwalters erfolgt 
durch den Generalkommissar für Finan z und 
\Virtschaft. 

§ 15. Stellung des Verwal ters. 

(1) Soweit bei der Einsetzung des Ver
walters nichts anders bestimmt wird, ist der 
Verwalter zu allen gerichtlichen und ausser
gerichtlichen Geschäften und Rechtshand
lungen befugt, die der Betrieb des Unter
nehmens mit sich bringt. Während der Dauer 
der Verwaltung kann ein Vormund, Pfleger 
oder sonstiger Verwalter nicht bestellt wer-

. den. Ausserdem ruhen während der Dauer 
der Verwaltung die Befugnisse der Leiter 
und der sonst zur Vertretung oder Verwal
tung befugten P ersonen; gleiches gilt für die 
Befugnisse aller Organe. 

(2) 1st das Untemehmen im Handels
register eingetragen, so ist die Bestellung des 
Verwalters von Amts wegen gebührenfrei 
einzutragen. 

§ 16. Sorgialtspflicht. 

(1) Der Verwalter hat bei seiner Tätig
keit die Sorgfalt eines ordentlichen Verwal
ters anzuwenden. 

(2) Der Verwalter untersteht der Auf
sicht des Generalkommissars für Finanz und 
Wirtschaft. 

§ 17. Vergütung. 

Der Verwalter hat Anspruch auf Erstat
tung barer Auslagen und auf eine angemes
sene Vergütung für seine Tätigkeit. Der Be
trag wird durch den Generalkommissar für 
Finanz und Wirtschaft festgesetzt. 

§ 18. Aufhebung der Verwa/tung. 

D er Generalkommissar für Finanz und 
W irtschaft kann jederzeit die Verwaltung 
aufheben und die Bestellung des Verwalters 
widerrufen. Ist das Unternehmen im Han
delsregister eingetragen, so ist der Widerruf 
der Bestellung in das Handelsregister ge
bührenfrei einzutragen. 

§ 19. Grundstücke und sonstige Vermögens
werte. 

Für Grundstücke und sonstige Vermögens
werte geiten die Vorschriften dieses Ab
schnittes sinngemäss. 
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aanwezige leiding geen voldoende garantie 
biedt, dat de onderneming rekening houdt 
met de door den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied te behartigen 
belangen. 

(2) Of de voorwaarden, genoemd in lid 
1 , aanwezig zijn, beslist in gevallen van twij
fel de Commissaris-Generaal voor Financiën 
en Economische Zaken. 

(3) De kosten van het beheer worden 
door de onderneming gedragen. 

Procedure. 

ARTIKEL 14. De benoeming van den be
heerder geschiedt door den Commisaris-Ge
neraal voor Financiën en Economische Za
ken. 

Positie van den beheerder. 

ARTIKEL 15. (1) Voorzoover bij de aan
stelling van den beheerder niet anders is be
paald, is de beheerder bevoegd tot alle ge
rechtelijke en niet gerechtelijke handelingen, 
alsmede alle rechtshandelingen, die de be
drijfsvoering met zich brengt. Tijdens den 
duur van het beheer kan een opzichter, be
stuurder of andere beheerder niet worden 
benoemd. Bovendien mogen tijdens den duur 
van het beheer de bevoegdheden van de lei
ders van de overigens tot vertegenwoordiging 
en beheer bevoegde personen niet worden 
uitgeoefend. Hetzelfde geldt voor de be
voegdheden van alle organen. 

(2) Is de onderneming in het handels
register ingeschreven, dan moet de ben·oe
ming van den beheerder ambtshalve koste
loos worden ingeschreven. 

Plicht tot zorgvuldigheid. 

ARTIKEL 16. (1) De beheerder heeft bij 
de uitoefening van zijn functie de zorgvul
digheid van den gewonen beheerder toe te 
passen. 

(2) De beheerder staat onder toezicht 
van den Commisaris-Generaal voor Finan
ciën en Economische Zaken. 

Vergoeding. 
ARTIKEL 1 7. De beheerder heeft recht op 

teruggave van zijn betaalde onkosten en op 
een redelijke vergoeding voor zijn bemoeiing. 
Het bedrag wordt door den Commissaris
Generaal voor Financiën en Economische 
Zaken vastgesteld. 

Opheffing van het beheer. 

ARTIKEL 18. De Commissaris-Generaal 
voor Financiën en Economische Zaken kan 
te allen tijde het beheer opheffen en de be
noeming van den beheerder herroepen. Is de 
onderneming in het handelsregister inge
schreven, dan moet de herroeping van de 
benoeming in het handelsregister kosteloos 
worden ingeschreven. 

Onroerende goederen en overige kapitaal
waarden. 

ARTIKEL 19. Voor onroerende goederen 
en overige kapitaalwaarden gelden de voor
schriften van deze afdeeling dienovereen
komstig. 



§ 20. Sonstige Schutzvorschriften. 

Die Vorschriften dieses Abschnittes geiten 
sinngemäss auch für Unternehmen, die in 
den besetzten niederländischen Gebieten 
ihren Sitz oder eine Niederlassung haben und 
unmittelbar oder mittelbar unter massgeben
dem norwegischen, belgischen oder luxem
burgischen Einfluss stehen. Gleiches gilt für 
Grundstücke und sonstige Vermögenswerte. 

S e c h s t e r A b s c h n i t t. 

STRAFVORSCHRIFTEN. 

§ 21. Strafe. 

(1) Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren 
und mit Geldstrafe bis zu einhunderttau
send Gulden oder mit einer dieser Strafen 
wird bestraft, wer einer Vorschrift der §§ 4 
bis 8 oder einer auf Grund des § 25 erlas
senen Bestimmung vorsätzlich zuwiderhan
delt, soweit die Tat nicht nach einer anderen 
Vorschrift mit schwererer Strafe bedroht ist. 

(2) Wer einer der im Absatz 1 bezeic:h
neten Vorschriften fahrlässig zuwiderhandelt, 
wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Gulden 
bestraft. 

(3) Die in Absätze 1 und 2 bezeichneten 
Straftaten sind als Verbrechen anzusehen. 

§ 22. Einziehung. 

(1) Bei Zuwiderhandlungen gegen § 4 
kann neben der Strafe auch auf Einziehung 
der Werte, auf die sich die strafbare Hand
lung bezieht, erkannt werden. 

(2) Kann keine bestimmte Person ver
folgt oder verurteilt werden, so kann die 
Einziehung selbständig angeordnet werden. 

§ 23. Antrag. 

Die Strafverfolgung bei Zuwiderhandlun
gen gegen §§ 5 bis 8 oder eine auf Grund 
des § 25 erlassene Vorschrift findet nur auf 
Verlangen des Generalkommissars für Fi
nanz und Wirtschaft statt. Das Verlangen 
kann zurück genommen werden. 

S i e b e n t e r A b s c h n i t t. 

SCHLUSSVORSCHRIFTEN. 

§ 24. Gebühren . 

(1) Für das Verfahren über Ausnahme
bewilligungen kann eine Gebühr von 5 bis 
1000 Gulden erhoben werden . 

(2) Die Behandlung der Anträge kann 
davon abhängig gemacht werden, dass die 
Gebühr ganz oder teilweise vorausgezahlt 
wird. 

§ 25. Weitere Massnahmen. 

(1) Der Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft trifft die zur Durchführung 
dieser Verordnung erforderlichen Massnah
men und erlässt die zu ihrer Durchführung 
oder Ergänzung notwendigen Vorschriftcn. 

1940 

Andere beschermende voorschriften. 

ARTIKEL 20. De voorschriften van deze 
afdeeling gelden dienovereenkomstig voor 
ondernemingen, die in het bezette Neder
landsche gebied haar zetel of een kantoor 
hebben en d irect of indirect onder overwe
gend Noorschen, Belgischen of Luxemburg
schen invloed staan. Hetzelfde geldt voor 
onroerende goederen en andere kapitaal
waarden. 

§ 6 . STRAFBEPALINGEN. 

Straffen. 

ARTIKEL 21. (1) Met gevangenisstraf van 
ten hoogste 5 jaren en met een geldboete van 
ten hoogste f 100,000 of met een van deze 
beide straffen wordt gestraft diegene, die 
opzettelijk in strijd handelt met een voor
schrift van de artikelen 4 t /m 8 of .een op 
grond van artikel 25 uitgevaardigde bepa
ling, voorzoover de handeling niet volgens 
een ander voorschrift met een zwaardere 
straf is bedreigd. 

(2) Degene, aan wiens schuld te wijten 
is, dat een van de in lid 1 genoemde voor
schriften wordt overtreden, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 
of met een geldboete van t en hoogste f rn,ooo. 

(3) De in lid 1 en 2 genoemde strafbare 
handelingen worden als misdrijf beschouwd. 

Verbeurdverklaring. 

ARTIKEL 22. (1) Bij handelingen, in 
strijd met artikel 4, kan, behalve de straf, 
ook de verbeurdverklaring van de waarden, 
waarop de strafbare handeling betrekking 
heeft, worden uitgesproken. 

(2) Wanneer geen bepaalde persoon ver
volgd of veroordeeld kan worden, dan kan 
toch de verbeurdverklaring afzonderlijk wor
den bevolen. 

Verzoek . 

ARTIKEL 23. (1) De strafvervolging bij 
handelingen in strijd met artikelen 5 t/m 8 of 
een op grond van artikel 25 uitgevaardigd 
voorschriftt vindt alleen plaats op verzoek 
van den Commissaris-Generaal voor Finan
ciën en Economische Zaken. Het verzoek kan 
worden ingetrokken. 

§ 7. SLOTBEPALINGEN. 

Rechten. 

ARTIKEL 24. (1) Voor de procedure be
treffende het toestaan van uitzonderingen 
kan een recht van f 5 - f 1000 worden ge-
heven. · 

(2) De behandeling van een verzoek kan 
ervan afhankelijk worden gesteld, dat het 
recht geheel of gedeeltelijk wordt vooruitbe
taald. 

Verdere maatregelen. 

ARTIKEL 25. (1) De Commissaris-Gene
raal voor Financiën en Economische Zaken 
neemt de voor de uitvoering dezer verorde
ning noodige maatregelen en vaardigt de voor 
de uitvoering of aanvulling vereischte voor-
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Er kann die ihm zustehenden Befugnisse 
libertragen. 

(2) Der Generalkommissar für Finanz 
und Wirtschaft kann liber Zweifelsfragen, die 
sich aus der Anwendung der Vorschriften 
dieser Verordnung ergeben, allgemeine 
rechtsverbindliche Entscheidungen treffen. 

§ 26. Inkrafttreten. 

Diese Verordnung tritt mit dem Tage 
ihrer Verkündigung in Kraft. 

Den Haag, den 24. Juni 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 27. 

24 Juni z940. VERORDNUNG der Gene
ralsekretäre der Ministerien für Finan
zen, für Justiz, für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, für Landwirtschaft und 
Fischerei sowie für Kolonien liber die 
Devisenbewirtschaftung. (Verordnungs
blatt, Stück 7.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23 /1 940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/r940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

Abschnitt 1. 

Allgemeine Bestimmungen. 

ARTIKEL r. Im Sinne dieser Verordnung 
und ihrer Durchführungsvorschriften sind: 

1) Inländer (ingezetenen): 
a) natürliche Personen, die innerhalb der 

besetzten niederländischen Gebiete ih
ren Wohnsitz ader gewöhnlichen Aufent
halt haben ader ihr Bliro halten, 

b) juristische Personen, die innerha!b ' der 
besetzten niecterländischen Gebiete 
ihren Sitz haben ader ihr Bi.iro halten; 

2) Nicht-Inländer ( niet-ingezetenen): 
die nati.irlichen und juristischen Personen, 

die nicht unter die Begriffsbestimmung "In-
länder" fallen. 

Das Deviseninstitut kann mit bindender 
Wirkung bestimmen, ob eine natürliche ader 
juristische Person Inländer ader Nicht-In
länder ist. 

3) Eigentümer: 
der Eigentlimer sowie derjenige, der auf 

Grund des Gesetzes ader auf Grund einer 
richterlichen Entscheidung als gesetzlicher 
Vertreter für den Eigentlimer auftritt (is 
aangewezen); 

4) Gold: 
Goldmlinzen, Feingold und legiertes Gold 

(roh ader als Halbmaterial); 
~) Edelmetalle: 
Silber, Platin und Platinmetalle (roh ader 

als Halbmaterial); 
6) Zahlungsmittel: 
Mlinz- ader Papiergeld, Banknoten und 

derartige Zahlungsmittel mit Ausnahme van 
Goldmlinzen; 
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schriften uit. Hij kan de hem toekomende be
voegdheden overdragen. 

(2) De Commissaris-Generaal voor Fi
nanciën en Economische Zaken kan in ge
vallen van twijfel, die zich bij de toepassing 
van de voorschriften dezer verordening voor
doen, bindende beslissingen nemen. 

Inwerkingtreding. 

ARTIKEL 26. Deze verordening treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 24 Juni 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

7) Geldwertige Papiere ( geldswaardige 
papieren): 

Schecks, Wechsel, Promessen ( promessen) 
und derartige geldwertige Papiere mit Aus
nahme van Zins- und Gewinnanteilscheinen 
und Effekten ( effecten); 

8) Effekten ( effecten): 
Eintragungen in Schuld- und Anteile-regis

ter, Schuldverschreibungen, Pfandbriefe, 
Aktien, Gewinnscheine und derartige Wert
papiere sowie Talons, Zins- und Gewinnan
teilscheine; 

9) Forderungen: 
fällige und nichtfällige D epositen, Salden 

im Kontokorrent und andere ausstehende 
Forderungen; 

10) bewegliche Sachen ( roerende goede
ren): 

bewegliche Sachen mit Ausnahme van 
Gold, Edelmetallen, Zahlungsmitteln, geld
wertigen Papieren ( geldswaardige papieren), 
Effekten ( effecten) und Dokumenten, in 
denen Forderungen verkörpert sind; 

n) Einfuhr und Ausfuhr: 
Einfuhr in den und Ausfuhr aus dem freien 

Verkehr in dem Sinne, dass zollfreie Nieder
lagen ( entrepots) inländischer Waren -
ader diesen für die Statistik der Ein- und 
Ausfuhr gleichgestellter Waren - als Lager
räume im freien Verkehr geiten und dass 
unter Ausfuhr mit zu verstehen sind: 
a) die Anmeldung einer Ausfuhr an Zoll

beamte ( ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen); 

b) das Anbieten der betreffenden Waren 
an einen Frachtuntemehmer zur Aus
fuhr nach dem Auslande; 

c) das Einladen, das Anbringen (aan
brengen) ader (jas Belassen ( aanwezig 
hebben) van Waren - van denen nicht 
anzunehmen ist, dass sie innerhalb der 
besetzten niederländischen Gebiete blei
ben sollen - in bezw. an einem Trans
portmittel, das sich an einem Ort befin
det, wo es var der Ausreise nach dem 
Ausland van Beamten der Zollstelle ab
gefertigt werden muss ader ausserhalb 
desselben ( terwijl het zich be,,indt op 
of buitenwaarts van de plaats, waar het, 
alvorens naar het buitenland te vertrek
ken, door ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen moet worden uitgeklaard); 
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d) das Einladen, das Anbringen ( aanbren
gen) oder das Belassen ( aanwezig heb
ben) von Waren - von <lenen nicht an-

-zunehmen ist, dass sie innerhalb der be
setzten niederländischen Gebiete blei
ben sollen - in bezw. an einem zum 
Aufstieg fertigen Luftfahrzeug oder 
einem offenbar zur Abfahrt nach dem 
Auslande bestimmten anderen Trans
portmittel; 

e) das zur Abfahrt Bereitstellen eines of
fenbar zur Ausfuhr bestimmten Trans
portmittels. 
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ARTIKEL 2. (1) Im Sinne dieser Ver
ordnung und ihrer Durchführungsvorschrif
ten sind inländisch: 
1) Zahlungsmittel, soweit sie in den be

setzten niederländischen Gebieten die 
Eigenschaft eines gesetzlichen Zahlungs
mi ttels haben, 

2) geldwertige Papiere ( geldswaardige pa
pieren), Effekten ( effecten) und Forde
rungen, soweit sie in den besetzten nie
derländischen G ebieten zahlbar sind und 
der Schuldner Inländer (ingezetene) ist, 

3) andere Rechte ( onlichamelijke zaken), 
soweit die daraus hervorgehenden. For
derungen ausschliesslich gegen Inländer 
(ingezetenen) geltend gemacht werden 
können. 

(2) Alle anderen Zahlungsmittel, geld
wertigen Papiere ( geldswaardige papieren), 
Effekten ( effecten), Forderungen und an
dere R echte ( onlichamelijke zaken) sind im 
Sinne dieser Verordnung und ihrer Durch
führungsvorschriften ausländisch. 

(3) Das Deviseninstitut kann mit bin
dender Wirkung bestimmen, ob die in den 
Absätzen 1 und 2 bezeichneten Werte inlän
disch oder ausländisch sind. 

ARTIKEL 3. Diese Verordnung und ihre 
Durchführungsvorschriften finden keine An
wendung auf Handlu!"}gen (handelingen), 
welche unter das Gesetz für den intematio
nalen Zahlungsverkehr 1934 sowie unter 
Staatsverträge im Sinne des § 1 dieses Ge
setzes, unter autonome Massnahmen im Sin
ne des § 2 dieses Gesetzes und unter zu die
sem Gesetz ergangene Durchführungsvor
schriften fallen. 

ARTIKEL 4. Die Bestimmungen dieser 
Verordnung und ihrer Durchführungsvor
schriften finden auf die Niederländische 
Bank keine Anwendung. 

ARTIKEL 5. Genehmigungen, die auf 
Grund dieser Verordnung und ihrer Durch
führungsvorschriften erteilt werden, können 
mit Auflagen verbunden werden; 

ARTIKEL 6. (1) Hat einer der bei e iner 
Handlung (handeling) Beteiligten eine Ge
nehmigung auf Grund dieser Verordnung 
oder ihrer Durchführungsvorschriften erhal
ten, so bràuchen die überigen Beteiligten 
keine Genehmigung einzuholen. 

(2) Genehmigun gen auf Grund dieser Ver
ordnung oder ihrer Durchführungsvorschrif
ten, welche sich auf die Erfüllung einer 
Schuldverpflichtung beziehen, werden vom 
Schuldner beantragt und diesem erteilt. Der 
Gläubiger ist berechtigt , auch seinerseits die 
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Genehmigung zu beantragen. In diesem Fal
le erhält der Gläubiger eine Abschrift der 
erteilten Genehmigung. 

ARTIKEL 7. (1) I st auf Grund dieser 
Verordnung oder ihrer Durchführungsvor
schriften für die Vomahme einer Handlung 
eine Genehmigung oder die Erfüllung be
stimmter Auflagen erforderlich, so wird eine 
Verurteilung zur Vornahme dieser H andlung 
nur dann ausgesprochen und ein ergangenes 
Urteil, eine gerichtliche Verfügung oder ge
richtliche Zustimmung nur dann zur Aus
führung gebracht, wenn die erforderliche Ge
nehmigung erteilt oder die Auflagen erfüllt 
worden sind. 

(2) Die Bestimmung des vorigen Ab
satzes ist öffentliches Recht ( van openbare 
orde) und muss vom Richter von Amts we
gen beachtet werden: 

ARTIKEL 8. Insoweit nichts anderes be
stimmt ist, besteht für Massnahmen, die auf 
Grund dieser Verordnung oder ihrer Durch
führungsvorschriften getroffen werden, kein 
Anspruch auf Schadenersatz. 

A b s c h n i t t II. 

Devisenbestimmungen. 

ARTIKEL g. (1) Inländer (ingezetenen) 
habe-i nachstehende Werte, welche ihnen im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verord
nung gehören und deren Gegenwert den Be
trag von fünf Gulden übersteigt, der Nieder
ländischen Bank unmittelbar oder durch 
Vermittlung einer Devisenbank anzubieten 
und auf Verlangen zu verkaufen und zu 
übertragen: 
a) Gold, 
b) Edelmetalle, 
c) ausländische Zahlungsmittel, 
d) auslä dische geldswertige Papiere 

( geldswaardige papieren). 
(2) Die Anbietungspflicht ist innerhalb 

einer Frist von vierzehn Tagen nach Inkraft
trete'1 dieser Verordnung zu erfüllen. 

(3) Inländer (ingezetenen) hab~-, Werte 
der in Absatz 1 genannten· Art, die ihnen 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung anders 
als durch Erwerb auf Grund einer Genehmi
gung des Deviseninstituts anfallen, binnen 
drei Tagen nach dem Anfall der Niederlän
dische'1 Bank unmittelbar oder durch Ver
mittlung einer Devisen bank anzubieten und 
auf Verlange'1 zu verkauf,.., nnri z11 ühertra
gen. Fiir anfallende ausländische Zahlungs
mittel und ausländische geldwertige Papiere 
( Reldswaardige papieren) entsteht die Ver
pflichtung jedoch erst, sobald ihr Gegenwert 
dP7 R e•rae; vo7 fün f G,ulden iibersteigt. 
Wenn nichts anderes bestimmt ist, sind die 
im Rahmen einer Genehmigung des Devisen
insti tuts erworbenen W erte innerhalh von 
drei Tar;r-i n ach dem u.-,wîrksamwerdPn der 
Genehmigung anzubieten, soweit der Erwer
ber die W erte darm noch besitit. Wer heim 
Eintritt der Anbietungspflicht nicht inner
halb der besetzten niederländischen Gebiete 
verweilt, hat die Anbietung spätestens zehn 
Tage nach der Riickkehr in die besetzten 
niederländischen Gebiete vorzunehmen. 
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(4) Personen , die Inländer (ingezetenen) 
werden, haben ihre ihnen in diesem Zeit
punkt gehörenden W erte der in Absatz I ge
nannten Art innerhalb von zehn Tagen der 
Niederländischen Bank unmittelbar oder 
durch Vermittlung einer Devisenbank anzu
bieten. 

(5) Falls ein anderer Inländcr als der 
Eigentümer das Verfügungsrecht über die 
anzubietenden Werte hat, sind die Pflichten 
nach diesem Artikel von dem anderen In
länder zu erfüllen. 

(6) Die Kaufsumme wird durch die Nie
derländische Bank auf Grund der nach.Arti 
kel 17 Absatz 2 festgesetzten K urse bestimmt. 
Sind keine Kurse fest geset zt worden, so wer
den die K urse sowie die zugrundezulegenden 
Preise durch die Niederländische Bank im 
Einvernehmen mit dem G eneralsekretär des 
Ministeriums für Finanzen bestimmt. 

( 7) D ie Niederländische Bank ist rechts
gültig befreit, wenn sie auf Treu und Glau
ben an denjenigen zahlt, der die Werte tat
sächlich zum Verkauf anbiet et oder der durch 
schriftliche Vollmacht zur Empfangnahme 
besonders ermächtigt ist. Treu und Glauben 
werden stets vorausgesetzt ; wer Bösgläubig
keit behauptet, muss diese beweisen. 

(8) Falls mehrere Inländer (ingezetemm) 
auf anzubietende Werte irgendein Recht gei
t end machen oder liber sie irgendeine Macht 
ausüben können, ist _ieder von ihnen ver
pflichtet, sofort für seinen Teil die für An
bietung, den Verkauf und die Uebertragung 
notwendige Mitwirkung zu !eisten. 

(g) Die Niederländische Bank kann dem 
Anbietenden die Verpflichtung auferlegen , 
die angebotenen Werte vorher einzuziehen, 
zu veräussern oder sie auf irgendeine andere 
Weise zu verwerten. In diesem Falie tritt der 
Erlös an die Stelle der u rsprünglichen Werte. 

(10) D ie Niederländische Bank ist be
fugt, wenn dafür besondere Gründe vorlie
gen, die in diesem Artikel bestimmten Fris
t en gegebenenfalls unter B edingungen zu 
verlängern. 
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ARTIKEL 10. (1) D er G eneralsekretär 
des Ministeriums für Finanzen kann bestim
m en, dass Inländer (ingezetenen) die ihnen 
gehörenden nachstehenden Werte oder ein
zelne Gruppen davon bei von ihm nä her zu 
bezeichnenden Stellen anzum elden haben: 
a) ausländische Effekten ( e ffecten), 
b) ausländische F orderun gen, 
c) andere ausländische R echte ( onlicham e

lijke zaken) , 
d) bewegliche Sachen ( roerende goederen), 

die sich entweder ausserhalb der besetz
t en niederländischen Gebiete befinden 
oder innerhalb der besetzten niederlän
dischen Gebiete liegen, jedoch nicht in 
den freien Verkehr eingeführt sind, 

e) ausserhalb der besetzten n iederländi
schen G ebiete gelegene unbewegliche 
Sachen ( onroerende goederen). 

(2 ) D ie Anmeldung geschieht ent
sprechend den von dem G eneralsektet ä r des 
Ministeriums für Finanzen zu erlassenden 
Richtlinien . 

(3) Die Anmeldung hat innerhalb einer 

von dem Generalsekretär des Ministeriums 
für Finanzen zu bestimmenden Frist, welche 
für die genannten Werte oder einzelne Grup
pen davon verschieden sein kann, zu erfol
gen. 

(4) Wenn dafür besondere Gründe vor
liegen, kann die Frist von der Stelle, bei der 
die Anmeldung zu erfolgen hat, gegebenen
falls unter Bedingungen, verlängert werden. 

ARTIKEL 11. (1) Es ist Inländern (inge
zetenen) nur mit Genehmigung des D evisen
instituts gestattet, zu verfügen über, zu be
lasten und zu veräussern ( vervreemden) : 
a) Gold, 
b) Edelmetalle, · 
c) ausländische Za hlungsmittel, 
d) ausländische geldwertige Papiere ( gelds

waardige papieren), 
e) ausländische Forderungen, 
f) andere ausländische R echte ( onlichame

lij ke zaken), 
g) bewegliche Sachen (roerende ~oederen) , 

die sich entweder ausserhalb der be
setzten niederländischen Gebiet e befin
den oder innerhalb der besetzten nieder
ländischen Gebiete liegen, jedoch nicht 
in den freien Verkehr eingeführt sind. 

h) ausserhalb der besetzten niederländi
schen Gebiete gelegene . unbewegliche 
Sachen ( onroerende goederenj. 

( 2) Eine Genehmigung ist nicht erfor
derlich, soweit die in Absatz I genannten 
W erte gemäss Artikel g an die Niederlän
d ische Bank verkauft und übertragen oder 
gemäss Artikel 12 an diese Bank oder an 
eine D evisen bank verä ussert ( vervreemd) 
werden. 

ARTIKEL 12. (1) Gegen Zahlung in in
ländischer Währung dürfen ausländische 
Zahlungsmittel , ausländische geldwertige 
Papiere ( geldswaardige papieren) und aus
ländische Forderungen nur von der N ieder
ländischen Bank erworben und nur an die 
Niederländische Bank veräussert ( ver
v reemd) werden. Nur die Niederli:indische 
Bank darf den Erwerb oder die Veräusserung 
( vervreemding) vermi tteln. 

(2) Das D eviseninstitut kann von den 
Beschränkungen des Absatzes I Ausnahmen 
zul assen. 

(3) Die Niederländische Bank kann un
ter von ihr zu stellenden Bedingungen an
deren Banken (banken en bankiers) das 
Recht verleihen, als D evisenbanken auslän
dische Zahlungsmittel , ausländische geld
wertige P apiere ( ge/dswaardi/j,e papieren) 
und ausländische F orderungen für R echnung 
der Niederländischen Bank oder für eigene 
R echnung zu erwerben oder zu veräussern 
(vervreemden). 

ARTIKEL 13. D er Erwerb ausländischer 
Zahlungsmittel , ausländischer geldwertiger 
P apiere ( geldswaardige papieren) und aus
ländischer F orderungen gegen Zahlung in 
inländischer Währung ist nur auf Grund 
einer Genehmigung des Deviseninstituts zu
lässig. 

ARTIKEL 14. (1) Es ist Inlände rn (inge
zetenen) nur mit Genehmigung des Devisen
insti tuts gestattet, inländische und ausländi-



sche Effekten ( effecten) entgeltlich ( onder 
bezwarenden titel) von einem Nicht-Inlän
der ( niet-ingezetene) zu erwerben , sowie 
über ausländische Effekten ( effecten) zu 
verfügen, diese zu belasten und zu veräus
sern (vervreemden), es sei denn, dass sie an 
die Niederländische Bank, an eine D evisen
bank oder an eine der von der Niederländi
schen Bank besonders dazu ermächtigten 
Banken (banken en bankiers) veräussert 
( vervreemd) oder verpfändet werden. 

(2) Der Generalsekretär des Ministe
riums für Finanzen kann bestimmen, dass 
der Handel mit von ihm näher zu bezeich
n enden ausländischen Effekten ( effecten) 
unter Inländem ( ingezetenen) im Rahmen 
eines regelmässigen Börsenverkehrs ohne 
Genehmigung des D eviseninstituts zulässig 
ist. 

ARTIKEL 15. Es ist Inländem (ingezete
nen) nur mit Genehmigung des D evisen
instituts gestattet, 

1) zu verfügen über, zu belasten und zu 
veräussern (vervreemden): 
a) inländische Zahlungsmittel, 
b) inländische geldwertige Papiere 

( geldswaardige papieren), 
c) inländische Effekten ( effecten), 
d) inländische Forderungen, 
e) andere inländische Rechte ( on

lichamelijke zaken), 
f) innerhalb der besetzten niederlän

dischen Gebiete gelegene unbe
wegliche Sachen ( onroerende goe
deren) , 

2) einen Kredit einzuräumen, Wechsel
bürgschaft, eine andere persönliche 
Bürgschaft oder sonstige Sicherheiten 
zu leisten , 

soweit dies mittelbar oder unmittelbar zu
gunsten eines Nicht-Inländers ( niet-ingeze
tene) geschieht. 

ARTIKEL 16. Es ist Inländem (ingezete
nen) nur mit Genehmigung des D eviscnin
stituts gestattet, mitzuwerken bei der von 
Nicht-lnländem ( niet-ingezetenen) e rfol
genden Verfügung liber, B elastung und Ver
äusserung ( vervreemding) von 

a) Gold, 
b) Edelmetallen, 
c) Zahlungsmitteln, 
d) geldwertigen P apieren ( geldswaardige 

papieren), 
e) Effekten ( effecten), 
f) Forderungen, 
g) anderen Rechten ( onlichamelijke i<a

ken), 
soweit die zu a) bis g) bezeichneten 
Werte oder die Dokumente , in denen 
sie verkörpert sind, innerhalb der be
setzten niederländischen Gebiete lie
gen, 

h) innerhalb der besetzten niederländi
schen Gebiete liegenden beweglichen 
Sachen ( roerende goederen), 

i) innerhalb der besetzten niederländi
schen Gebiete gelegenen unbewegli
chen Sachen ( onroerende goederen), 

soweit die Mitwirkung mittelbar oder unmit
telbar zugunsten eines Nicht-Inländers ( niet
ingezetene) geschieht. 
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. ARTIKEL 17. (r) Ausländische Zahlungs
mittel sowie geldwertige Papiere ( gelds
waardige papieren) und Forderungen in aus
ländischer Währung, für die Kurse von der 
Niederländischen Bank veröffentlicht wer
den, dürfen zu keinen höheren als den let2t
bekannten veröffentlichten Kursen erworben 
oder veräussert ( vervreemd) werden. 

(2) Die Kurse werden von der Nieder
ländischen Bank festgesetzt im Einvemeh
men mit dem Generalsekretär des Ministe
riums für Finanzen und an den Warenbör
sen zu Amsterdam und Rotterdam veröf
fentlicht. 

(3) Ausländische Zahlungsmittel sowie 
geldwertige Pa pi ere ( geldswaardige papie
ren) und Forderungen in ausländischer V..'äh
rung, für die Kurse von der Niederländischen 
Bank nicht festgesetzt worden sind, dürfen 
zu keinen höheren als den jeweils auf An
trag der Beteiligten von der Niederländi
schen Bank zu bestimmenden Kursen er
worben oder veräussert ( vervreemd) werden. 

ARTIKEL 18. ( 1) Es ist In]ändern (inge
zetenen) nur mit Genehmigung des Devisen
instituts gestattet, Gold, Edelmetalle, aus
ländische Zahlungsmittel und ausländische 
geldwertige Papiere ( geldswaardige papie
ren) Inländem (ingezetenen) oder Nicht
lnländem ( niet-ingezetenen) auszuhändigen. 

( 2) Eine Genehmigung ist nicht erfor
derlich, soweit die in Absatz 1 genannten 
Werte gemäss Artikel g an die Niederländi 
sche Bank verkauft und übertragen oder ge
m äss Artikel 12 an diese Bank oder an eine 
Devisenbank veräussert ( vervreemd) wer
den. 

ARTIKEL 19. Die Ausfuhr von: 
a) Gold, 
b) Edelmetallen, 
c) Zahlungsmitteln, 
d) geldwertigen Papieren ( geldswaardige 

papieren), 
e) Effekten ( effecten), 
f) Dokumenten, in denen Forderungen v er

körpert sind, 
ist nur mit Genehmigung des Devisen

instituts gestattet. 
ARTIKEL 20. Der Generalsekretär des 

Ministeriums für Finanzen kann bestimmen, 
dass die Einfuhr von ihm näher zu bezeich
nender Zahlungsmittel und Effekten ( effec
ten) nur mit G enehmigung des D evise nin
stituts zulässig ist. 

ARTIKEL 21. Das D eviseninstitut kann 
unter von ihm zu stellenden Bedingungen 
und innerhalb von ihm festzusetzender Gren
zen Inländern (ingezetenen), welche be
stimmte unter Artikeln 11, 12, 13, 15, 18 und 
19 fallende Handlungen oder Gruppen von 
H andlungen berufsmässig betreiben ( uit den 
aard van hun beroep of bedrijf plegen te ver
richten), eine al!gemeine Genehmigung zur 
Vomahme dieser Handlungen oder Gruppen 
von Handlungen erteilen und die Betreffen 
den gleichzeitig, soweit notwendig, von den 
in de Artikeln g und 10 auferlegten Ver
pflichtungen befreien. 

ARTIKEL 22. (1) Die Einfuhr und die 
Ausfuhr von beweglichen Sachen ( roerende 
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goederen) ist nur bei Vorlage der von dem 
Generalsekretär des Ministeriums für Finan
zen vorgeschriebenen Dokumente an die Be
amten der Zollstellen zulässig. 

(2) Diese Beamten können die Einfuhr 
und die Ausfuhr von beweglichen Sachen 
( roerende goederen), soweit den Bestimmun
gen dieser Verordnung oder ihrer Durch
führungsvorschriften nicht entsprochen wor
den ist, verhindem. 

ARTIKEL 23. (1) Es ist Inländem (in
gezetenen) nur mit Genehmigung des De
viseninstituts gestattet: 
a) bewegliche Sachen ( roerende goederen) 

mittelbar oder unmittelbar an Nicht
Inländer ( niet-ingezetenen) zu liefern 
unter Bedingungen oder Umständen, 
die e rgeben können, dass ihr voller 
Gegenwert nicht, nur zum Teil oder 
später als in dem betreffenden Ge
schäftszweig üblich, bezahlt wird, 

b) mittelbar oder unmittelbar an Nicht
Inländer ( niet-ingezetenen) Dienste zu 
!eiste oder an sie Rechte abzutreten 
unter Bedingungen oder Umständen, die 
ergeben können, dass der volle Gegen
wert der Dienstleistungen und Rechte 
nicht, nur zum Teil oder später als in 
dem betreffenden Geschäftszweig üblich, 
bezahlt wird. 

(2) Soweit das D eviseninstitut für die 
Zahlung der in dem vorigen Absatz aufge
führten Handlungen (handelingen) eine 
Währung oder Währungen bestimmt, ist 
Inländem (ingezetenen) die Vereinbarung 
der Zahlung in einer anderen Währung nur 
mit Genehmigung des Deviseninstituts ge
stattet. 

ARTIKEL 24. Es ist Inländem (ingezete
nen) nur mit Genehmigung des Devisen
instituts gestattet, von Nicht-Inländern 
( niet-ingezetenen) bewegliche Sachen ( roe
rende goederen) zu erwerben, Dienstleistun
gen anzunehmen oder Rechte zu erwerben 
unter Bedingungen oder Umständen, die er
geben können, dass mehr als der übliche 
Wert bezahlt werden muss. 

A b s c h n i t t III. 

Deviseninstitut. 

ARTIKEL 25. (1) Es wird ein Devisen
insti tut errichtet. 

(2) Das Deviseninstitut ist eine vonden 
Generals,~kretären der M inisterien für Fi
nanzen, für Handel, Gewerbe und S chif
fahrt, für Landwirtschaft und Fischerei und 
für Kolonien ins Leben gerufene juristische 
Person ( stichting). 

(3) Das D eviseninstitut kann für seine 
Bemühungen Gebühren in Anrechnung brin
gen. D ie Gebührentarife bedürfen der Ge
nehmigung der Generalsekretäre der in Ab
satz 2 genannten Ministerien. 

ARTIKEL 26. (1) Ein jeder ist ver
pf!ichtet, dem Deviseninstitut Auskünfte zu 
erteilen und Belege vorzulegen, soweit dies 
von dem Deviseninstitut für die Ausführung 
der ihm übertragenen Aufgaben notwendig 
erachtet wird. 
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(2) Derjenige, der eine Genehmigung 
auf Grund dieser Verordnung oder ihrer 
Durchführungsvorschriften erhalten hat, 'ist 
verpflichtet, dem Deviseninstitut auf seine 
Aufforderung innerhalb von acht Tagen zu 
seiner Zufriedenheit ( te zijnen genoegen) 
darzulegen, dass die Genehmigung ent
sprechend dem Inhalt der Genehmigung und 
den damit verbundenen Auflagen ausgenutzt 
worden ist. 

(.,) Das Deviseninstitut kann in den 
Fällen des Absatzes 1 und 2 durch eineI'. 
oder mehrere von ihm beauftragte Sachver
ständige eine Untersuchung anstellen lassen. 

(4) Jedermann, von dem eine Mitwir
kung bei einer solchen Untersuchung gefor
dert wird, ist verpflichtet, diese zu !eisten. 

A b s c h n i t t IV. 

Strafbestimmungen. 

ARTIKEL 27. (1) Derjenige, der vorsätz
lich 
1) nicht oder nicht in vollem Umfange den 

ihm nach den Artikeln 9 und 10 oblie
genden Pflichten nachkommt, 

2) einer der Vorschriften der Artikel n, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 und 24 zu
widerhandelt, 

3) nicht oder nicht in vollem Umfange den 
Bestimmungen, die auf Grund der Ar
tikel 20 und 35 erlassen werden, nach
kommt oder gegen diese Bestimmungen 
handelt, 

4) eine unrichtige Angabe macht oder eine 
sachdien!iche Tatsache verschweigt, 
urn eine Genehmigung auf Grund dieser 
Verordnung oder ihrer Durchführungs
vorschriften zu erlangen, 

wird mit Gefängnis bis zu vier Jahren oder 
mit Geldstrafe bis zum Doppelten des Wer
tes der körperlichen oder nicht-körperlichen 
Werte, auf die sich die Tat bezieht ( welke 
door middel van het strafbaar feit verkre
gen zijn of waarmede het feit is gepleegd of 
welke het voorwerp daarvan hebben uitge
maakt), bestraft. · 

(2) Im Falie der Verhängung einer Ge
fängnisstrafe kann der Richter ebenfalls eine 
Geldstrafe auferlegen. 

(3) Die in Absatz I aufgeführten straf
baren Handlungen geiten als Verbrechen. 

ARTIKEL 28. (1) Derjenige, der 
1) nicht oder nicht in vollem Umfange dr,n 

ihm nach den Artikeln g und 10 oblic:
genden Pflichten nachkommt, 

2) einer der Vorschriften der Artikel IX, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24 und 
26 zuwiderhandelt, 

3) nicht oder nicht in vollem Umfange den 
Bestimmungen, die auf Grund der Ar
tikel 20 und 35 erlassen werden, nach
kommt oder gegen diese Bestimmungen 
handelt, 

4) eine unrichtige Angabe macht oder eine 
sachdienliche Tatsache verschweigt, urn 
eine Genehmiguni; auf Grund dieser 
Verordnung oder ihrer Durchführungs
vorschriften zu erlangen, 

wird, soweit die Tat nicht unter den vorigen 



Artikel fällt, mit Haft bis zu einem Jahre 
oder mit Geldstrafe bis zu fünftausend Gul
den bestraft. 

(2) Im Falie der Erkennung auf Haft 
kann der Richter ebenfalls eine Geldstrafe 
auferlegen. 

(3) Die in Absatz 1 aufgeführten straf
baren Handlungen geiten als Uebertretungen. 

ARTIKEL 29. (1) Besteht der Verdacht-, 
dass eine Person gegen die B estimmungen 
dieser Verordnung oder ihrer Durchführungsc 
vorschriften zu handeln beabsichtigt, so kön
nen das D eviseninstitut und diejenigen, wel
che durch den Generalsekretär des Minis
teri ums für Finanzen oder durch das Devi
seninstitut dazu angewiesen werden, die er
forderlichen Massnahmen treffen, urn die 
beabsichtigte Zuwiderhandlung zu verhin
dern. 

(2) Derjenige, der nicht oder nicht in 
vollem Umfange den nach dem vorigen Ab
satz getroffenen Massnahmen genügt oder 
gegen eine solche Massnahme handelt, wird 
mit Gefängnis bis zu vier Jahren oder mit 
Geldstrafe bis zu zehntausend Gulden be
straft. 

(3) Im Falie der Verhängung einer Ge
fängnisstrafe kann der Richter ebenfalls eine 
Geldstrafe auferlegen. 

(4) D ie in Absatz 2 aufgeführte straf
bare Handlung gilt als Verbrechen . 

ARTIKEL 30. K örper!iche oder nicht-kör
per!iche Werte, auf die sich eine der in den 
Artikeln 2 7, 28 und 2g mit Strafe bedrohten 
Taten bezieht ( door middel van een feit, 
strafbaar gesteld in artikel 27, 28 en 29, ver
kregen of waarmede zoodanig feit is gepleegd 
of welke het voorwerp daarvan hebben uit
gemaakt), können eingezogen werden, auch 
wenn sie dem Verurteilten nicht gehören. 

ARTIKEL 31. Wird eine der in den Arti
ke!n 27, 28 und 2Q mit Strafe bedrohten Ta
ten von einer oder im Auftrage (vanwege) 
einer juristischen Persen verübt, so erfolgt 
die Strafverfolgung und wird das Urteil ge
gen denjenigen ausgesprochen, der den Auf
trag zu der strafbaren Handlung erteilt hat 
oder der bei der verbotenen Handlung oder 
Unterlassung die tatsächliche (feitelijke) 
Leitung hatte. 

ARTIKEL 32. (1) Die Mitglieder des Vor
standes einer juristischen P erson sind -ver
pflichtet, die Aufsicht zu führen, die An
ordnungen zu geben, die M assnahmen zu 
treffen und die Hilfsmittel zu beschaffen, die 
billigerweise von ihnen gefordert werden 
können, urn die in den Artikeln 27, 28 und 
29 mit Strafe bedrohten Taten zu verhüten. 

(2) Die Nichterfüllung dieser Verpflich
tung wird als Verbrechen oder Uebertretung 
angesehen, je nachdem, ob die strafbaren 
Taten, auf die sich die Nachlässigkeit be
zieht, unter die Artikel 27 und 29 od er unter 
Artikel 28 fallen ; sie wird mit' höchstens 
Zweidrittel der auf diese strafbaren Hand
lungen angedrohten H öchststrafen bestraft. 

ARTIKEL 33. (i) Wegen der in dieser 
Verordnung aufgeführten Straftaten wird 
nur auf Antrag des Deviseninstituts eine ge
richtliche Voruntersuchung urtd eine Be-
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handlung zur Sitzung (behandeling ter te
rechtzitting) eingeleitet. 

(2) Ein solcher Antrag kann zu jeder 
Zeit gestellt werden. Das Deviseninstitut 
kann unter von ihm zu stellenden Bedin
gungen auf das R echt, einen solchen An
trag zu stellen, verzichten. In diesem Falie 
erlischt dieses Recht, sobald der Betroffene 
die gestellten Bedingungen freiwillig erfüllt. 

(3) Die Bedingungen dürfen nur ent-
halten: · 
1) die Zahlung einer bestimmten Geld

summe; 
2) die Hergabe der in dem Artikel 30 auf

geführten körperlichen und nicht-kör
per!ichen Werte, die Bezahlung ihres 
geschätzten Wertes oder den Verzicht 
auf bereits beschlagnahmte Werte. 

(4) Wird ein Strafverfahren durchge
führt (In geval van voortzetting van de ver
volging), ist dem Deviseninstitut Gelegen
heit zu geben, vor der Zustellung der La
dung von der Anklage Kenntnis zu nehmen 
und sowohl in erster wie in zweiter Instanz 
(hooger beroep) die Strafsache zur Sitzung 
zu e r!äutern. 

ARTIKEL .34· (1) Mit der Fahhdung nach 
in dieser Verordnung mit Strafe bedrohten 
Handlungen sind ausser den P ersonen, die in 
Artikel 141 des Strafprozessgesetzbuches be
zeichnet sind, beauftragt: 
a) die Beamten des Zollfahndungsdienstes 

sowie diejenigen, welche dazu von dem 
Generalsekretär des Ministeriums für 
Finanzen beauftragt werden; 

b) die Beamten der Zollstellen; 
c) die Beamten der Reichs- und Gemeinde

polizei. 
( 2) D ie Fahndungsbeamten können zu 

jeder Zeit Einsichtnahme in alle Bücher und 
Belege fordern, wenn sie eine solche Einsicht
nahme zur richtigen Erfüllung der ihnen ge
steilten Aufgaben für notwendig erachten. 

(3) Sie sind zu .i eder Zeit berechtigt, alle 
Gegenstände, welche zur Aufdeckung der 
Wahrheit dienen können oder deren Ein
ziehung, Vernichtung oder Unbrauchbar
machung angeordnet werden kann, zu be
schlagnahmen , sowie zwecks Beschlagnahme 
die Auslieferung dieser Gegenstände zu for
dern. 

(4) Sie können zu jeder Zeit alle Orte 
( plaatsen), einschliesslich Lokale (lokalen), 
Grundstücke und Wohnungen betreten, in 
<lenen begründeterweise Gegenstände ver
mutet werden ( zich naar redelijk vermoeden 
kunnen bevinden) , welche zur Aufdeckung 
der in Absatz 1 erwähnten (bedoelde) straf
·baren Handlungen führen können. Wird 
ihnen der Zutritt verweigert, so erlangen sie 
diesen notfalls unter gesetzlichen Zwang. 

(5) Wohnungen können sie gegen den 
Willen des Inhabers nur unter Begleitung 
eines Polizeikommissars oder des Bürger
meisters oder auf Grund èiner nach Artikel 
121 des Strafprozessgesetzbuches ergangenen 
besonderen schriftlichen Ermächtigung eines 
Polizeikommissars und in Gemeinden , in <le
nen es keinen Kommissar gibt, des Bürger
meisters betreten. 
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(6) Ueber das Betreten wird innerhalb 
von achtundvierzig Stunden ein Protokoll 
aufgenommen. Darin werden der Zeitpunkt 
des Betretens und dessen Zweck erwähnt. 
Die Fahndungsbeamten sind berechtigt, sich 
von bestimmten von ihnen angewiesenen 
Personen begleiten zu lassen. In diesem Falie 
wird dies im Protokoll erwähnt. 

( 7) Personen, die nach ihrem Stand, 
nach ihrem Beruf oder auf Grund ihres Am
tes zur Geheimhaltung verpflichtet sind, 
können die Einsichtnahme in Belege und die 
Auslieferung von Gegenständen, auf die sich 
ihre Pflicht zur Geheimhaltung erstreckt, 
verweigern. Diese Belege und Gegenstände 
können nur mit ihrer Zustimmung beschlag
nahmt werden. Wird bei derartigen Personen 
eine Haussuchung vorgenommen, so darf sie 
nur soweit durchgeführt werden, als sie ohne 
Verletzung des Standes-, Berufs- oder 
Amtsgeheimnisses möglich ist, es sei denn, 
dass die betreffende Person ihre Zustim
mung erteilt .. 

Ab s c h n i t t V . 
Schlussbestimmungen. 

ARTIKEL 3!>- (1) Die G eneralsekretäre 
der Ministerien für Finanzen, für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt und für Landwirt
schaft und Fischerei erlassen die zur Durch
führung dieser Verordnung erforderlichen 
Vorschriften . 

(2) Soweit es zur Erreichung der Zwecke 
dieser Verordnung erforderlich ist, können sie 
weitere Beschränkungen und Verbote anord
nen sowie Ausnahmen von in der Verord
nung angeordneten Beschränkungen und 
Verbeten zulassen. 

(3) Sie können das D eviseninstitut er
mächtigen, in bestimmten Fällen oder Grup
pen von Fällen nähere Vorschriften gemäss 
Absatz I und 2 zu erlassen. · 

N °. 28. 

17 juni 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei liber die Brot
zuteilung im Jahre 1940. (Verordnungs
blatt, Stück 8.) 

Auf Grund der §§ 4-6 des Gesetzes vom 
24. Juni 1939 (Staatsblatt Nr. 633) über die 
Verteilung von Gütern sowie auf Grund der 
Verteilungsordnung 1939 und gemäss §§ 2 
und 3 der Verordnung Nr. 3/ 1940 des Reichs
kommissars für die besetzten niederländi
schen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. Bei der Anwendung dieser Verord
nung ist zu verstehen unter: 

Generalsekretär: der Generalsekretär für 
Landwirtschaft und Fischerei; 

Verteilungsdienst : der Verteilungsdienst, 
im -Sinne des § 12 des Verteilungsgesetzes 
1939; 

Brot : alle Arten Brot, soweit es zum Ge
brauch durch Menschen geeignet ist mit Ein
schluss des Korinthenbrotes und der Bröt
chen; 

N° 27-28 

ARTIKEL 36. (1) Die nach Artikel 35 von 
den Generalsekretären zu erlassenden Vor
schriften werden im Verordnungsblatt für die 
besetzten niederländischen Gebiete und im 
Staatsblatt (Staatsblad) veröffentlicht. 

(2) Die nach Artikel 35 Absatz 3 von 
dem Deviseninstitut zu -erlassenden- Vor
schriften werden im Niederländischen 
Staatsanzeiger (Nederlandsche Staatscou
rant) veröffentlicht. 

ARTIKEL 37. Der Königliche Beschluss 
vom 10. Mai 1940, Staatsblatt (Staatsblad) 
Nr. 484, sowie der Beschluss des Oberbe
fehlshabers der Land- und Seemacht (Op
perbevelhebber van Land- enZeemacht)vom 
24. Mai 1940 zur Ergänzung dieses K önig
lichen Beschlusses treten ausser Kraft. 

ARTIKEL 38. Diese Verordnung tritt am 
Tage ihrer Verkündung in Kraft. 

ARTIKEL 39. Diese Verordnung kann als 
.,Devisenverordnung 1940" ( ,,Deviezenver
ordening 1940" ) zitiert werden. 

Haag, den 24. Juni 1940. 

Der Generalsekretär des Ministeriums . 
für Finanzen, 

TRIP. 
Der Generalsekretär des Ministeriums 

lür ]ustiz, 
J. C. TENKINK. 

Der Generalsekretär des Ministeriums 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 

H. M . HIRSCHFELD. 
Der Generalsekretär des Ministeriums 

für Landwirtschalt und Fischerei, 
H . M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär lür Kolonien, 
0. E. W . Six. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.401 . Red.) 

Weizenmehl : Weiz,~nmehl im Sinne· des 
§ 1 des Krisisackerbaubeschlusses 1934, es sei 
denn, dass feststeht, dass es nicht dazu be
stimmt ist, zu Brot verarbeitet zu werden; 

Weizenauszugmehl: Wèizenauszugmehl im 
Sinne des § 1 des Krisisackerbaubeschlusses 
1934, es sei denn, dass feststeht, dass es nicht 
dazu bestimmt ist, zu Brot verarbeitet zu 
werden; 

Roggenmehl: Roggenmehl, es sei denn, 
dass feststeht, dass es nicht dazu bestimmt 
ist, zu Brot verarbeitet zu werden; 

Roggenauszugmehl : Roggenauszugmehl, es 
sei denn, dass feststeht, dass es nicht dazu 
bestimmt ist, zu Brot verarbeitet zu werden; 

Hersteller: die natürliche oder juristische 
Person, die Brot herstellt; 

Mehlzentrale : die Stichting Nederlandsche 
Meelcentrale, te 's-Gravenhage. 

§ 2. Brot ist Verteilungsgut im Sinne des 
§ · 4 des Verteilungsgesetzes 1939. 

§ 3. Vom 17. Juni 1940 ab dürfen Brot, 
Mehl und Auszugmehl nur unter Beachtung 
der in de!} folgenden Paragraphen festgeleg
ten Verteilungsregelung gekauft und verab
folgt werden. 



§ 4. (1) Das Kaufen von Brot ist aus
schliesslich gestattet gegen Abgabe 
1) der durch den G eneralsekretär näher zu 

bezeichnenden, für einen bestimmten 
Zeitabschnitt gültig zu erklärenden Ab
schnitte der Brotbezugkarte, wovon ein 
Muster als Beilage 1 * dieser Ardnung 
beigelegt ist, sowie der mit "één rant
soen brood" gekenzeichneten Abschnit
te, welche die Verteilungsdienststellen 
in Uebereinstimmung mit vom General
sekretär zu gebenden Anweisungen aus
geben können und wovon ein Muster als 
Beilage 2 dieser Ordnung beigelegt ist; 

2) einer von dem Generalsekretär oder in 
seinem Namen abzugebenden b esonde
ren schriftlichen Erlaubnis . 

. (2) Die im Absatz (1) Zifter 1) bezeich
neten Abschnitte berechtigen zum Kauf 
einer zu bestimmenden Menge Brot. 

(3) Die im Absatz (1) Ziffer 2) bezeich
nete Erlaubnis berechtigt zum Kauf der auf 
ihr angegebenen M enge Brot. 

(4) Brot gegen Abgabe einer Erlaubnis 
im Sinne des Absatzes (1) Zifter 2) zu kau
fen, ist ausschliesslich demjenigen gestat
tet, auf d essen Namen diese Erlaubnis aus
gestellt ist. 
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§ 5. Das Verabfolgen von Brot ist aus
schliesslich gegen gleichzeitige Abgabe der 
im § 4 Absatz (1) bezeichneten Abschnitte 
oder der dort bezeichneten Erlaubnis gestat0 

tet, insofern diese Abschnitte und diese Er
laubnis am Tage der Abgabe zum Kaufen 
der zu verabfolgenden M enge berechtigen. 

§ 6. (1) Das Kaufen von Weizenmehl 
und Weizenauszugmehl ist unbeschadet des 
durch irgend eine andere gesetzliche Vor
schrift B estimmten ausschliesslich gestattet 
gegen Abgabe 
1) von bis zu einem bestimmten Tag gül

tig zu erklärenden Zuteilungsbescheini
gungen, welche die . Verteilungsdienst
stellen in Uebereinstimmung mit Anwei
sungen des Generalsekretärs gegen Ab
gabe von Abschnitten im Sinne des § 4 
Abs. (1) Zifter 1) ausgeben können und 
wovon ein Muster als Beilage 3 dieser 
Ordnung beigelegt ist; 

2) von Zuteilungsbescheinigungen, welche 
die Mehlzentrale unter Beachtung vom 
Generalsekretär zu gebender Anweisun
gen ausgeben kann und wovon ein Mus
ter als Beilage 4 dieser Ordnung beige
legt ist; 

3) einer vom Generalsekretär oder in sei
nem Namen abzugebenden besonderen 
schriftlichen Erlaubnis. 

(2) Die im Absatz (1) erwähnten Zu
teilungsbescheinigungen und die dort er
wähnte Erlaubnis berechtigen zum Kauf der 
auf ihnen angegebenen M enge Mehl und 
Auszugmehl in dem Sinne, dass das Kaufen 
einer geringeren M enge verboten ist. 

§ 7. (1) Das Kaufen von Roggenmehl 
und Roggenauszugmehl ist unbeschadet des 

* D e bijlagen 1-5, in deze Beschikking 
genoemd, zijn niet in het Verordeningen
blad verschenen. (Red.). 
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durch irgendeine andere gesetzliche Vor
schrift Bestimmten ausschliesslich gegen Ab
gabe von Zuteilungsbescheinigungen gestat
tet, welche die Mehlzentrale unter Beachtung 
vom GeneralsekretÄr zu gebender Anweisun
gen ausgeben kann und wovon ein Muster 
als Beilage 5 dieser Ordnung beigelegt ist. 

(2) Die im Absatz (1) erwähnten Zu
t e ilungsbescheinigungen berechtigen zum 
Kauf der auf ihnen angegebenen M engen 
Mehl und Auszugmehl in dem Sinne, dass 
das Kaufen einer geringeren Menge verbo
ten ist. 

§ 8. Die im § 6 Absatz (1) Zifter 1) er
wähnte Abgabe von Abschnitten muss spä
testens am zweiten Werktag nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer der Abschnitte gemäss vom 
Generalsekretär oder in seinem Namen zu 
gebender Anweisungen erfolgen. Es ist ver
boten, beschädigte, falsche und verfälschte 
Abschnitte und Abschnitte, welche eine an
dere Nummer tragen als die, welche an dem 
dem Tage der Abgabe vorhergehenden Tage 
gültig waren, abzugeben. 

§ 9. Das Verabfolgen von Mehl und Aus
zugmehl ist unbeschadet des durch irgen
deine andere gesetzliche Vorschrift Bestimm
ten ausschliesslich gegen gleichzeitige oder 
vorhergehende Abgabe der im § 6 Absatz (1) 
erwähnten Zuteilungsbescheinigung oder Er
laubnis gestattet, insofem diese am Tage der 
Abgabe zum Kaufen de r zu verabfolgenden 
Menge berechtigt. 

§ 10. (1) Abweichend von dem in § 4 
Absatz (1) Bestimmten ist es in der Zeit 
vom 17. Juni 1940 bis zum 20. Juni 1940 
einschliesslich Untemehmungen, deren Ge
werbe oder Nebengewerbe es ist, ganz oder 
teilweise aus Brot zusammengestellte Speisen 
wie auch Speisen, worin Brot verarbeitet ist, 
unmittelbar Verbrauchern zu v e rabreichen, 
gestattet Brot ohne Abgabe der im § 4 Ab
satz (1) Zifter 1) bezeichneten Abschnitte 
zu kaufen. 

(2) Abweichend von dem in § .5 Be
stimmten ist es in der Zeit von 17. Juni 1940 
bis zum 20. Juni 1940 einschliesslich gestat
tet, Brot an die im Absatz ( r) erwähnten 
Untemehmungen zu verabfolgen, ohne dass 
dafür die im § 4 Absatz (1) Zifter 1) er
wähnten Abschnitte abgegeben werden. 

§ 11. (1) D erjenige, dem eine im § 6 
Absatz (1) Ziffer 1) erwähnte Zuteilungs
bescheinigung ausgehändigt ist, ist verpflich
tet, wenn er von ihr k einen Gebrauch zum 
Kaufe von Mehl und Auszugmehl gemacht 
hat, diese Zuteilungsbescheinigung binnen 
einer Woche nach dem Ablauf ihrer Giiltig
keitsdauer bei der Ve rteilungsdienststelle 
desjenigen Verteilungskreises abzuliefem, zu 
welchem die Gemeinde gehört, wo sein Un
temehmen betrieben wird. 

Derjenige, dem eine im § 6 Absatz (1) 
Zifter 2) erwähnte Zuteilungsbescheinigung 
ausgehändigt ist, ist verpflichtet, diese Zu
teilungsbescheinigung, wenn er von ihr kei
nen Gebrauch zum Kaufe von Mehl und 
Auszugmehl gemacht hat, an die Mehlzen
trale abzuliefem. 

(2) Der Hersteller, der Brot gegen Ab-
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gabe von Abschnitten oder von einer Er
laubnis im Sinne des § 4 Absatz (1) verab
folgt hat, und der diese Abschnitte oder diese 
Erlaubnis nicht zum Kauf von Mehl und 
Auszugmehl verwendet, ist verpflichtet, die
se Abschnitte und diese Erlaubnis aufzube
wahren und auf Verlangen des Verteilungs
dienstes vorzuzeigen. 

(3) Der Hersteller ist verpflichtet, auf 
Ersuchen des Verteilungsdienstes die von 
ihm verabfolgten Mengen Brot und die von 
ihm bearbeiteten Mengen Mehl und Auszug
mehl zu der Zeit und auf die Art und Weise 

17. Juni 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt, liber die Be
wirtschaftung von Spinnstoffwaren. 
(Verordnungsblatt, Stlick 8.) 

Auf Grund der §§ 3-5 des Gesetzes vom 
24. Juni 1939 (Staatsblatt Nr. 633) liber die 
Verteilung von Glitern und gemäss §§ 2 und 
3 der Verordnung des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ 1. Im Sinne dieser Verordnung sind: 
,,Textilprodukte" alle tierischen, pflanz

lichen und (oder) künstlichen Fasem und 
(oder) Game, und alle Waren, welche völlig 
oder teilweise aus diesen angefertigt sind, 
ausgenommen : 

Waren, welche aus gepresstem Filz her
gestellt sind; 

Waren, welche aus Jute, Kokos, Manila, 
Hanf, Sisal, Rameh hergestellt sind, aus
genommen Bindseil; 

Kunstleder und daraus hergestellte Wa
ren· 

Ledertuch und Wachstuch, sowie daraus 
hergestellte Waren ; 

Möbel, Schuhwaren, Schirme und Son
nenschirme, Koffer, Handtaschen, Wasch
pinsel u.dgl., Topflappen, Putzbaumwolle; 

Säuglingsausstattungen, Bedarfsgegen
stände und Kleidung für Kleinkinder un
ter 2 J ahren; 

Einheitskleidung für Fussballklubs und 
ähnliche Sportvereine, Schwimmkleidung, 
Tumkleidung, Pfadfinderkleidung als erste 
Anschaffung heim Neueintritt oder sonst 
gegen Einlieferung der zu ersetzenden Un
terteile; 

Korsetts, Büstenhalter, Strumpfbänder, 
Glirtel, Leibchen, Sockenhalter, Hosen
träger, Magen- und Bauchbänder, Knie
und Knöckelstrlimpfe u.dgl. ; 

Männer- und Frauenhlite, Mlitzen, Ba
retten, Schlipse, Handschuhe, Gamaschen, 
Schweissblätter; 

Modeartikel, d.h. Bänder, Schleifen, 
Putzblumen, Damenkragen und Manschet

ten, Garnierungen, Haarbänder usw. ; 
Handarbeitsgamituren und (oder) Be

darfsgegenstände; 
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anzugeben, wie es der erwähnte Dienst be
stimmt. 

§ 12 . Diese Ordnung kann unter der Be
zeichnung "Brotverteilungsordnung 1940 I" 
zitiert werden. 

D en Haag, am 17. Juni 1940. 

Der Generalsekretär iür Landwirtschait 
und Fischerei, 

H. M. HJRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.702. Red.) 

Verbandwaren einschliesslich Bandagen, 
Schliessbettlicher u .dgl.; 

Schmuckwaren wie Schmuckdeckchen, 
Herddecken, Tisch- und Schornsteinläufer, 
Garderobenständerdecken, Ruhebankdec
ken, Schmuckkissen, Teewärmer, Schrank
ränder, Antimakassars usw.; 
Spitzen, Spitzenarbeit und aus Spitzen 
hergestellte Waren; 

Meterwaren, d.h. kleine Reste und we
nig gangbare Kupons von höchtens 125 cm 
Länge; 

Strandkleider für Damen und Mädchen. 
,,Kleinhändler": die natlirliche oder juris

tische Person, welche dem Publikum Textil
waren verkauft oder abliefert; 

"Generalsekretär": der Generalsekretär 
des Ministeriums für Handel, Industrie und 
Schiffahrt; 

,,Zuteilungsstelle": die in § 12 des Zutei
lungsgesetzes 1939 erwähnteZuteilungsstelle; 

"Zuteilungsstammkarte": die in § 3 der 
Zuteilungsverordnung 1939 erwähnte Zutei
lungsstammkarte. 

§ 2. TextilproduktewerdenzuZuteilungs
waren im Sinne des § 4 des Zuteilungsge
setzes 1939 erklärt, insoweit diese noch nicht 
zu solchen durch die Baumwollanordnung 
1939 No. 2, die Juteanordnung 1939 No. 2, 
die Kunstseideanordnung 1939 No. 1, die 
Kapokanordnung 1939 No. 1 und die Leinen
anordnung 1939 No. 1 erklärt worden sind. 

§ 3. Der Ankauf von Textilprodukten 
heim Kleinhändler und die Lieferung von 
Textilprodukten durch Kleinhändler ist aus
schliesslich unter Berücksichtigung d er in den 
folgenden Artikeln festgesetzten Zuteilungs
massnahmen gestattet. 

§ 4. (1) Das Kaufen von T extilproduk
ten heim Kleinhändler ist nur unter Berlick
sichtigung der Bedingungen und in den in 
den nachfolgenden Artikeln festgesetzten 
Mengen gestattet, ferner wenn vom oder im 
Namen des Kleinhä ndlers bei der Lieferung 
ein Lieferungsschein in doppelter Ausfüh
rung ausgeschrieben wird, welcher die Sorte 
und die Menge der gelieferten Waren, das 
Datum der L ieferung, den Namen , die Adres
se des Kleinhändlers und des Käufers und 
den Namen und die Adresse, die Nummer 
und den Ort der Verabfolgung der Zuteilungs
stammkarte von demjenigen, für wen die 
Waren bestimmt sind, angibt. 



(2) In Abweichung vonder Bestimmung 
des Absatzes 1 braucht auf dem Lieferungs
schein ·die Nummer und der -Ort der Verab
folgung der Zuteilungsstammkarte nicht an
gegeben zu werden, wenn sich in aktivem 
Dienst befindende Militärpersonen, die ihre 
Zuteilungsstammkarte bei ihrem Komman
dant eingeliefert haben, Textilprodukte kau
fen. In diesem Fall muss auf dem Lieferungs
schein der Heeresteil, welchem die Militär
person laut Militärtaschenbuch angehört, 
vollständig eingetragen werden. 

(3) Jedes Exemplar der in doppelter 
Ausführung im Sinn der Absätze 1 und 2 

ausgeschriebenen Lieferungsscheine soli mit 
einer von oder im Namen des Kleinhändlers 
darauf zu setzenden Unterschrift versehen 
sein. Je ein Exemplar des Lieferungsscheins 
muss vom Lieferanten und demjenigen, der 
die Waren empfängt, mindestens 6 Monate 
lang aufbewahrt werden. 

(4) Das Vorrätighalten oder auf Lager 
haben von Textilprodukten, die bei einem 
Kleinhändler nach dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung gekauft sind, ist nur gestattet, 
wenn das im Absatz 3 erwähnte Exemplar 
des Lieferungsscheines vorgelegt werden 
kann. 

(5) Die Lieferung von Textilprodukten 
durch Kleinhändler ist nur gestattet, wenn 
sie unte r Berücksichtigung der Bedingungen 
und zu Mengen stattfindet, wie sie in den 
nachfolgenden Vorschriften festgesetzt sind, 
und wenn der Verkäufer einen Lieferungs
schein (Ahsatz 1-2) ausgeschrieben hat. 
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§ 5. (1) Personen, die zu den nachge
nannten Gruppen gehören, ist es während der 
nachgenannten Zeiträume verhoten, heim 
Kleinhändler eine grössere Menge eines je
d en der nach genannten Textilerzeugnisse zu 
kaufen, als dies für jedes Erzeugnis für die 
betreffende Gruppe angegeben ist. 

(2) Ebenso ist es dem Kleinhändler 
während der nachgenannten Zeiträume ver
hoten, eine grössere Menge eines jeden der 
nachgenannten Textilerzeugnisse 1 als für 
jedes Erzeugnis für die betreffende Gruppe 
angegeben ist, an Personen zu liefern, die zu 
der entsprechenden nachgenannten Gruppe 
gehören. 

§ 6. Unbeschadet der Bestimmungen der 
§§ 4 und 7 ist der Kauf beim und die Liefe
rung v o m Kleinhändler von Kleidungsstoffen 
und (oder) Stückwaren, die zur Herstellung 

1 Siehe Seite 43-45. 
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von Textilprodukten verwendbar sind, nur 
in denjenigen Mengen gestattet, dass die in § 
s erwähnten Beschränkungen des Kaufes 
oder der Lieferung von fertigen Textilpro
dukten, zu deren Herstellung die Kleidung
stoffe und (oder) Stückwaren hestimmt sind, 
nicht überschritten werden. Dabei müssen 
die Kleidungstoffe, Stückwaren und (oder) 
fertigen Textilprodukte, we!che in den in 
§ s genannten Zeiträumen bereits gekauft 
wurden, berücksichtigt werden. 

§ 7. (1) Der Kauf und die Lieferung 
von Winterjacken, Wintermänteln, sowie von 
Stoffen zur Herstellung von _Winterjacken 
und -Mänteln beim Kleinhändler ist, unbe
schadet der Bestimmung des § 4, nur unter 
Abgabe, bezw. gegen Einlieferung, einer von 
oder im Namen des Generalsekretärs abzu
gebenden schriftlichen Erlaubnis gestattet. 

(2) Der Kauf und die Lieferung von 
Aussteuem von Leinenschrankwaren, von 
Wohnungseinrichtungen oder von Betriehs
oder Berufskleidung beim Kleinhändler ist 
nur gegen Abgabe, bezw. gegen Einlieferung 
einer vom Zuteilungsdienst des Zuteilungs
kreises , welchem die Gemeinde, in der der
jenige, auf dessen Namen diese Erlaubnis 
ausgestellt ist, in der Bevölkerungsliste ein
geschriehen ist, angehört, erteilten auf Na
m en ausgestellten Erlaubnis gestattet. 

(3) D ie in den Absätzen 1 und 2 er
wähnten Genehmigungen herechtigen zum 
Kauf und zur Lieferung der darauf erwähn
ten Sorten und M engen Textilprodukte. 

§ 8. Vorbehaltlich der Bestimmungen der 
§§ 5, 6 und 7 ist das Kaufen heim Klein
händler oder das Liefem vom Kleinhändler 
sonstiger als der. dort erwähnten Textilpro
dukte nur gestattet, wenn pro Woche von 
jedem Textilproduct pro P erson nicht mehr 
beim Kleinhändler gekauft oder vom Klein
händler geliefert wird als die kleinste Menge, 
zu welcher das heziigliche Produkt geliefert 
werden kann. 

§ 9. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft; sie kann als 
"Textilzuteilungsverordnung 1940 I" zitiert 
werden. 

Den Haag, den 17. Juni 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
lür Handel, Gewerbe und Schifiahrt: 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N °. S.600. Red.) . 
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Ware 

MÄNNER UND KNABEN ÜBER 15 JAHRE 

Anzug (Rock, Weste und höchstens 2 Paar Hosen) . 
Sommerüberzieher oder } nach Wahl 
Regenmantel oder Cape 
S~ater oder Pullover ) 
oder gestrickte Weste f 
Bademantel . . . . . 
Fahrradhosenbeine . . . . . . 
r Unterjacke und r Unterhose } 
oder 2 Unterjacken 

" 2 Unterhosen 
" r Hemdhose 

Nachthemd oder Schlafanzug . .. .. . . 
Oberhemden (ganz Naturseide oder Kunstseide) 
Oberhemden (aus anderen Stoffen) 
Polohemden (mit kurzen Ärmeln) 
Shorts (kurze Hosen) . . . . . . 
Taschentücher . . . . . . . . . 
Kragen . .... · ..... . . 

,, 

nach Wahl 

Strümpfe und (ader) Socken . . . . . . . . . . . . . . 
Rucksack ader ein aus Textil hergestellter anderer Ausflugs-

bedarfsgegenstand· . . . . . . . · . . . . . . . . . . 
Anmerkung : Die Lieferung von Wintermänteln ist verboten. 

FRAUEN UND MÄDCHEN ÜBER 15 JAHRE 

Kleid oder l(ganz aus Naturseide oder 
.zweiteiliges Kostüm f K "d ) h w hl oder Rock aus unstse1 e . . nae a 

Kleid ader l 
.zweiteiliges Kostüm aus anderen Stoffen 
-oder Rock 
oder Schneiderkostüm 
·Mantel ader Cape 
Sweater oder Pullover } 
-oder gestrickte Weste 
Bademantel . . . . . . . . 
r Unterwäschegarnitur oder · l 

.2 Hemden (camisoles) J 

.2 Höschen (directoires) oder 
r Hemdhose 
Nachthemd oder } 
:Schlafanzug · · · · · · · · · · · · · 
Blusen aus Kunstseide und (oder) Naturseide 
Blusen (aus anderen Stoffen) . 
:Polohemden mit kurzen Ärmeln . . . . . . 
Haushaltschürzen . . . . . . . . . . . . 

nach Wahl 

M?rgenrock oder } aus Kunstseide und (oder) 
Kimono oder N t 'd h W hl .Morgenkleid a urse1 e . . . . . . nae a 

.Morgenrock ode] 
Kimono oder aus anderen Stoffen . . . 
Morgenkleid 
Unterkleid aus unstseide und (ader) Naturseide 
'Unterkleid (aus anderen Stoffen) . 
Taschentücher . . . . . . . . . . . . . . 
Strümpfe oder ·} nach Wahl 
Socken (keine Sportsöckchen) · · · · · · 
.Sportsöckchen (sog. Skisöckchen) . . . . . . . . . . . 
.Rucksack oder ein aus Textil hergestellter anderer Ausflugs-

bedarfsgegenstand . . . . . . . . . . . . . . 

FÜR KNABEN VON 4 BIS 15 JAHREN 

Regenmantel oder Cape . nach Wahl 
Anzug ...... .. ............. . 

Anzahl 

r Garnitur 

I 
2 
I 
2 
2 
6 
6 

3 Paar 

2 

r Garnitur 

2 

2 
I 

2 

2 
I 
6 

3 Paar 

3 

1 

Gebrauchster
min vom 28. 
Mai 1940 ab 

Halbjahr 

,, 
2 Monate 
2 ,, 
Halbjahr 

,, 

,, 

,, 

3 Monate 

3 

Halbjahr 

,, 

,, 

,, 



Pullover oder 
Sweater oder } 

gestrickte Weste · · 
Spielanzug oder } 
Gamaschenanzug · · · 
Gamaschenhosen oder } 
Knabenhosen 

Ware 

Bademantel . . . . . . . . . . . . 
Fahrradhosenbeine (Fahrradkleidung) . 
1 U nterwäschegarnitur oder } 
2 Unterleibchen oder 
2 Unterhosen oder 
1 Hemdhose 
Nachthemd oder l 
Schlafanzug oder f 
Schlafsack 
Oberhemd oder Bluse . 
Taschentücher . . . . 
Kragen .. . . . . . 
Strümpfe oder } 
Socken (keine Sportsöckchen) 
Sportsöckchen (sog. Skisöckchen) 
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nach Wahl 

nach Wahl 

nach Wahl 

MÄDCHEN VON 4 BIS 15 JAHREN 

Mantel oder Cape } 
oder Regenmantel 
Kleid oder Rock 
Sweater oder } 
Pullover oder 
Schlüpfover oder 
Gestrickte Weste 
Spielanzug oder } 
Gamaschenanzug oder 
Gamaschenhosen 
Bademantel . . . . . . 
1 Garnitur Unterzeug oder} 
2 Hemden (Kamisol) oder 
2 Schlüpfer oder 
1 Hemdhose 
Schürzen .. . . . 
Unterrock . . . . . 
Nachthemd oder } 
Pyjama oder 
(Kinder)hemdhose 
Bluse aus Kunstseide und/oder rê iner Seide 
Blusen (aus anderen Stoffen) . 
Taschentücher . . . . . . . . . 
Strümpfe ode r } 
Socken (keine Sportsöckchen) · 
Sportsöckchen (sog. Skisöckchen) . 

nach Wahl 

nach Wahl 

nach Wahl 

nach Wahl 

KINDER BEIDERLEI GESCHLECHTS 
VON 2 BIS 4 JAHR 

Mantel , Regenmantel oder } 
Cape 
Kleid ... ... . . 
Spielanzug oder } 
Anzug mit Gamaschen 
J acke oder l 
Pullover oder .. ~ 
Pullover ohne Arme! oder J 
gestrickte Weste 
Schürzen . 
Bademantel 

nach Wahl 

nach Wahl 

Anzahl 

3 
6 
6 

3 Paar 

3 " 

2 

I Garnitur 

2 

3 
I 
6 

3 Paar 

3 

2 

2 

2 

2 

1940 

1 

Gebrauchster
min vom 28. 
Mai 1940 ab 

3 Monate 

3 " 
3 

Ha!bjahr 

3 Monate 

3 

Halbjahr 

3 Monate 

3 

Halbjahr 

3 Monate 

Halbjahr 

3 Monate 

Halbjahr 
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Ware 

Unterzeuggarnitur oder 

} 2 Hemden oder 
2 Höschen 
1 Hemdhose 
Nachthemd oder } Pyjama oder 
Kinderhemdhose 
Taschentücher . 
Strümpfe oder } Socken (keine Sportsocken) 
Sportsocken (sog. Skisocken) 
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Anzahl 

nach Wahl 1 Garnitur 

" 
1 

6 

nach Wahl 3 Paar 

3 " 

1 

Gebrauchster
min vom 28. 

Mai 1940 

3 Monate 

3 

Halbjahr 

VOM JEDEM INHABER OHNE RÜCKSICHT AUF DAS 

Bettdecken 
Nähgarn 
Strickgarn . 

Flickgarn . 
Schal } 
Umlegetuch 

Bettlaken . . 
Kissenbezüge 
Tischtücher . 
Handtücher . 
Fingertücher . 
Frottierlaken 
F rottiertücher 
Badevorlagen 

ALTER 

VOM FAMILIENHAUPT 

Handtücher . . . . . . 
Geschirr- und Staubwischtücher 
Waschläppchen aus Frottierstoff 

x7 Juni x940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt, über die 
Bewirtschaftung von Motorbrennstoff. 
(Verordnungsblatt, Stlick 8) . 

Auf Grund der §§ 4-6 des Gesetzes vom 
24. Juni 1939 (Staatsblatt Nr. 633) liber die 
Verteilung von Gütern, auf Grund der Ver
ordnung liber B enzin und Benzol 1939 No. 1, 
der Verordnung liber Dunkelöle 1939 No. 1 
und ge mäss § 2 und 3 der Verordnung No. 
3/1940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verord
net: 

§ x. (1) Im Sinne dieser Verordnung 
sind : 

Generalsekretär: der Generalsekretär im 
Ministerium für Handel, Industrie undSchif
fahrt; 

Reichsbliro: das Reichsbliro für Erdölpro
dukte, Zeestraat 100-104, Den Haag; 

Direktor: Direktor des obenerwähnten 
Reichs bliros; 

nach Wahl 

1 
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4 
1 
6 
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3 
1 

3 
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MonatÎich 

Halbjahr 

Halbjahr 

" 

" 

Reichsinspektor: die Reichsinspektoren 
des Verkehrs; 

Motorbrennstoff: Motorbenzin, Motorben
zol und Gäsol für schnellaufende Dieselmo
toren; 

Lieferant : die natlirliche oder juristische 
Person, welche Motorbrennstoff an Wieder
verkäufer oder an Verbraucher, die liber eine 
Abzapfvorrichtung für eigenen Gebrauch 
verfügen, verkauft oder liefert; 

Wiederverkäufer: die natlirliche oder ju
ristische Person, welche Motorbrennstoff di
rekt an Verkäufer verkauft oder liefert. 

(2) Mit der laufenden Leitung bei der 
Ausführung dieser Regelung ist de r Direktor 
beauftragt, welcher namens des Generalse
kretärs handelt. 

§ 2. Vom x. Juli 1940 ab ist es verboten, 
ohne Beobachtung der in den nachstehenden 
Artikeln festgesetzten Zuteilungsregelung 
Motorbrennstoff zu verkaufen, absuliefern, 
zu kaufen oder zu verbrauchen. 

§ 3. (1) Es ist Verbrauchern verboten, 
Motorbrennstoff ohne schriftliche Genehmi
gung von der örtlichen Zuteilungsstelle zu 
kaufen. Die örtlichen Zuteilungsstellen wer-



den eine derartige Genehmigung ausschliess
lich denjenigen Personen erteilen, welchen 
laut der Bestimmungen der Artikel 10, II 
und 12 eine Verbrauchsgenehmigung erteilt 
wird. 

(2) Vonder Bestimmung des Absatzes 1 
sind niederländische Militärpersonen in der 
rechtmässigen Ausübung ihres Dienstes aus
genommen. 

(3) Die in Absatz , erwähnten Geneh
migungen, welche während eines vom Gene
ralsekretär anzuweisenden Zeitabschnittes 
Gültigkeit haben, sind mit einer Anzahl Ku
pons versehen, die während dieses Zeitab
schnitts zu dem Ankauf einer darauf ange
gebenen M enge Motorbrennstoffes berech
tigen. 

(4) Das Muster der Genehmigungen und 
der diesen beigelegten Kupons wird von dem 
Direktor festgesetzt. 

(s) Verbraucher (Absatz 2) verwenden 
für den Ankauf von Motorbrennstoff die von 
einer vom Generalsekretär zu bestimmenden 
lnstanz erteilten Scheine. 

(6) In Abweichung der Bestimmung des 
Absatzes 1 dieses Artikels ist es Verbrau
chern, welche liber eine Abzapfvorrichtung 
für Motorbrennstoff für eigenen Verbrauch 
verfügen, gestattet, Motorbrennstoff gegen 
Abgabe eines vom oder im Namen des R eichs
büros zu erteilenden Bestellscheins zu kaufen 
und dies in einer Menge, zu welcher der 
erteilte Bestellschein berechtigt. Ein bestell
schein ist nur während eines vom General
sekretär zu bestimmenden Zeitabschnittes 
gültig. 
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§ 4. Vorbehaltlich der Bestimmung des 
§ 3 Absatz 6, ist es Verbrauchern verboten , 
Motorbrennstoff ohne Abgabe von den in 
§ 3 Absatz 3 erwähnten Kupons oder der in 
§ ., Absatz 5 erwähnten Scheine in grösseren 
oder kleineren M engen als zu welchen die 
erteiltP, Kupons oder Scheine berechtigen, 
zu kaufen. 

§ 5. (1) Es ist W iederverkäufem verbo
ten, Verbrauchern Motorbrennstoff ohne 
Entgegennahme der im § 3 Absatz 3 erwähn
ten Kupons oder der in § 3 Absatz s erwähn
ten Scheine in grösseren oder kleineren Men-• 
gen als die eingenommenen Kupons oder 
Scheine berechtigen, zu verkaufen oder zu 
liefem. 

(2) Wiederverkäufer müssen die Kupons 
eigenhändig von der Genehmigung schnei
den. 

(3) Wiederverkäufer sind verpflichtet die 
eingen ommer,en Kupons auf Aufklebezettel 
zu kleben, welche vom oder seitens des 
R eichsbüros zur Verfügung gestellt werden. 

§ 6. (1) Es ist Wiederverkäufem verbo
ten, Motorbrennstoff zu kaufen ohne Abgabe 
der auf Aufklebezettel geklebten Kupons 
oder von Scheinen (§ 3 Absatz 5) in grösse
ren oder kleineren Mengen als zu welchen die 
Kupons oder Scheine berechtigen. 

(2) Die Abgabe der auf Aufklebezettel 
geklebten Kupons muss spätestens einen Tag 
nach Ablauf des Zeitabschnittes für welchen 
die Kupons geiten, stattfinden. 

§ 7. Es ist Lieferanten verboten, Wieder-
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verkäufern Motorbrennstoff ohne Entgegen
nahme von auf Aufklebezettel geklebten Ku
pons oder von Scheinen (§ 3 Absatz s) in 
grösseren oder kleineren Mengen als zu wel
chen die Kupons oder Scheine berechtigen, 
zu verkaufen oder zu liefem. 

§ 8. Es ist Lieferanten verboten, Ver
brauchem M otorbrennstoff ohne Entgegen
nahme von Bestellscheinen (§ 3 Absatz 6) in 
grösseren oder kleineren M engen als zu wel
chen die Bestellscheine berechtigen, zu ver
kaufen oder zu liefem. 

§ g. Wiederverkäufer und Lieferanten , 
welche die auf Aufklebezettel geklebten Ku
pons, Scheine oder Bestellscheine für den 
Ankauf von Motorbrennstoff nicht benutzen, 
sind verpflichtet, diese während eines Zeit
raums von wenigstens 6 Monaten aufzube
wahren und auf Verlangen den vom oder im 
Namen des Generalsekretärs dazu bestimm
ten Personen vorzuzeigen. 

§ 10. (1) Es ist verboten, ohne schrift
liche von der örtlichen Zuteilungsstelle er
teilte Genehmigung 
1) Motorbrennstoff für die Fortbewegung 

von Kraftwagen zu verwenden; 
2) Motorbenzin für die Antreibung von 

Fahrzeugen oder von Hilfsmotoren an 
Bord von Fahrzeugen zu verwenden. 

(2) Vonder Bestimmung im ersten Ab
satz sind ausgenommen: 
1) Niederländische Militärpersonen in 

rechtmässiger Ausübung ihres Dienstes; 
2) diejenige, welche im Besitz eines Be

stellscheines (§ 3 Absatz 6) sind. 
(3) Die örtlichen Zuteilungsstellen ertei

len eine Genehmigung im Sinne des Ab
satzes I nur denjenigen P ersonen, welche im 
Besitze einer vom R eichsinspektor erteilten 
Ermächtigung zum Empfang obenerwähnter 
Genehmigung sind. In Sonderfällen kann 
vom Generalsekretär oder vom Direktor eine 
Ermächtigung erteilt werden. Die Entschei
dungen hinsichtlich der Erteilung von Er
mächtigungen für Personentransport ausser 
bei Taxis, Mietwagen oder Autobussen brau
che'\ die Genehmigung des Direktors. 

(4) Die Reichsinspektoren sind befugt, 
die im Absatz 3 erwähnte Ermächtigung Per
sone n oder Körperschaften zu erteilen, wel
che in ihrem Bezirk wohnhaft oder ansässig 
sind. Hinsicht lich der Ermächtigungen für 
Mot orbrennstoff (Absatz z Ziffer z), können 
die Reichsinspektoren die Befugnis zur Aus
stellung der Ermächtigungen den Sekretären 
und den diesen unterstellten Befrachtungs
kommissionsagenten übertragen. Bei der Be
urteilung der Erteilung oder Nichterteilung 
der Ermächtigungen seitens der Reichsin
spektoren holen sie das Gutachten eines oder 
m ehrerer Sachverständigen ein, welche dazu 
vom Generalsekretär im Einverständnis mit 
dem Generalsekretär des Ministeriums für 
Waterstaat bestimmt werden. 

§ II . (1) Es ist verboten, ohne schrift
liche, von der örtlichen Zuteilungsstelle er
teilte Genehmigung Motorbenzin oder Mo
torbenzol als Brennstoff für Traktoren oder 
ortsfeste Motoren zu verbrauchen. 

(2) Von der Bestimmung in Absatz 2 
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sind ausgenommen : 
1) niederländische Mili tärpersonen in recht

mässiger Auslibung ihres Dienstes; 
2) diejenigen, die im Besitz eines Bestell

scheins (§ 3 Absatz 6) sind. 
(3) Die örtlichen Zuteilungsstellen er

teilen die Genehmigung im Sinne des Absat
zes 1 nur denjenigen P ersonen, welche eine 
vom Direktor erteilte Ermächtigung zum 
Empfang der obenerwähnten Genehmigung 
besitzen. 

(4) In Abweichung von der Bestimmung 
des Absatzes 3 werden Ermächtigungen zum 
Empfang von Genehmigungen zum Ver
brauch von Motorbenzin und Motorbenzol 
als Brennstoff für Traktoren oder ortsfeste 
Motoren behufs der Land- und Gartenwirt
schaft in der Regel vom Direktor der Abtei
lung II D Kunstdlinger des " Rijksbureau 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd", Alexan
derstraat 1 7, H aag, erteilt. In Sonderfällen 
kann eine Ermächtigung vom Direktor er-
teilt werden. · 

§ 12. (1) Es ist verboten, ohne schrift
liche Genehmigung der örtlichen Zuteilungs
stelle Motorbenzin für andere Zwecke als 
Brennstoff flir Motoren zu verbrauchen . 

(2) Von der Bestimmung des Absatzes 1 
sind diejenigen ausgenommen, die im Besitz 
eines Bestellscheins (§ 3, Absatz 6) sind. 

(3) D ie örtlichen Zuteilungsstellen er
teilen eine Genehmigung im Sinn des Ab
satzes 1 nur denjenigen Personen, die im Be
sitz einer von d em Direktor ausgestellten Er
mächtigung zur Inempfangnahme der oben-• 
genannten Genehmigung sind. 

§ 13. Es ist vorbehaltlich vom General
sekretär zu bestimmender Ausnahmen ver
boten, Motorbrennstoff für andere als Be
rufs- oder Betriebszwecke zu verbrauchen. 

17 Juni 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretär im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt liber die B e
wirtschaftung von Spezialbenzin. (Ver
ordnungsblatt, Sti.ick 8). 

Auf Grund der §§ 4 und s des Gesetzes 
vom 24. Juni 1939 (Staatsblatt Nr. 633) 
liber die Verteilung von Glitern sowie auf 
Grund der Verordnung liber Benzin und Ben
zol 1939 Nr. 1 und gemäsz §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/r940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet: 

§ 1. (1) Im Sinne dieser Verordnung 
sind: 

Generalsekretär : der Generalsekretär des 
Ministeriums für Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt ; 

Reichsbliro: das Reichsbliro für Erdölpro
dukte, Zeestraat 1oo-e-ro4, Den Haag; 

Direktor: Direktor des obenerwähnten 
. R eichsbliros; 

Spezialbenzin: Benzinsorten, welche mit 
bestimmter Siedeounktstrecke geliefert wer
den und in den Handel bekannt sind unter 
folgende Namen: 

47 

§ 14. Die Richtlinien hinsichtlich der Er
teilung von Ermächtigungen im Sinn der §§ 
10, Absatz 3, n, Absatz 3 und 4, und 12, Ab
satz 3, werden vom Generalsekretär festge
setzt. 

§ 15. (1) Von den in dieser Anordnung 
erwähnten Verboten kann vom Generalsekre
tär oder nach dessen Ermächtigung vom Di
rektor bestimmten Lieferanten oder Wieder
verkäufern oder allen Lieferanten oder Wie
derverkäufern für einen bestimmten Zeit
raum oder für unbestimmte Zeit völlig oder 
teilweise Befreiung erteilt werden. 

(2) Eine Befreiung im Sinn des Absatzes 
1 kann · B edingungen und Beschränkungen 
unterliegen. 

§ 16. · Jedermann ist verpflichtet, dem 
Direktor' auf dessen Wunsch alle Auskunft 
zu erteilen, welche · er für eine richtige Aus
führung dieser Anordnung erforderlich er
achtet. 

§ 17. Alle -bisheri-gen Vorschriften über 
das in dieser Verordnung geregelte Sachge
biet verlieren mit den daraus hervorgehenden 
Genehmigungen zum Ankauf oder Verbrauch 
von Motorbrennstoffen vom I. Juli 1940 ab 
ihre Gültigkeit. 

§ 18. Diese Verordnung ist als "Motor
brennstoffanordnung 1940 Nr. 1" zu zitieren. 

§ 19. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 17. Juni 1940. 

D er Genera/sekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt: 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.601 . Red.). 

Gasolin, P etroleumäther, Lampenhenzin, 
Waschbenzin und Siedepunktbenzin, mit 
Ausnahme von Kunstterpentin , Terpentol 
oder Terpentina; 

Produzent : die natürliche oder juristische 
Person , welche Spezialbenzin herstellt ; 

Importeur: die natürliche oder juristische 
Person, welche Spezialbenzin aus dem Aus
land oder nach vorhergehender zollfreier 
Niederlage hierzulande in den freien Ver
kehr einführt. 

(2) Mit der laufenden Leitung bei der 
Ausführung dieser Regelung ist der Direk
tor beauftragt, welcher namens des General
sekretärs handelt. 

§ 2. (1) Es ist dem Produzenten oder 
Importeur verboten, Spezialbenzin ohne 
schriftliche Genehmigung zu verkaufen oder 
auszuliefern, die von dem Direktor oder von 
von diesem beauftragten Personen oder In
stanzen erteilt wird. Mit dieser Genehmigung 
können Bedingungen und Beschränkungen 
verbunden werden. 

(2) Die Richtlinien betreffs der Ertei
lung von im Absatz I dieses Paragrnphen 
erwähnten Genehmigungen werden vom G e
neralsekretär festgesetzt. 

§ 3 . . Jedermann ist verpflichtet, dem Di-



rektor auf dessen Wunsch jede Auskunft zu 
geben, die dieser für die ordnungsmässige 
D urchführung dieser Verordnung für not
wendig hält. 

§ 4. Alle Bestimmungen liber das in die 
ser Verordnung geregelte S achgebiet treten 
im Zeitpunkt ihres Inkrafttretens ausser 
Kraft. 

§ 5. Diese Verordnung ist als "Spezial
benzinverordnung 1940 Nr. 1" zu zitieren. 

22 Juni z940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Water
staat liber die organisatorische Zusam
menfassung der S chleppschiffahrt. (Ver
ordnungsblatt, Stlick 8). 

Auf Grund § 2, Absatz 2 des Gesetzes 
vom 16. September 19~9 liber die Benutzung 
von Transportmitteln (Staatsblatt Nr. 528) 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die besetz
t en niederländischen Gebiete -ordne ich an : 

§ 1. Die Einsetzung eines in den Nieder
landen beheimateten Binnenschiffes zum 
Zwecke der Ausübung von Schleppdiensten 
innerhalb der Grenzen der Niederlande ist 
nur demjenigen gestattet, der Mitglied eines 
Vereins ist, der entweder der Niederländi
schen Schleppschiffahrts- Zentrale, oder dem 
Verein "Zentralbliro für Rhein- und Binnen 
schiffahrt", oder einer a nderen vom Ministe
rium für Waterstaat für die Ausführung die
ser Regelung anerkannten Organisation an
geschlossen ist. 

§ 2. Als in den Niederlanden beheima
tete Binnenschiffe gelten diejenigen, welche 
mehr a ls zur Hälfte Niederländem oder nie-

4 Juli z940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber Vermögensein
ziehung. (Verordnungsblatt, Stlick 9). 

Auf Grund .§ s d es Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom I8. Mai I940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich : 

§ 1. ( 1) Das Vermögen von Personen 
oder Vereinigungen, die deutsch- oder reichs
fe indliche Bestrebungen gefördert haben, 
fördern oder von <lenen anzunehmen ist, dass 
sie solche Bestrebungen in Zukunft fördem 
werden, kann ganz oder teilweise eingezogen 
werden. 

(2) Das Gleiche gilt von Sachen und 
R echten, die zur F örderung der in Absatz 1 

genannten Bestrebungen gedient haben, die
nen oder zu dienen geeignet sind. 

§ 2. (1) D ie Organe der deutschen Si
cherheitspolizei können zur Vorbereitung der 
Einziehung ein Vermögen, eine Sache oder 
ein R echt vorläufig beschlagnahmen. Die 
B eschlagnahme erfolgt durch öffentliche Be-
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§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung· in Kraft. 

D ep. Haag, am 17. Juni 1940. 

D er Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt : 

H. M. HIRSCHFELD. 

( De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S.6o2. R ed.) . 

derländischen Körperschaften des öffentli
chen Rechts gehören. 

§ 3. Die Bestimmungen des § 1 finden 
keine Anwendung auf Motorboote, welche 
nicht Schlepper sind und mit welchen nicht 
gewerbsmässig Schleppdienste ausgeführt 
werden. 

§ 4. Zur zweckmässigen Wahrung der 
Angelegenheiten der niederländischen 
Schleppschiffahrt wird eine Kommission erl 
richtet, die sich unter dem Vorsitz eines vom 
Ministeriums für Waterstaat ernannten 
Sachverständigen aus je einem Vertre ter der 
in § 1 erwähnten OrganTsationen zusammen
setzt. 

§ 5. Insoweit Entscheidungen dieser 
Kommission für die Beteiligten finanzielle 
Folgen haben, bedlirfen sie der Genehmigung 
des R egierungskommissars für den Wieder
aufbau. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 22. Juni 1940. 

Der Generalsekretär im J\,Jinisterium 
für Waterstaat, 

SPITZEN. 

(De N ederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S.553. R ed.) 

N °. 33. 

4 Juli 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissa ris voor het bezette N e
derlandsche gebied betreffende het ver
beurdverklaren van vermogens. (Veror
deningenblad, Stuk 9). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland, van I8 
Mei 1940 (R.W.B. No. I , blz. 778), bepaal ik: 

§ 1. (1) Het vermogen van personen of 
vereerugingen, die een streven, dat gericht is 
tegen het Duitsche volk of het Rijk bevor
derd hebben, bevorderen of van wie mag 
worden aangenomen, dat zij zulk een streven 
in de toekomst zullen bevorderen, kan geheel 
of ten deele verbeurdverklaard worden. 

(2) Hetzelfde geldt v oor goederen en 
rechten, die ter bevordering van het in alinea 
1 genoemde streven gediend hebben, dienen 
of geschikt zijn om te dienen. 

§ 2. (1) De organen der D uitsche veilig
heidspolitie kunnen, ter voorbereiding van 
de verbeurdverklaring, een verm ogen, een 
goed of een recht voorloopig inbeslagnemen . 
De inbeslagneming geschiedt door openbare 
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kanntmachung oder durch schriftliche Eröff
nung an den Inhaber des Vermögens, den 
unmittelbaren Besitzer der Sache oder den 
Inhaber des Rechts. 

(2) Die Organe der deutschen Sicher
heitspolizei können gleichzeitig mit oder 
nach der Beschlagnahme einen vorläufigen 
Verwalter für das beschlagnahmte Vermögen, 
die beschlagnahmte Sache ader das beschlag
nahmte Recht einsetzen. Der vorläufige Ver
walter kann die im Rahmen einer ordnungs
mässigen Verwaltung liblichen Massnahmen 
treffen. 

(3) Durch die Beschlagnahme verlieren 
die in Absatz 1 Satz 2 genannten Personen 
die Befugnis, liber das beschlagnahmte Gut 
ohne Genehmigung des Organs, das die Be
schlagnahme verfügt hat oder, falls ein 
vorläufiger Verwalter eingesetzt ist, des vor
läufigen Verwalters zu verfügen. 

. (4) Wird liber eine beschlagnahmte 
Sache ader ein beschlagnahmtes Recht ein 
dem rechtsgeschäftlichen Verkehr dienen<les 
öffentliches Buch geführt, so ist die Be
schlagnahme auf Antrag des Organs, das die 
Beschlagnahme verfügt hat ader, wenn ein 
vorläufiger Verwalter eingesetzt ist, des vor
läufigen Verwalters umgehend geblihrenfrei 
in das Buch einzutragen. 
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(s) Eine beschlagnahmte Sache oder ein 
beschlagnahmtes Recht können nicht kraft 
guten Glaubens erworben werden, wenn 
ihretwegen eine Eintragung gemäss Absatz 4 
besteht ader die Beschlagnahme öffentlich 
bekanntgemacht ist. 

(6) Die Beschlagnahme ist aufzuheben, 
wenn sie nach dem Ermessen des Organs, das 
die Beschlagnahme verfügt hat, im .Hinblick 
auf die Umstände des Falies unnötig ader 
untunlich geworden ist. Die Aufhebung der 
Beschlagnahme erfolgt in der gleichen W eise 
wie ihre Anordnung (Absatz 1 Satz 2). 1st 
eine Eintragung nach Absatz 4 erfolgt, so ist 
dieselbe umgehend gebührenfrei zu löschen. 

§ 3. •Befindet sich eine Sache im Zeit
punkt ihrer Beschlagnahme nicht im Ge
wahrsam des Eigentlimers, so kann sie nicht 
eingezogen werden, wenn der Eigentümer 
sein Recht innerhalb eines Monats beim H ö
heren SS- und Polizeiführer oder, falls ein 
vorläufiger Verwalter eingesetzt ist, bei die·
sem anmeldet, es sei denn, dass der Eigen
tlimer mit der Hingabe der Sache eine För
derung der in § I genannten Bestrebungen 
beabsichtigt hat. 

§ 4. (1) Die Einziehung erfolgt durch 
Verfügung des Reichskommissar für die be
setzten niederländischen Gebiete ader durch 
die von ihm bestimmten Stellen; sie wird mit 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung oder mit 
ihrer Eröffnung an den Betroffenen wirk
sam. § 2 Absatz 4 findet entsprechende An
wendung. 

(2) Die eingezogenen Vermögenswerte 
werden für gemeinnlitzige Zwecke in den 
besetzten niederländischen Gebieten verwen-

bekendmaking of door schriftelijke mededee
ling aan den eigenaar van het vermogen, den 
directen bezitter van het goed of den eige-
naar van het recht. · 

(2) De organen der Duitsche veiligheids
politie kunnen tegelijk met of na .de inbe
slagneming een voorloopigen beheerder· voor 
het inbeslaggenomen vermogen, het inl1eslag
genomen goed of het inbeslaggenomen recht, 
aanstellen. De voorloopige beheerder kan de 
gewone, in het kader van een behoorlijk be
heer passende maatregelen nemen. 

(3) Dóor de inbeslagneming verliezen de 
in alinea 1, tweeden zin, genoemde personen 
de bevoegdheid om over het inbeslaggeno
mene z?nder goedkeuring van het orgaan, 
dat de inbeslagneming heeft bepaald, of in 
het geval, dat een voorloopige beheerder 
aangesteld is, van den voorloopigen beheer
der, te beschikken. 

(4) Wanneer van een inbeslaggenomei, 
goed of van een inbeslaggenomen recht in 
een openbaar register ten· behoeve van. "het 
rechtsverkeer aanteekening wordt gehouden, 
moet de inbeslagneming op eisch van het 
orgaan, dat de inbeslagneming heeft bepaald, 
of in het geval dat een voorloopige beheerder 
is aangesteld, van den voorloopigen beheer
der, terstond kosteloos in het register worden 
aangeteekend. 

(;;) E en inbeslaggenomen goed of een in
beslaggenomen recht kan niet te goeder 
trouw verkregen worden, wanneer t en aan
zien daarvan een aanteekening, als in alinea 
4 vermeld, bestaat of de inbeslagneming 
openbaar bekend is gemaakt. 

(6) De inbeslagneming moet worden op
geheven, wanneer zij naar het oordeel van 
het orgaan, dat de inbeslagneming bepaald 
heeft, met het oog op de omstandigheden 
van het geval, noodeloos of onmogelijk is ge
worden. De opheffing van de inbeslagneming 
geschiedt op dezelfde wijze, als waarop de 
inbeslagneming is geschied (alinea 1, twee
de zin) . Is een aanteekening, aangeduid in 
alinea 4, geschied, dan moet deze terstond 
kosteloos worden doorgehaald. 

§ 3. Bevindt zich een goed op het tijdstip 
van de inbeslagneming daarvan niet in het 
daadwerkelijk bezit van een eigenaar, dan 
kan het niet verbeurdverklaard worden, wan
neer de eigenaar binnen één _maand aan den 
Hoogeren SS- en Politieleider, of in het ge
val, dat een voorloopige beheerder is aange
steld, aan dezen, van zijn recht kennis geeft, 
tenzij de eigenaar de bedoeling heeft gehad 
om door de overgave van h et goed het in 
§ 1 genoemde streven te bevorderen. 

§ 4. (1) De verbeurdverklaring geschiedt 
bij beschikking van den Rijkscommissaris of 
van de door hem aangewezen instanties; de 
verbeurdverklaring wordt van kracht door de 
openbare bekendmaking of door de mededee
ling daarvan aan den betrokkene. § 2, alinea 
4, vindt overeenkomstige toepassing. 

(2) Het verbeurdverklaarde wordt aan
gewend voor doeleinden van algemeen be
lahg in het bezette Nederlandsche gebied. 

.4 
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det. Der Reichskommissar erlässt hierüber 
besondere Vorschriften. 

§ 5. Personenvereinigungen, deren Ver
mögen eingezogen wird, sind aufgelöst. Eine 
Abwicklung findet nicht statt. 

§ 6. (I) Die Haftung für die Schulden 
des Inhabers eines eingezogenen Vermögens 
und flir die zu eingezogenen Sachen und 
Rechten gehörenden Verbindlichkeiten bleibt 
insoweit bestehn, als sie in der Höhe des 
Vermögens oder dem Verkaufswert der Sa
chen und Rechte Deckung finden. R echte 
an eingezogenen Grundstlicken bleiben be
stehn. 

(2) Im Fall der Ueberschuldung ist die 
eingezogene Masse entsprechend den gelten
den niederländischen konkursrechtlichen 
Vorschriften an die gemäss Absatz I berech
tigten Gläubiger zu verteilen. 

§ 7. Diese Verordnung tritt am Tag ihrer 
Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 4 . Juli I940. 
Der R eichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
S EYSS-INQUA.RT. 

4. Juli r940. VERORDNUNG des R eichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Verdunklung. 
(Verordnungsblatt, Stlick 9). 

Auf Grund des § 5, Abs. II, Satz 2 des Er
Jasses des Führers über die Auslibung der 
Regierungsbefugnisse in den Niederlanden 
vom 18. Mai 1940 (RGB!. I S. 778) wird 
verordnet: 

I. A 1 1 g e m e i n e s. 
§ 1. Die Verdunklung dient der Landes

verteidigung und dem Schutze des Lebens 
und des Eigentums der Zivilbevölkerung ge
gen Luftangriffe für die D auer des Krieges. 

§ 2. (1) Flir die Verdunklung ist grund
sätzlich der Eigentlimer verantwortlich. 

(2) Wer die tatsächliche Gewalt liber 
die zu verdunkelnde Sache, Anlage, Woh
nung u. dergl. ausübt (z.B. Besitzer, Mieter, 
usw.), ist an Stelle des Eigentlimers verant
wortlich. 

(3) D er Eigentlimer einer Sache, An
lage usw., welche der Verdunklung unter
liegt, ist zur Duldung jeder Massnahme des 
Verantwortlichen verpflichtet, die zurDurch
führung der Verdunklung erforderlich ist. 

§ 3. Die Kosten der Verdunklung trägt 
der für die Verdunklung Verantwortl iche, es 
sei denn, class sich aus gesetzlichen Bestim
mungen oder vertraglichen Vereinbarungen 
etwas anderes ergibt . 

§ 4, Flir die Durchführung von Verdunk
lungsmassnahmen sind Gewebe (Spinnstof
fe) nur dann zu verwenden, wenn mit an
deren Verdunklungsmitteln (Verdunklungs
papier, Abblendemassnahmen usw.) wirk-
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De Rijkscommissaris vaardigt ten aanzien 
hiervan bijzondere voorschriften uit. 

§ 5. Vereenigingen van personen, van 
welke vereenigingen het vermogen wordtver
beurdverklaard, zijn ontbonden. Liquidatie 
vindt niet plaats. 

§ 6. (I) De aansprakelijkheid voor de 
schulden van den eigenaar van een verbeurd
verklaard vermogen en voor de verplichtin
gen, die aan verbeurdverklaarde goederen en 
rechten verbonden zijn, blijft bestaan, voor 
zoover deze door de hoegrootheid van het 
vermogen of door de verkoopwaarde der goe
deren en rechten gedekt zijn. Rechten op 
verbeurdverklaarde zaken blijven bestaan. 

(2) In het geval dat de schulden de ba
ten overtreffen, moet het verbeurdverklaar
de overeenkomstig het geldende Nederland
sche faillissementsrecht onder de, ingevolge 
alinea 1 rechthebbende schuldeischers wor
den verdeeld. · 

§ 7. D eze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

4 Juli r940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het ver
duisteren. (Verordeningenblad, Stuk 9) . 

Op grond van § 5, alinea 2, tweeden zin, 
van het Decreet van den Flihrer betreffende 
de uitoefening der regeeringsbevoegdheden 
in Nederland van 18 Mei 1940 (R.W.B. I 
blz. 778) wordt bepaald : 

I. A 1 g e m e e n e b e p a 1 i n g e n . 
§ 1. Het verduisteren geschiedt ten be

hoeve van de verdediging van het land en 
van de bescherming vl:!n het leven en het 
eigendom der burgerbevolking tegen lucht
aanvallen voor den duur van den oorlog. 

§ 2. (1) De eigenaar is in beginsel ver
antwoordelijk voor het verduisteren. 

(2) Hij, die de te verduisteren zaak, in
richting, woning en dergelijk daadwerkelijk 
in zijn bezit heeft (bijv. bezitter, huurder 
enz.), is in plaats van den eigenaar verant
woordelijk. 

(3) De eigenaar van die zaak, inrichting 
enz., die verduisterd moet worden, moet iede
ren maatregel van degene, die verantwoorde
lijk is, dulden, die voor de uitvoering van de 
verduistering noodig is. 

§ 3. D e kosten van het verduisteren wor
den gedragen door dengene, die verantwoor
delijk is voor het verduisteren, tenzij uit 
wettelijke bepalingen of uit contractueele 
verplichtingen iets anders volgt. 

§ 4. Voor de uitvoering van de verduiste
ringsmaatregelen mogen geweven stoffen al
leen gebruikt worden in het geval, dat met 
andere verduisteringsmiddelen (verduiste
ringspapier, afsluiten van vensters enz.) .een 
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same und dauerhafte Verdunklungsmassnah
men nicht durchgeführt werden können. 

§ 5. Die Verdunklung ist täglich von 
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang durch
zuführen. 

II. Bes onder e Vors c hr i f ten. 

§ 6. Der Verdunklung zum Zwecke des 
Luftschutzes unterliegen alle Sachen, Anla
gen, Gebäude, Verkehrsmittel und Licht
quellen, soweit durch sie oder aus ihnen ein 
Lichtschein nach aussen dringen kann. 

§ 7. Alle Gebäude und Wohnungen sind 
so zu verdunkeln, dass kein Lichtschein nach 
aussen dringt. 

§ 8. Alle entbehrlichen Lichtquellen sind 
ausser Betrieb zu setzen. J ede Lichtreklame 
und Schaufensterbeleuchtung ist auszuschal
ten. Soweit Aussenbeleuchtung dringend er
forderlich ist, ist sie so zu verdunkeln, dass 
aus 500 m Höhe in senkrechter und schräger 
Blickrichtung Lichterscheinungen nicht mehr 
wahrgenommen werden können. 

§ g. Bei allen Verkehrsmitteln (Kraft
fahrzeugen, Eisenbahnen, Strassenbahnen, 
Schiffen usw.) ist die Innenbeleuchtung nach 
aussen hin völlig abzudunkeln. 

§ m . Alle Verkehrsmittel (einschliess
lich Fahrräder) sind mit abgedunkelter Be
leuchtung zu versehen, und zwar: 

r) Die Scheinwerfer der Fahrzeuge sind 
so abzudecken, dass nur ein 5- 8 cm langer 
und r cm hoher wagerechter Ausschnitt in 
der Mitte das Licht austreten lässt. 

2) Die Scheinwerfer der Fahrräder sind 
so abzudecken, dass nur ein 3- 5 cm langer 
und r cm hoher wagerechter Ausschnitt in 
der unteren Hälfte das Licht austreten lässt. 

3) Die Schluss- und Bremslichter sind 
bei allen Fahrzeugen einschliesslich Fahr
rädern nach oben abgedeckt beizubehalten. 

4) Fahrtrichtungsanzeiger sind weiter 
zu benutzen. 

5) Kraftfahrzeuge fahren auf freier 
Landstrasse mit abgedeckten Scheinwerfern 
und Fernlicht. Bei Gegenverkehr und in 
geschlossenen Ortschaften sind die Schein
werfer auf Nahlicht ahzublenden. Das Fah
ren mit Parklicht (Standlicht) ist verboten. 

6) Parkende Fahrzeuge sind nach vorn 
und hinten durch abgedeckte Lichtquellen 
kenntlich zu machen. 

7) Für die vordere Beleuchtung von 
Fahrzeugen einschliesslich Fahrrädern darf 
nur weisses oder gelbliches Licht verwendet 
werden, &.ndersfarbiges Licht (blau, rot, 
grün, usw.) ist verboten. Als Schlusslicht ist 
rotes Licht beizubehalten. 

§ r r. Die Abschaltung der öffentlichen 
Elektrizitäts- und Gasversorgung zum 
Zwecke der Verdunklung ist verboten. 
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daadwerkelijke en duurzame uitvoering van 
de verduisteringsmaatregelen niet mogelijk 
is. 

§ 5. Er moet dagelijks tusschen zonson
dergang en zonsopgang verduisterd worden. 

II. B ij z o n d e r e b e p a 1 i n g e n. 

§ 6. De verduistering ten behoeve van 
de luchtbescherming moet worden toegepast 
op alle zaken, inrichtingen, gebouwen, ver
keersmiddelen en lichtbronnen, voor zoover 
door deze of uit deze licht naar buiten kan 
dringen. 

§ 7. Alle gebouwen en woningen moeten 
zoo verduisterd worden, dat er geen licht naar 
buiten dringt. 

§ 8. Alle lichtbronnen, welke gemist kun
nen worden, moeten buiten werking gesteld 
worden. Elke lichtreclame en verlichting 
van uitstalkasten moet uitgeschakeld wor
den. Voor zoover uitwendige verlichting drin
gend vereischt is, moet deze zoo verduisterd 
worden, dat vanaf 500 meter hoogte in lood
rechte en schuine richting geen lichtschijnsel 
meer waargenomen kan worden. 

§ g. Bij alle verkeersmiddelen (motorrij
tuigen, spoortreinen, trams, schepen, enz.) 
moet de inwendige verlichting volkomen 
worden afgeschermd, opdat geen lichtschijn
sel naar buiten valt . 

§ m . Alle verkeersmiddelen (met inbe
grip van fietsen) moeten van afgeschermde 
verlichting worden voorzien, en wel : 

r) De voorlampen der voertuigen moeten 
zoo worden afgeschermd, dat slechts een ho
rizontale opening van 5- 8 cm lengte en r 
cm hoogte in het midden het licht naar bui
ten laat schijnen. 

2) De voorlampen van fietsen moeten 
zoo worden afgeschermd, dat slechts een ho
rizontale opening van 3- 5 cm lengte en r cm 
hoogte in de onderste helft het licht naar 
buiten laat schijnen. 

3) De achter- en stoplichten moeten bij 
alle voertuigen, met inbegrip van fietsen , 
naar boven afgeschermd blijven branden. 

4) Richtingaanwijzers moeten worden 
gebruikt. 

5) Motorrijtuigen moeten op wegen bui
ten de bebouwde kom rijden met afgedekte 
koplampen en groot licht. Bij verkeer van 
tegengestelde richting en in bebouwde kom
men moeten de koplampen worden gedimd. 
Het rijden met stads- of parkeerlichten is 
verboden. 

6) Parkeerende voertuigen moeten naar 
voren en naar achteren door afgeschermde 
lichten zichtbaar zijn. 

7) Voor de voorverlichting van voertui
gen met inbegrip van fietsen, mag alleen wit 
of geel licht gebruikt worden; licht van an
dere kleur (blauw, rood, groen, enz.) is ver
boden. Als achterlicht mag rood licht ge
bruikt blijven worden. 

§ rr. Het doen ophouden van de open
bare electriciteits- en gasvoorziening ten be
hoeve der verduistering is verboden. 



III. U e b e r ga n g s- u n d S c h 1 u s s
b e s t i m m u n g e n. 

§ 12. Ueberwachung der Verdunklung er
folgt durch die zuständigen niederländischen 
Polizeiorgane. Etwaigen unmittelbaren Wei
sungen deutscher Polizeiorganen ist auch 
dann Folge zu leisten, wenn sie mit Weisun
gen der an sich zuständigen niederländischen 
Polizeiorgane in Widerspruch stehen. 

§ 13. (1) Zuwiderhandlungen gegen diese 
Verordnung werden mit Geldstrafe bis zu 
einhundertfünfzig Gulden oder mit Haft bis 
zu vier Wochen bestraft. 

(2) Zuwiderhandlungen im Sinn des 
Abs. 1 sind als Uebertretungen zu behandeln. 

§ 14. Alle bezüglich der Verdunklung in 
den Niederlanden ergangenen Vorschriften 
und Anordnungen treten ausser Kraft, soweit 
sie den Bestimmungen dieser Verordnungen 
widersprechen; ausgenommen hiervan sind 
die besonderen Bestimmungen fi.ir die deut
sche Wehrmacht. 

§ 15. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 4 . Juli 1940. 

Der Reichskomrnissar fü r die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

S EYSS-INQUART. 

0
• 35. 
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4. J uli 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete zum Schutze der nie
derländische Bevölkerung vor unwahren 
Nachrichten. (Verordnungsblatt, Stück 
9). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
liber die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S . 778) v erordne ich: 

§ r. Mittels Rundfunk dürfen nur Sen
dungen abgehört werden , die verbreitet wer
den 

1) von Sendern innerhalb der besetzten 
niederländischen Gebiete, 

2) von Sendern innerhalb des Gross
deutschen Reichs einschliesslich des Protek
torats Böhmen und Mähren sowie des Gene
ralgouvernements für d ie besetzten polni
schen G ebiete, 

3) von Sendern, die an einen der unter 
Zifter 1 und 2 genannten Sender ange
schlossen sind. 

§ 2. (1) W er einen anderen als die in 
§ 1 aufgeführten Sender absichtlich abhört, 
wird mit Gefängnis bis zu zwei J ahren und 
mit Geldstrafe bis zu 100.000 Gulden oder 
mit einer dieser Straten bestraft. In beson
ders schweren Fällen kann auf Gefängnis bis 
zu 10 J ahren und auf Geldstrafe in unbe
schränlct;er Höhe oder auf eine dieser Stra
fen erkannt werden. 
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III. 0 v e r g a n g s- e n s 1 o t 
b e pa 1 ing. 

§ 12. De controle op het verduisteren 
geschiedt door de bevoegde Nederlandsche 
politieorganen. Aan mogelijke directe in
structies van Duitsche politieorganen moet 
ook dan gevolg gegeven worden, wanneer 
deze in strijd zijn met instructies van de op 
zich zelf bevoegde Nederlandsche politie
organen. 

§ 13. (1) Hij , die in strijd handelt met 
bepalingen van deze verordening, wordt ge
straft met een geldboete van hoogstens 150 

gulden of met hechtenis van hoogstens 4 
weken. 

(2) H et in strijd handelen als bedoeld in 
alinea 1 moet als een overtreding worden 
beschouwd. 

§ 14. Alle in Nederland uitgevaardigde 
voorschriften en regelingen betreffende het 
verduisteren treden buiten werking, voor 
zoover zij in strijd zijn met de bepalingen 
van deze verordening; hiervan zijn uitgezon
derd de bijzondere bepalingen voor de Duit
sche weermacht. 

§ 15. Deze verordening treedt in werking 
op d en dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juli 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied , 

SEYSS-INQUART. 

N •. 35. 

4 Juli 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied ter bescherming van 
de Nederlandsche bevolking tegen on
juiste berichten. (Verordeningenblad, 
Stuk 9). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van 
den Führer betreffende de uitoefening der 
regeeringsbevoegdheden in Nederland, van 
18 M ei 1940 (R.W.B. N o. I, blz. 778), be
paal ik: 

§ r. Door middel van de radio mogen 
slechts uitzendingen beluisterd worden, die 
uitgezonden worden: 

1) door zenders binnen het door de Duit
sche weermacht bezette Nederlandsche ge
bied; 

2) door zenders binnen het Grnot-Duit
sche Rijk met inbegrip van het Protectoraat 
Bohemen en Moravië, alsmede van het Gou
vernement-Generaal voor het bezette Pool
sche gebied; 

:Ü door zenders, die aangesloten zijn op 
een van de onder nummers 1 en 2 genoemde 
zenders. 

§ 2. (1) Hij, die een anderen, dan de in 
§ 1 opgesomde zenders opzettelijk beluistert, 
wordt gestraft m et gevangenisstraf van ten 
hoogste 2 jaar en met geldboete van t e n 
hoogste 100 ooo gulden of met een van deze 
straffen. In bij zonder ernstige gevallen kan 
gevangenisstraf van ten hoogste 10 jaar en 
een geldboete van onbeperkte hoogte of een 
van deze straffen uitgesproken worden. 



1940 53 

(2) Die benutzten Empfangsanlagen sind 
in allen Fällen einzuziehen. 

(3) Wer Nachrichten, die er unmittel
bar oder mittelbar durch eine nach Absatz 
1 verbotene Handlung erlangt bat, vorsätz
lich verbreitet, verfällt gleichfalls den Stra
fen des Absatzes r. 

(4) Handlungen nach Absatz 1 oder 3 
geiten als Verbrechen. 

§ 3. (1) Die Strafverfolgung auf Grun<;i 
§ 2 findet nur auf Anordnung des Reichs
kommissars für die besetzten niederländi
schen Gebiete statt. 

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 ist an 
keine Frist gebunden; sie l<:ann auf bestimm
te Personen beschränkt werden. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 4._Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die bese"tzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

N °. 36. 

4 Juli z940. ERSTE VERORDNUNG des 
-R eichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber besondere 
verwaltungsrechtliche Massnahmen. 
(Verordnungsblatt, Stück 9). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940· 
(RGB!. I S. 778) verordne ich : 

§ r. (1) D er Staatsrat erteilt seine 
schriftlichen Gutachten ( adviezen) in ver
waltungsrechtlichen St.reitigkeiten ( geschil
len van bes tuut) dem Generalsekretär des 
sachlich zuständigen Ministerinms. 

(2) Die Ausfertigung der in Absatz 1 
genannten Schriftstücke geschieht in folgen
der Form: 

"Der Generalsekretär im Ministerium für 
... ..... . .... .... ... .. .. .. .... . .. ..... .... hat liber die 
von .......... . ... . .. . . .. .. ....... . . . ...... eingelegte 
Berufung nach Anhörung der Verwaltungs

·rechtlichen Abteilung des Staatsrats (Gut-
achten vom ... .... . ....... ... ............. .. ...... ) 
in Erwägung . .. ... . . .... .. .... ... . . . . .. .. .. , . .. , .. . 
auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
des R eichskommissars für die besetzten nie
<lerländischen Gebiete liber die Befugnisse 
der Generalsekretäre der niederländischen 
Ministerien folgende Entscheidung (besluit) 
gefällt : .. .. .. . . . ... .. ..... . . ............... . .. .. . .... . . 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für . .. ... .. .. . . . ... .. " 

§ 2. Die Ausfertigung gerichtlicher Ur
teile und offizieller Aktenstlicke, die in der 
von der niederländischen Zivilprozessord
nung für die Ausfertigung gerichtlicher Ur
teile und offizieller Aktenstücke vorgeschrie
benen Weise vorzunehmen ist, trägt am 
Kopf die Worte: ,,Im Namen des Rechts". 

(2) De gebezigde ontvangtoestellen moe
ten in elk geval verbeurdverklaard wqrden. 

(.,) Hij, die berichten, die hij, direct of 
indirect, door een, ingevolge alinea 1 , ver
boden handeling verkregen heeft, opzett elijk 
verspreidt, valt eveneens onder de strafbe
palingen van alinea 1. 

(4) Handelingen, in alinea 1 of 3 ge
noemd, worden als misdrijf beschouwd. 

§ 3. (1) D e strafvervolging op grond 
van § 2 vindt slechts plaats op bevel van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche g!!bied. 

(2) Het bevel ingevolge alinea 1 is aan 
geen termijn gebonden: het kan zich bepa -
len tot bepaalde personen. 

§ 4. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar àfkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juli r.940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

4 Juli z940. EERSTE VERORDENING 
van den R ijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administra
tiefrechtelijk gebied. (Verordeningen
blad, Stuk 9) . 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in N ederland, van 18 Mei 
1940 (R.W.B. No. 1, blz. 778), bepaal ik: 

§ r.(1) De Raad van State geeft zijn 
schriftelijke adviezen ter zake van geschillen 
van bestuur aan den Secretaris-Generaal van 
het ter zake bevoegde Departement van Al
gemeen Bestuur. 

(2) Het opmaken van de in alinea 1 ge
noemde geschriften geschiedt in den volgen
den vorm: 

,,De Secretaris-Generaal van het Depar-
tement van ... .. ...... . . . . .. . ... . ... ..... heeft ten 
aanzien van het door .. . . .. . . . . .......... . . .. ..... . 
ingestelde beroep, den Raad van State, af
deeling voor de geschillen van bestuur, ge-
hoord (advies van ........ . . ... ............ . . ... ) ; 

Overwegende. dat . . . ... . . ......... . ... .. . . .. .. . 
op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende de 
bevoegdheden van de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche D epartementen 
van Algemeen Bestuur; 

Besloten &Is volgt: . .. . .. . ... . .. ........... . . . . . . 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van ... ......... " 

§ 2. De grosse van gerechtelijke vonnis
sen en authentieke akten, die opgemaakt 
moet worden op de wijze, zooals deze voor 
de uitgifte van vonnissen en authentieke ak
ten in het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering voorgeschreven is, voert aan het 
hoofd in de Nederlandsche taal de woorden: 
,,In Naam van het Recht". 
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§ 3. Diese Verordnung tritt am Tag ihrer 
Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 4. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

4 Juli z940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber Massnahmen auf 
dem Gebiete des Devisen-, Steuer- und 
Zollschutzes. (Verordnungsblatt, Stück 
9.) 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich unter gleich
zeitiger Aufhebung meiner Verordnung N r. 
7/1940: 

§ 1. D ie D urchführung der Bestimmun
gen der D evisenverordnung vom 24. Juni 
1940 (Verordnungsblatt Nr. 27/1940) und der 
d azu noch ergehenden Durchführungsvor
schriften obliegt ausser den dort genannten 
n iederländischen Beamten auch den Beamten 
des deutschen Devisenschutzkommandos. 

. § 2 . Beamte der Dienststellen des Reichs
kommissars für die besetzten niederländi
schen Gebiete sind befugt, in den besetzten 
n iederländischen Gebieten Ermittlungen an
zustellen, die zur Aufklärung im Reichsge
biet anhängiger und anhängig werdender Er
mittlungs- und Strafverfahren in Devisen-, 
Steuer- und Zollsachen erforderlich sind. 

§ 3. D iese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 4 . Juli 1940. 

D er Reichskommissar für die besetz ten 
niederländischen Gebie te, 

SEYSS-INQUART. 

z J uli z940. VIERTE AUSFUEHR UNGS
VORSCHRIFT des Generalsekretärs 
im Ministerium für Waterstaat liber den 
Transport van Personen und Glitem. 
(Verordnungsblatt, Stück 9) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 15/1940 
und in Uebereinstimmung mit §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/1940 des R eichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete, ordne ich an: 

§ 1. (1) D ie auf Grund des Gesetzes vom 
24. Juni 1939 liber den Personenverkehr mit 
K raftwagen (Staatsblatt Nr. 527) erteilten 
K onzessionen flir regelmässige Autobusver
bindungen ( autobusdiensten en groepsver
voer) werden zur Erzielung eines möglichst 

54 1940 

§ ~- Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUAR'f. 

N °. 37. 

4 Juli z940. VERORD E N I N G van den 
Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied betreffende maat
regelen op het gebied van de besche r
ming van deviezen, belasting en douane
rechten. (Verordeningenblad, Stuk 9). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I , blz. 778), bepaal ik 
onder gelijktijdige intrekking van mijn ver
ordening No. 7/1940 : 

§ 1. De uitvoering van de bepalingen van 
de Deviezenverordening van 24 Juni 1940 
(Verordeningenblad No. 27/ 1940) en van de 
hierover nog uit te vaardigen uitvoerings
voorschriften berust, behalve bij de daar ge
noemde ambtenaren, ook bij de ambtenaren 
van het Duitsche deviezenbeschermingscom
mando . 

§ 2. Ambtenaren van de bureau's van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied zijn bevoegd om in het be
zette Nederlandsche gebied een onderzoek in 
te stellen, dat noodig is voor de ophelderin g 
en het ten einde brengen van in het Rijks
gebied aanhangige of aanhangig te maken 
opsporings- en strafzaken in aangelegenhe
den van deviezen, belasting en douanerech
ten. 

§ 3. Deze Verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 4 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied,, 
S EYSS-INQUART. 

z Juli z940. VIERDE UITVOERINGS
BESLUIT van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat 
betreffende het vervoer van personen 
en goederen. (Verordeningenblad, Stuk 
9). 

Op grond van§ 1 van de verordening N o . 
15/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, bepaal ik: 

§ 1. (1) De vergunningen voor autobus
diensten en groepsvervoer zoowel binnen een 
gemeente als in meer dan een gemeente, ver
leend krachtens de Wet Autovervoer P er
sonen, worden met ingang van een nader door 
den Secretaris-Generaal van het D eparte-
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beschränkten Verbrauchs von Motorbrenn
stoff von einem näher vom Generalsekretär 
im Ministerium für Waterstaat zu bestim
menden Zeitpunkt an zeitweilig eingezogen. 

(2) Von dieser Einziehung sind diejenige 
Konzessionen ausgenommen, hinsichtlich de
ren die Kommission für die Erteilung des 
Konzessionen für den Personenverkehr 
( Commissie Vergunningen Personenvervoer) 
entscheidet, dass ihre gänzliche oder teilweise 
Aufrechterhaltung zwecks Erhaltung der 
notwendigen Beförderungsgelegenheit für 
Personen geboten ist. 

(3) Zur Deckung des notwendigen Be
förderungsbedarfs kann die Kommission für 
die Erteilung der Konzessionen für den Per
sonenverkehr ( Commissie Vergunningen Per
sonenvervoer) zeitweilige Konzessionen er
teilen. 

§ 2. Eine Konzession im Sinne des § 43 
des Gesetzes über den Personenverkehr mit 
Kraftwagen für Tourenwagenfahrten und un
regelmässige Beförderung von Personen, 
kann nur vom Generalverkehrsinspektor er
teilt werden, auch wenn es sich urn Beför
derung innerhalb einer Gemeinde handelt, 
falls der Verkehr nicht in anderer W eise oder 
nur auf eine unverhältnismässig schwierige 
Weise durchgeführt werden kann. 

§ 3. (1) Gegen die auf Grund der §§ 1 
oder 2 getroffenen Entscheidungen kann in
nerhalb 14 Tagen nach Zustellung des Be
scheids schriftliche Berufung heim General
sekretär des Ministeriums für Waterstaat 
eingelegt werden. 

(2) Ueber die Berufung wird verhandelt, 
nachdem ein Betrag von zwei Gulden und 
fünfzig Cent (f 2.50) auf Postscheckkonto 
Nr. 166620 zu Gunsten der Abteilung Präsi
dialbüro und Sekretariat des Ministeriums 
für Waterstaat mit der Angabe : ,,Berufung 
in Sachen Autobusbeförderung" überwiesen 
wurde. 

§ 4. Zum Beweise, dass dem Rafter eines 
Autobusses eine Konzession erteilt wurde, 
muss auf der Windscheibe des Autobusses 
ein vom Reichsverkehrsinspektor erteiltes 
( gewaarmerkt) Erkennungszeichen geführt 
werden, dessen Model! der Generalverkehrs
inspektor festsetzt. 

§ 5. Soweit die Wehrmacht dies im mili
tärischen Interesse oder aus Gründen des 
Luftschutzes für . notwendig erachtet, ge
schieht die Beförderung abweichend von den 
obigen Vorschriften unter Beobachtung der 
van ihr aufgestellten Richtlinien . 

§ 6. Hinsichtlich der U ebertretung der 
Vorschrift des § 4 dieser Verordnung finden 
die Bestimmungen der §§ 3, 4, 5 und 6 des 
Gesetzes liber den Gebrauch von Beförde
rungsmitteln vom 16. September 1929 
(Staatblatt Nr. 528) Anwendung. 

§ 7. Während des Zeitraums zwischen 
dem Inkrafttreten dieser Vorschrift und dem 
in § 1 erwähnten Zeitpunkt ist die Beförde
rung von Personen mit Autobussen nur inso
weit gestattet, als die Fahrzeuge vom Gene
ralverkehrsinspektor zu diesem Zwecke zuge-
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ment van Waterstaat vast te stellen tijdstip 
tijdelijk ingetrokken. 

(2) Van deze intrekking zijn uitgezon
derd de vergunningen ten aanzien van welke 
de Commissie Vergunningen Personenver
voer beslist, dat hun geheele of gedeeltelijke 
instandhouding is geboden tot het behoud 
van noodzakelijke vervoergelegenheid voor 
personen. 

(3) Ter voorziening in de noodzakelijke 
vervoergelegenheid kan de Commissie tijde
lijke vergunningen verleenen. 

§ 2. Toestemming als bedoeld in artikel 
43 van de Wet Autovervoer Personen, voor 
toerwagenritten en ongeregeld vervoer, kan 
slechts worden verleend door den Rijksin
specteur van het Verkeer, ook in geval van 
vervoer binnen een gemeente, indien niet op 
andere wijze ofwel slechts op onevenredig 
bezwarende wijze in het vervoer kan worden 
voorzien. 

§ 3. (1) Van de beslissingen, ingevolge 
een der voorgaande paragraphen genomen, 
staat binnen 14 dagen na de beslissing schrif
telijk beroep open bij den· Secretaris-Gene
raal van het Departement van Waterstaat. 

(2) Behandeling van het · beroep vindt 
slechts plaats, nadat een bedrag van twee 
gulden en vijftig cent (f 2.50) is bijgeschre
ven op postrekening No. 166620 ten name 
van de Afdeeling Kabinet en Secretarie van 
het Departement van Waterstaat, onder ver
melding: beroep inzake autobusvervoer. 

§ 4. Ten bewijze, dat aan den houder van 
een autobus een toestemming is verleend, 
dient op de voorruit van den autobus een 
door of vanwege den Rijksinspecteur van het 
Verkeer gewaarmerkt herkenningsteeken te 
worden gevoerd, waarvan het model wordt 
vastgesteld door den Inspecteur-Generaal 
van het Verkeer. 

§ 5. Indien het militair gezag zulks noo
dig oordeelt uit een oogpunt van militair 
belang of van luchtbescherming, geschiedt in . 
afwijking met het voorgaande het vervoer 
met inachtneming van door dat gezag gestel
de regelen. 

§ 6. M et betrekking tot overtreding van 
het voorschrift, genoemd in § 4 van dit be
sluit, is van toepassing het bepaalde in de 
artikelen 3, 4, s en 6 van de Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939. 

§ 7. Gedurende het tijdvak liggende tus
schen de inwerkingtreding van dit besluit en 
het tijdstip, bedoeld in § 1, zal vervoer met 
autobussen slechts zijn toegestaan, indien de 
voertuigen door of vanwege den Inspecteur
Generaal van het Verkeer tot dat doel zijn 



lassen wurden und dieselben mit einem Er
kennungszeichen im Sinne des § 4 versehen 
sind. 

§ 8. Diese Ausführungsvorschrift tritt am 
Tage ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am I. Juli 1940. 

Der Generalsekretär des Ministcriums 
für Waterstaat, 
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D. G . W . SPITZEN. 

3 Juli z940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Water
staat liber die Registrierung von Last
kraftwagen , Schleppem und Ackerbau
schleppem. (Verordnungsblatt, Stück 
9) . . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss den §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskonimissars für die be

:setzten niederländischen. Gebiete, ordne ich 
an: 

§ 1. Als Beförderungsmittel im Sinne 
dieser Verordnung geiten: 

1) Kraftfahrzeuge, Schlepper und An
hänger, die ganz oder teilweise für Güter
oder Viehtransport eingerichtet sind; 

2) Kraftfahrzeuge, die ausschliesslich 
für die Fortbewegung von Schleppem, An
hängem oder sonstigen Fuhrwerken (Schlep
pem) bestimmt sind ; 
. 3) Ackerbauschlepper. 

·:· § 2. Halter von Beförderungsmitteln im 
'Sinne des § 1 sind verpflichtet, dieselben in
nerhalb drei Tagen nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung anzumelden, ungeachtet 
ob sie urunittelbar gebrauchsfertig sind oder 
nicht. 

§ 3 . Die Aruneldung erfolgt durch Aus
füllung und Unterzeichnung eines Anmel
dungsformulars (das kostenlos bei den Ra
tionierungsdiensten erhä!tlich ist) und durch 
die Einseri\fung desselben an das "Centraal 
Bureau voor de Statistiek", Bureel Verkeer, 
Oostduinlaan 2 , D en Haag. 

§ 4. Hinsichtlich der Uebertretung der 
Vorschriften. dieser Verordnung finden die 
Bestimmungen der §§ 3, 4, 5 und 6 des Ge
setzes liber den Gebrauch van Beförderungs
mitteln vom 16. September 1939 (Staatsblatt 
Nr. 528) Anwendung. 

§ 5. Diese Verordnung tritt am Tag ihrer 
Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 3. Juli 1940. 
Der Generalsekretär des Ministeriums 

für Waterstaat, ' 
D . G. W. SPITZEN. 
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toegelaten en zij voorzien zijn van een her
kenningsteeken als bedoeld in § 4. 

§ 8. Dit uitvoeringsbesluit treedt in wer
king op den dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement v an Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

3 Juli z940. VERORDENING van den 
Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Waterstaat, betreffende de 
registrat ie van vrachtauto's, tractoren en 
landbouwtractoren. (Verordeningenblad, 
S tuk 9) . 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming _met§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, bepaal ik : 

ARTIKEL 1. Als vervoermiddelen, waarop 
deze Verordening betrekking heeft, worden 
aangewezen : 

1) motorrijtuigen, opleggers en aanhang
wagens, geheel of gedeeltelijk ingericht tot 
vracht- of veevervoer; 

2) motorrijtuigen, uitsluitend bestemd 
tot het voortbewegen van opleggers, aan
hangwagens of andere voertuigen (tracto
ren); 

3) landbouwtractoren . 
ARTIKEL 2 . Houders van in artikel 1 ge

noemde vervoermiddelen zijn verplicht van 
dat houderschap binnen 3 (drie) dagen na 
het in werking treden van deze beschikking 
aangifte te doen, ongeacht of de vervoermid
delen al dan niet voor onmiddellijk gebruik 
gereed zijn. 

ARTIKEL 3. Het doen inschrijven ge
schiedt door invulling en onderteekening van 
een inschrijvingsformulier (dat kosteloos ver
krijgbaar is bij de distributiediensten) en 
door opzending van dat formulier aan het 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Bureel 
Verkeer, Oostduinlaan 2, te 's-Gravenhage. 

ARTIKEL 4. Met betrekking tot overtre
ding van de voorschriften van dit besluit is 
van toepassing het bepaalde in de artikelen 
3, 4, 5 en 6 van de Wet Gebruik Vervoer
middelen 1939. 

ARTIKEL 5. Deze verordening treedt in 
werking op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 3 Juli 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 
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r2. Juli ,940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die vorläufige Re
gelung des Drahtfunkverkehrs. (Ver
ordnungsblatt, Stlick ra) . 

Auf Grund § .5 des Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S . 778) verordne ich: 
. § 1. (1) Flir jeden in den besetzten nie

derländischen Gebieten tätigen Drahtfunk
betrieb (Radiodistributiecentrale) ist bin
nen sieben Tagen nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung dem Radiorat ein für die 
Programmauswahl und die technische Durch
führung der Sendungen verantwortlicher Lei
ter zu benennen. 

· (2) Ein etwaiger Wechsel in der Person 
-des Leiters ist dem Radiorat binnen 48 Stun
den anzuzeigen. 

§ 2. (1) Die in den besetzten niederlän
dischen Gebieten tätigen Drahtfunkbetriebe 
dlirfen ausschliesslich libertragen: 

1) Sendungen, deren Empfang gemäss 
den B estimmungen der Verordnung Nr. 3 5/40 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete gestattet ist; 

2) vom Radiorat zugelassene Industrie
schallpla tten; 

3) Marktberichte ader Ankündigungen 
van Luftschutzmassnahmen, soweit diese für 
die angeschlossenen Teilnehmer von Interes
se sind. 

(2) Der Leiter eines Drahtfunkbetrie
bes, der dem Verbot des Absatzes I vorsätz
lich zuwiderhandelt, wir<l mit Gefängnis bis 
zu zwei J ahren und mit Geldstrafe bis zu 
10.000 Gulden ader mit einer dieser Strafen 
bestraft. In besonders schweren Fällen ist 
auf Gefängnis bis zu zehn Jahren und Geld
strafe bis zu 50.000 Gulden oder auf eine 
dieser Strafen zu erkennen. 

(3) Die in Absatz 2 aufgeführten straf
baren Handlungen geiten als Verbrechen. 

§ 3. Auf Verlangen des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete, des deutschen Wehrmachtsbefehlha
bers in den Niederlanden sowie deren Dienst
stellen und Organe ist jeder der in den be
setzten niederländischen Gebieten tätigen 
Drahtfunkbetriebe verpflichtet, unverzliglich 
innerhalb seines Konzessionsl;iereichs einen 
Drahtfunkanschluss kostenlos zu errichten 
und in technisch einwandfreiem Zustand zu 
er halten. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 12. Juli 1940. 
Der Rei~hskommiss~r für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQTJART. 

r2 Juli r940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne-
derlandsche gebied betreffende de voor
loopige regeling der Radiodistributie. 
(Verordeningen blad, Stuk ra). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland, van 18 
Mei 1940 (R.W.B. No. I , blz. 778), bepaal ik: 

§ 1. (1) Voor elke in het bezette Ne
derlandsche gebied werkzame radiodistribu
tiecentrale moet binnen zeven dagen, na het 
in werking treden van deze _Verordening, aan 
den Radioraad een leider worden aangewe
zen, die voor de keuze der programma's en 
de technische verzorging van de uitzendin
gen verantwoordelijk is. 

(2) Een mogelijke wijziging in den per
soon van den leider moet aan den Radioraad 
binnen 48 uur worden medegedeeld. 

§ 2. (1) De in het b ezette Nederland
sche gebied werkzame radiodistributiecen
trales mogen uitsluitend uitzenden: 

1) uitzendingen, waarvan de ontvangst 
overeenkomstig de bepalingen van de Ver
ordening No. 35/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
toegestaan is; 

2) gramofoonplaten, die door den Radio
raad toegelaten zijn; 

3) marktberichten of aankondigingen 
van luchtbeschermingsmaatregelen, voor zoo
ver deze voor de aangesloten abonné's van 
belang zijn. 

(2) De leider van een radiodistributie
centrale, die het verbod van alinea 1 opzet
•telijk overtreedt, wordt gestraft met een ge
vangenisstraf van ten hoogste twee . jaren en 
een geldboete van ten hoogste 10 ooo gulden, 
of met een dezer straffen. In bijzonder ern
stige gevallen kan een gevangenisstraf van 
ten hoogste tien jaren en een geldboete van 
t en hoogste 50 ooo gulden, of een dezer straf
fen worden uitgesproken. 

( 3 ) De in alinea, 2 genoemde strafbare 
handelingen worden als misdrijf beschouwd. 

§ 3. Op vordering van den R ijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
van den Duitschen weermachtsbevelhebber 
in N ederland, alsmede van hun diensten en 
organen, is iedere in het bezette Nederland
sche gebied werkzame radiodistributiecen
trale verplicht om terstond, binnen het ge
bied van haar concessie, een radiodistributie
aansluiting kosteloos tot stand te brengen e n 
in technisch goeden staat te houden. 

§ 4. Deze Verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS -INQUART. 



N °. 41. 

.28. Juni z940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Handel, 
Industrie und Schiffahrt zur Durch
führung des Gesetzes liber die Grlin
dung von Kleinbetrieben 1937. (Ver
ordnungsblatt, Stlick 10). 

Auf Grund § 1 Abs.itz 11 des Gesetzes 
vom 13. März 1937 liber die Grlindung von 
Kleinbetrieqen (Staatsblatt Nr. 6I9) und 
gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
<les Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete, wird verordnet: 

§ 1. Die in § .1 A bsatz 11 des obi gen Ge
setzes erwähnte Frist von sechs Monaten 

n. Juli z940 . VERORDNUNG des G ene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei liber die Zu
teilung von Reis, Bruchreis, Reismehl, 
Graupen, Haferflocken, Grlitze, Mai
zena, Griess, Puddingpulver, Spaghetti , 
Makkaroni und Nudeln. (Verordnungs 
blatt, Stlick 10). 
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Auf Grun<l der Artikel 4 , 5 und 6 des Ge
setzes vom 24. Juni 1939 (Staatsblatt Nr. 
633) liber die Verte ilung v on Gütem sowie 
auf Grund der Verteilungsordnung 1939 und 
gemäss § 2 und § 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. _Reis, Bruchreis, Reismehl , Graupen, 

zz. Juli z940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zum Landbau
krisisgesetz 1933 und zum Gesetz liber 
die Verteilung von Glitern 1939. (Ver
ordnungsblatt, Stlick 10). 

Auf Grund des Art. g d es Landbaukrisis 
gesetzes vom 5. Mai 1933 (Staatsblatt Nr. 
261) und auf Grund der Krisenverordnung 
Nr. 1 vom 29. Mai 1935 liber die Milchwirt
schaft sowie auf Grund der Artikel 4-6 des 
Gesetzes vom 24. Juni 1939 (Staatsblatt Nr. 
633) liber die Verteilung von Gütem und 
gemäss §§ 2 und 3 der dritten Verordnung 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. Butter, Margarine, Speisefette und 
Speiseöle geiten als Zuteilungsware im Sinne 
des Gesetzes liber die Verteilung von Glitem 
vom 24. Juni 1939. 

§ 2. Die Erzeugung, Vorratshaltung, 
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wird hinsichtlich der Anordnung des Mi
nisters für wirtschaftliche Angelegenheiten 
vom 2. Januari 1940 Nr. 65710 M, Direktion 
für Handel und Industrie, zur Anwendnng 
des erwähnten Gesetzes hinsichtlich des 
Zentralheizungsbetriebes urn weitere sechs 
Monate verlängert. 

§ 2 . Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 29. Juni 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Industrie und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S .603. Red.) 

Haferflocken, Grütze, Maizena, Griess, Pud
dingpulver, Spaghetti, Makkaroni und Nu
dein geiten als Zuteilungsware im Sinne des 
Gesetzes liber die Verteilung von Glitem 
vom 24. Juni 1939. 

§ 2. Die zur Durchführung des § 1 not
wendigen Vorschriften werden im Nieder
ländischen Staatsanzeiger veröffentlicht. 

§ 3. Die Verordnung tritt am 14. Juli 
1940 in Kraft. 

D en Haag, am 11. Juli 1940. 
Der Generalsekretiir im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z_940 .N ° . S.703. Red.) 

Verpackung, Beförderung, Veräusserung und 
Ablieferung von Butter wird einer Regelung 
im Sinne des Artikels 9 des Landbaukrisis
gesetzes unterworfen. 

§ 3. Die Herstellung von Sahne aller Art 
im Sinne des Artikels 5 der Milchverordnung 
vom 13. Februar 1929 (Staatsblatt Nr. 43) 
ist verboten. 

Dieses Verbot gilt nicht für die Herstel
lung von Butter, Käse, Kondensmilch und 
Milchpulver im Rahmen der bestehenden 
Bestimmungen. 

§ 4. Die zur Durchführung d er §§ 1-3 
erforder!ichen Vorschriften werden im Nie
derländischen Staatsanzeiger veröffentlicht. 

§ 5. Diese Verordnung tritt am 14. Juli 
1940 in Kraft. 

Den Haag, am 11. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschait · und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S.704 . Red.) 
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N °. 44. 

2 Juli I940. VERORDNUNG des General
sekretärs im Ministerium für Landwirt
schaft und Fischerei zur Durchführung 
des Gesetzes vom 5. Mai 1933 liber die 
landwirtschaftliche Krisis (Staatsblatt 
Nr. 261). (Verordnun_gsblatt, Stlick 10). 

Auf Grund Art. 9 des Gesetzes vom 5. Mai 
1933 liber die landwirtschaftliche Krisis 
(Staatsblatt Nr. 261) und gemäss §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete liber die Auslibung der Regierungs
befugnisse in den Niederlanden wird verord
net : 

§ x. Es ist verboten Pferdefleisch, Rind
und Kalbfleisch, Hammelfleisch und Schwei
nefleisch zu Konserven zu -verarbeiten. 

§ 2. Das im § 1 erwähnte Verbo t gilt 
nicht, falls hiervon Befreiung durch die Ne
derlandsche Veehouderijcentrale, D en Haag, 
erteilt ist und falls die Bedingungen, die 
nötigenfalls, mit dieser Befreiung verbunden 
-sind, erfüllt sind. 

§ 3. Es ist verboten, mit zu Konserven 
verarbeitetem Pferdefieisch, Rind- oder 

IJ Juli I940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Justiz 
liber das Unkenntlichmachen von Kraft
fahrzeugen. (Verordnungsblatt, S tlick 
10). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
,die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ 1. (1) Es ist Privatpersonen verbot.en, 
Kraftfahrzeuge im Sinne des Motor- und 
Fahrradgesetzes (Motor- en Rijwielwet) 
,durch Umspritzen, Anstreichen, Lackieren 
-0der in anderer Weise unkenntlich zu ma
chen. 

(2) Dieses Verbot gilt nicht, wenn der 
Leiter der Ortspolizeibehörde (hoofd van 
plaatselijke politie) hiervon Befreiung er
teilt. 

Kalbfleisch, Hammelfleisch und Schweine
fleisch und mit zu Konserven verarbeiteten, 
ganz oder teilweise aus einer oder mehrerer 
der genannten Fleischsorten hergestellten 
Fleischprodukten zu handeln oder handeln 
zu lassen oder diese Fleischsorten und 
Fleischprodukte zu veräussern, veräussern zu 
lassen oder sie abzugeben oder abgeben zu 
1assen. 

§ 4. Die im § 3 erwähnten Verbotsbestim
mungen geiten nieht, falls hiervan durch die 
Nederlandsche Veehouderijcentrale, Den 
Haag, Befreiung erteilt ist und falls die Be
dingungen, die nötigenfalls mit dieser Be
freiung verbunden sind, erfüllt sind. 

§ 5. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verklindung in Kraft, sie tritt ausser Kraft 
mit dem x. Januar 1941. Sie wird bezeichnet 
als "Vleeschconservenbesluit 1940" (Fleisch
konservenverordnung 1940). 

Den Haag, am 2. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirt.schaft und Fischerni, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad I940 N ° . S.705. Red.). 

(3 ) Unter dem Leiter der Ortspolizei
behörde ist zu verstehen : 

in Gemeinden, wo ein solcher sich befin
det, der Polizeihauptkommissar oder der Po
lizeikommissar; 

in anderen Gemeinden der Blirgen:neister. 
§ 2. Wer das Verbot des § 1 libertritt, 

wird mit Haft bis zu sechs Monaten oder 
einer Geldstrafe bis zu 1000 Gulden bestraft. 

Oiese Straftat gilt als eine Uebertretung. 
§ 3. Mit der Fahndung nach den gemäss 

§ 2 strafbaren Handlungen sind ausser den 
Beamten, die in Artikel 141 der Strafprozess
ordnung erwähnt sind, a lle Beamten der Ge
meindepolizei beauftragt. 

§ 4. Die.se Vorschrift tritt am Tage ihrer 
Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 13. Juli 1940. 

Der·Generalsekretär im Justizministerium, 
J. C . T ENKINK. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.202. Red.) 

--------
N °. 46 

.IJ. Juli I940. VERORDNUJ'i;fG des Gene•• 
ralsekretärs im Ministerium für Inneres 
über Bestimmungsentziehung von Wohn
gelegenheit. (Verordnungsblatt, Stück 
10). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1 940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissar~ für _die be
setzten niederländischen Geb1ete w1rd ver-

ordnet: 
~ r. Es ist in allen Gemeinden verboten, 

-ohne Erlaubnis des Magistrats eine Wohnung 
,ganz oder teilweise der Bestimmung zu ent
:ziehen, die sie am Tag des Inkrafttretens 
,dieser Verordnung oder später hatte, oder 

ohne dieselbe Erlaubnis eine Wohnung ab
zubrechen oder zu einem anderen Zweck zu 
verwenden. 

§ 2. Hinsichtlich des in§ 1 erlassenen Ver
botes finden die Bestimmungen des Woh
nungsgesetzes, insoweit sie mit der Bestim
mungsentziehung von Wohngelegenheit zu
sammenhängen, entsprechend Anwendung. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkündung in Kraft . 

Den Haag, am 13. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im 

Ministerium des Innern : 
K. J . FREDERIKS. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad I940 No. S.Joz. Red.) 
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29. Juni 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im-Ministerium für Handel, 
Industrie und Schiffahrt zur Durch
führung des Gesetzes über die Grün

dung von Kleinbetrieben. (Verordnungs
blatt, Stlick 10). 

Auf Grund § 3 Absatz 1 des Gesetzes vom 
13. März 1937 liber die Grlindung von Klein
betrieben (Staatsblatt Nr. 619 und gemäss 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet : 

§ 1. Abweichend von der Bestimmung 
des § 11 Absatz 2 der k öniglichen Verord
nung vom 2. Juni 1938 liber die G ründung 
von Bäckereibetrieben (Staatsblatt Nr. 660) 
in der Fassung der königlichen Verordnung 
vom 6. Mai 1939 (Staatsblatt Nr. 665), fin
den die dort genannten Bestimmungen der 
betreffenden Verordnung bis zum I. Juli 
1Q41 keine Anwendung. 

·· § 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, den 29. Juni 1940. 

D er Generalsekretär im Ministerium 
lür Handel , Industrie und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

16 Juli 1940. VERORDNUNG des R eichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Aenderung des 
Umrechnungskurses der Reichskredit
kassenscheine zum Gulden. (Verord
nungsblatt, Stlick II). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefûgnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich: 

§ 1. Der Umrechnungskurs der Reichs
kreditkassenscheine zum Gulden wird wie 
folgt bestimmt: 

1 Gulden = 133 Reichspfennige. 

§ 2. § 2 der Verordnung Nr. 8 des Ober
befehlshabers des Heeres liber die gesetz
lichen Zahlungsmittel im besetzten nieder
ländischen Gebiet tritt ausser Kraft. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 16. Juli 1940. 

Der Reichskommissar für die besetz ten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 
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29 Juni 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid én Scheep
vaart betreffende de u itvoering van de 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937. (Ver
ordeningenblad, Stuk ro). 

Op grond van het bepaalde in artikel 3, 
lid 1, van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937 (Wet van 13 Maart 1937, Staatsblad 
No. 619) en overeenkomstig de§§ 2 en 3 van 
de Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. In afwijking van het bepaalde 
in het tweede lid van artikel II van het Ves
tigingsbesluit Broodbedrijven 1938 (Konink
lijk Besluit van 2 Juni 1938, Staatsblad No. 
660), zooals dat luidt ingevolge het Konink
lijk Besluit v an 6 Mei 1939, Staatsblad No. 
665, vinden de in dat lid bedoelde bepalin
gen van eerstgenoemd besluit geen toepas
sing vóór I Juli 1941. 

ARTIKEL 2. D eze beschikking treedt in. 
werking op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 29 Juni 1940. 

N°. 48. 

D e Secretaris-Generaal van het 
Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart : 

H. M. HIRSCHFELD 

16 Juli 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende wijziging: · 
van den koers voor het omrekenen van 
rijkscredietkasbiljetten ( R eichskredit
kassenscheine) tot guldens. (Verorde
ningenblad, Stuk II). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in Nederland , van 18 Mei 
1940 (R.W.B. No. I , blz. 778) , bepaal ik: 

§ 1. De koers voor het omrekenen van 
rijkscredietkasbiljetten (Reichskreditkassen
scheine) tot guldens wordt als volgt vastge
steld : 

1 Guldén = 133 R eichspfennige . 
. § 2 . § 2 der Verordening No. 8 van den 

Opperbevelhebber van het Duitsche leger 
over de wettige betaalmiddelen in het bezette 
Nederlandsche gebied treedt buiten werking. 

§ 3. D eze verordening treedt in werking· 
op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Juli 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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z6 Juli z940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Verglitung für 
Leistungen für die deutsche Wehrmacht 
in den Niederlanden. (Verordnungsblatt, 
Stlick II). 

Au{ Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGBl. I S . 778) verordne ich im Einver
nehmen mit dem Wehrmachtsbefehlshaber 
i n den Niederlanden : 

§ r. Leistungen für die deutsche Wehr
macht in den Niederlanden, die von ihr ge
fordert und von nicht zur deutschen Wehr
macht gehörenden P ersonen, juristischen 
P ersonen oder Gemeinden unmittelbar für 
die deutschen Wehrmacht bewirkt worden 
sind, als reguläre Leistungen (abgeklirzt 
R-Leistungen) für die Wehrmacht in dieser 
Verordnung bezeichnet, werden mit ange-• 
messenen Verglitungen bezahlt. Zu den R
Leistungen gehören auch Lieferungen von 
Sachen, nicht dagegen die Hergabe von 
Grundstlicken oder Gebäuden zur B enutzung. 

§ 2. Nicht zu den R-Leistungen nach § t 
gehören : 

1) die Lieferungen und Leistungen der 
niederländischen Regierungsorgane oder R e
gierungssteilen; 

2) die Quartierleistungen (für diese wird 
die Verglitung besonders geregelt); 
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3) die Leistungen von beweglichen und 
unbeweglichen Sachen, die unter die Kriegs
beute fallen; 

4) Lieferungen oder Leistungen an 
Dienststellen des Deutschen R eichs, die nicht 
zur deutschen Wehrmacht gehören (für diese 
wird die Verglitung besonders geregelt); 

5) Schäden, die durch die Kriegsführung 
oder Besetzung verursacht sind (für diese 
wird die Verglitung besonders geregelt). 

§ 3. (1) Werden Antrag auf Gewährung 
einer Vergütung für R -Leistungen nach § 1 

stellen will, hat die Berechtigung seines An
trages auf Verglitung und die Höhe seines 
Anspruchs zu beweisen. Dies kann durch: 

1) Vorlage der Leistungsbescheinigung 
o·der der Empfangsbescheinigung, die durch 
die deutsche Wehrmacht ausgestellt ist; 

2) Abgabe einer Erklärung unter Angabe 
von Zeugen oder sonstigem B eweismaterial 
geschehen. 

(2) Der Antrag auf Verglitung ist bei der 
niederländischen Gemeinde, in deren Bezirk 
der Verglitungsberechtigte seinen Wohrisitz 
hat, oder, wenn die Gemeinde die Leistung 
selbst bewirkt hat, von ihr bei dem Kom
missar gemäss Artikel 143 der Verfassungs
urkunde zu stellen. 

(3) Flir alle R-Leistungen, die bis zum 
30. Juni 1940 einschliesslich getätigt worden 
sind, muss der Antrag auf Vergütung ·in der 
Zeit vom r. Juli bis zum 31 . August 1940 

z6 Juli z940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de ver
goeding voor verrichtingen ten behoeve 
van de Duitsche weermacht in Neder
land. (Verordeningenblad, Stuk II). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in Nederland, van 18 Mei 
1940 (R.W.B . No. I, blz. 778), bepaal ik in 
overeenstemming met den Duitschen weer
machtsbevelhebber in Nederland: 

.§ r. Hetgeen op vordering van en recht
streeks voor de Duitsche weermacht in Ne
derland door natuurlijke personen of rechts
personen, welke niet tot de Duitsche weer
macht behooren, of door gemeenten is ver
richt, in deze verordening aangeduid als re
gelmatige verrichtingen (afgekort R-ver
richtingen) t en behoeve van de weermacht, 
wordt betaald met een daarmee strookende 
vergoeding. Tot de R-verrichtingen behoort 
ook het leveren van goederen, daarentegen 
niet het ten gebruike geven van stukken 
grond of gebouwen. 

§ 2 . Tot de R-verrichtingen ingevolge 
§ 1 behooren niet : 

1) de leveringen en verrichtingen door 
de Nederlandsche regeeringsorganen en -bu
reau's· 

2) 'het verschaffen van kwartier (hier
voor wordt de vergoeding afzonderlijk ge
regeld); 

3) hetgeen verricht wordt door roerende 
en onroerende goederen, die onder het be
grip "oorlogsbuit" vallen; 

4) leveringen of verrichtingen ten be
hoeve van organen van het Duitsche Rijk, 
die niet töt de Duitsche weermacht behooren 
(hiervoor wordt de vergoeding afzonderlij k 
geregeld); 

5) de schade, die door de oorlogsvoering 
of door de bezetting veroorzaakt is (hiervoor 
wórdt de vergoeding afzonderlijk geregeld). 

§ 3. (1) Hij , die een verzoek om toeken
ning van een vergoeding voor R-verrichtin
gen ingevolge § 1 wil indienen, moet de ge
grondheid van zijn verzoek om vergoeding 
en de hoegrootheid van zijn eisch bewijzen. 
Dit kan geschieden door middel van: 

1) vertoon van de verklaring van hetgeen 
verricht is of door het ontvangstbewijs, dat 
door de Duitsche weermacht afgegeven is; 

2) afgifte van een verklaring, onder op
gave van getuigen of van ander bewijsmate
riaal. 

(2) Het verzoek om vergoeding moet bii 
de Nederlandsche gemeente, binnen welke~ 
gebied degene, die recht op vergoeding heeft, 
zijn woonplaats heeft, of, wanneer de ge
meente zelf iets verricht heeft, door deze bij 
den Commissaris, genoemd in Art. 143 der 
Grondwet, ingediend worden. 

(3) Ten aanzien van alle R-verrichtin
gen, die tot en met 30 Juni 1940 geschied 
zijn, moet het verzoek om vergoeding in den 
tijd van 1 Juli tot en met 31 Augustus· 1940 
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gestellt werden. Später gestellte Anträge 
werden nicht berücksichtigt. 

(4) Für R-Leistungen, die nach dem 30. 
Juni 1940 getätigt werden, muss der Antrag 
auf Vergütung bis zum 15. des Monats ge
stellt werden, der auf den Monat folgt, in 
dem die Leistung getätigt wurde. Nicht in
nerhalb dieser Ausschlussfrist gestellte An
träge werden nicht berücksichtigt. 

(s) Was für die Gemeinden für Annahme 
und Behandlung von Anträgen auf Vergü
tung in dieser Verordnung bestimmt ist, gilt 
entsprechend für den Kommissar gemäss Ar
tikel 143 der Verfassungsurkunde als Annah
mestelle für Anträge der Gemeinden auf Ver
gütung nach Absatz 2 . 

§ 4. (1) Die Gemeinde führt eine R-Leis
tungsliste liber die Anmeldung nach anlie
gendem Formblatt A in dreifacher Ausferti
gung. In dieser Liste sind alle Anträge, die 
auf Vergütung für R-Leistungen an die deut
sche Wehrmacht gestellt werden, der Reihe 
der Antragstellung nach aufzunehmen ohne 
Rücksicht darauf, ob sie berechtigt oder zu
lässig sind oder nicht. 

(2) Die Gemeinde ist für die richtige 
ordnungsmässige Führung der Liste nach 
Formblatt A verantwortlich und den -Anmel
denden gegenüber schadenersatzpflichtig, 
wenn dem Antragsteller durch nicht richtige 
oder nicht ordnungsmässige Führung der 
Liste ein Schade entsteht. 

(3) D ie L isten sind mit dem Monats
ende abzuschliessen; zwei Ausfertigungen 
behält die listenführende Stelle, die dritte 
Ausfertigung ist von der listenführenden 
Stelle dem Kommissar gemäss Artikel 143 
der Verfassungsurkunde zur Weiterleitung an 
den Chefintendanten beim Wehrmachtsbe
fehlshaber in den N iederlanden nach Ab
schluss des Monats, für den sie geführt wird, 
beschleunigt einzureichen. Nach Abschluss 
der Liste dürfen Aenderungen darin nicht 
mehr vorgenommen werden; etwaige Be
richtigungen sind unter Angabe der fortlau
fenden N ummer der Liste auf den der listen
führenden Stelle verbleibenden Ausfertigun
gen auf Seite 4 der Liste zu vermerken. Für 
die Anmeldungen gemäss § 3 Absatz 3 ist 
eine besondere Liste zu führen. 

( 4) Erklärungen als Beweismittel sind 
nach F ormblatt B anzugeben. Soweit die 
Leistungs- oder Empfangsbescheinigungen 
der deutschen Vvehrmacht eine klare Beur
teilung der angemessenen Vergütung nicht 
zulassen, sind zur Ergänzung Erklärungen 
nach Formblatt B zu fordern und abzugeben. 
Werden in diesem Falie Erklärungen nach 
Formblatt B nicht abgegeben, so ist der An
t rag abzulehnen. 

§ 5. (r) D ie Gemeinden sind verpflich
t et, die gestellten Anträge in der Reihenfolge 
der N umm em in der Liste auf Richtigkeit 
und Preiswürdigkeit, falls sie es für erforder-
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ingediend worden. Op later ingediende ver
zoeken wordt geen acht geslagen. 

(4) Ten aanzien van R -verrichtingen, 
die na 30 Juni 1940 geschieden, moet het 
verzoek om vergoeding ingediend worden 
uiterlijk op den 15den van de maand, die 
volgt op de maand, waarin de verrichting 
geschiedde. Op verzoeken, welke niet binnen 
dezen termijn ingediend zijn, wordt geen acht 
geslagen. 

(5) Wat ten aanzien van gemeenten be
treffende het aannemen en behandelen van 
verzoeken om vergoeding in deze verorde
ning bepaald is, vindt overeenkomstige toe
passing ten aanzien van den Commissaris, 
genoemd in Art. 143 der Grondwet, als in
stantie, die de verzoeken om vergoeding der 
gemeenten ingevolge alinea 2 aanneemt. 

§ 4. (1) De gemeente houdt in drievoud 
een lijst bij van R-verrichtingen van aangif
ten volgens b ijgevoegd formulier A. In deze 
lijst moeten alle verzoeken om vergoeding 
voor R-verrichtingen ten behoeve van de 
Duitsche weermacht in volgorde van indie
ning worden opgenomen, ongeacht of deze 
al dan niet gegrond of toelaatbaar zijn. 

(2) De gemeente is verantwoordelijk 
voor het juist en regelmatig bijhouden van 
de lijst volgens formulier A en ten opzichte 
van de aangevers tot schadevergoeding ver
plicht in het geval, dat de verzoeker door het 
niet juist of niet regelmatig bijhouden der 
lijst schade lijdt. 

(3) De lijsten moeten op het einde van 
elke maand afgesloten worden; twee exem
plaren behoudt het orgaan, dat de lijsten 
bijhoudt, het derde exemplaar moet door dit 
orgaan ten spoedigste ingediend worden bij 
den Commissaris, genoemd in Art. 143 der 
Grondwet, ter doorzending aan den H oofd
intendant ( Chefintendant), toegevoegd aan 
den Duitschen weermachtsbevelhebber in 
Nederland, na het einde van de maand, ge
durende welke de lijst is bijgehouden. Na het 
afsluiten der lijst mogen daarin geen ver
anderingen meer worden aangebracht; mo
gelijke correcties moeten, onder vermelding 
van het volgunmmer cll'!r lijst, op die exem
plaren, die bij het orgaan, dat de lijsten bij
houdt, berusten, op blz. 4 van de lijst aan
geteekend worden. Voor de aangiften inge
volge § 3, alinea 3, moet een speciale lijst 
worden bijgehouden. 

(4) Verklaringen, die a ls bewijsmiddel 
dienen, moeten worden afgelegd overeen
komstig formulier B . Voor zoover de verkla
ringen, dat een verrichting is geschied en de 
ontvangstbewijzen der Duitsche weermacht 
een zuivere beoordeeling van een passende 
vergoeding niet toelaten, moeten ter aanvul
ling verklaringen overeenkomstig formulier 
B geëischt en afgegeven worden. Worden in 
dit geval verklaringen overeenkomstig for
mulier B niet afgegeven, dan moet het ver
zoek worden afgewezen. 

§ 5. (1) De gemeenten zijn verplicht om 
de ingediende verzoeken in de volgorde der 
nummering in de lijst op hun gegrondheid en 
billijkheid, wanneer zij het noodig achtten 
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lich halten, mit den mit der Preisprlifung be
auftragten niederländischen Stellen zu prli
fen, wenn nötig, durch Erklärungen nach § 4 
Absatz 4 zu ergänzen ader fehlende Lei
stungs- ader Empfangsbescheinigungen durch 
Erklärungen nach § 4 Absatz 4 zu ersetzen 
und durch Beweiserhebung klarzustellen. Bei 
Beträgen bis zu 20 Gulden einschliesslich 
kann Zeugenvernehmung, bei Beträgen liber 
20 Gulden muss Zeugenvernehmung zum 
Beweise der Erklärung nach Formblatt B 
stattfinden, soweit der Beweis nicht ein
wandfrei in anderer Weise geführt werden 
kann. 
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(2) Die Gemeinden haben Anträge nach 
§ 2 für nichtverglitungsberechtigte L eistvn
gen ader für nicht glaubwlirdig erscheinende 
ader nicht genligend bewiesene R.-Leistun
gen (§ 1) abzulehnen. Gegen die Ablehnung 
steht dem Antragsteller binnen einer Frist 
van 14 Tagen, nach dem ihm die Ablehnung 
bekanntgegeben worden ist, die schriftliche 
Beschwerde beim Kommissar gemäss Artikel 
143 der Verfassungsurkunde offen. Der Kom
missar entscheidet endgliltig. Soweit der 
Kommissar getnäss § 3 Absätze 2 und 5 tätig 
wird, findet eine Beschwerde gegen seine 
Entscheidung nicht statt. 

(3) Erkennt die Gemeinde die R -Lei
stung (§ 1) als glaubhaft bewiesen an, sa 
stellt sie die angemessene Verglitung fest, 
soweit sie nach den zur Zeit der Leistung 
jeweils geltenden Vorschriften liber das Ver
bot van Preiserhöhungen, insbesondere nach 
der Verordnung Nr. 6/19,10 des Oberbefehls
habers der Heeresgruppe liber dat Verbot 
van Preiserhöhungen zulässig ist. Die Ge
meinde vermerkt Anerkennung und festge
stellte Verglitung auf der Leistungsbeschei
nigung, der Empfangsbescheinigung ader der 
Erklärung nach Formblatt B, (der die Be
weiserhebungen beizuheften sind) mit fol
gendem Vermerk : 

"Anerkannt und festgestellt 
auf .. .... ............ .. . Gulden. 

Eingetragen unter Nr ................. .. der 
R-Leistungsliste für den Monat ..... . . . .... . . . 
.............. . 1940. 

Gemeinde 
Stempel 

Datum Unterschrift." 

(4) Erkennt die Gemeinde die R-Leistung 
(§ 1) als glaubhaft bewiesen an, kann sie 
jedoch die angemessene Vergütung, insbe
sondere wegen fehlender Preisunterlagen 
(Absatz 3) ader wegen der Besonderheit der 
Leistung, nicht feststellen, sa hat sie einen 
Vorschlag flir die angemessene Vergütung zu 
machen. In diesem Falie ist auf der Leis
tungsbescheinigung, der Empfangsbeschei
nigung ader auf der Erklärung nach Form
blatt B (der die Beweiserhebungen beizuhef
ten sind), folgender Vermerk aufzunehmen: 

met de Nederlandsche instanties, welke be
last zijn met het onderzoek der prijzen, te 
onderzoeken en zoo noodig door verklaringen 
ingevolge § 4, alinea 4, aan te vullen of 
ontbrekende verklaringen, dat een verrich
ting geschied is, of ontvangstbewijzen door 
verklaringen ingevolge § 4, alinea 4, te ver
vangen en door het verkrijgen van bewijs op 
te helderen. Bij bedragen tot en met 20 gul
den kan, bij bedragen boven 20 gulden moet 
getuigenverhoor als bewijs voor de verkla
ring overeenkomstig formulier B plaats vin
den, voor zoover het bewijs niet onwraakbaar 
·op een andere manier geleverd kan worden. 

(2) De gemeenten moeten verzoeken in
gevolge § 2 om vergoeding terzake van ver
richtingen, op welke vergoeding de verzoeker 
geen recht heeft, of terzake van R-verrich
tingen (§ 1), die niet geloofwaardig of niet 
genoegzaam bewezen zijn, afwijzen. Van deze 
afwijzing kan de verzoeker binnen 14 dagen, 
nadat hem de afwijzing bekend is gemaakt,. 
schriftelijk in beroep komen bij den Com
missaris, genoemd in Art. 143 der Grondwet. 
De Commissaris geeft de uiteindelijke be
slissing. Voor zoover de Commissaris handelt, 
zooals bepaald is in § 3, alinea 2 en 5, kan 
van zijn beslissing niet in beroep gekomen 
worden. 

(3) Erkent de gemeente de R-verrich
ting (§ 1) als geloofwaardig bewezen, dan 
stelt zij een passende vergoeding vast, voor 
zoover deze ingevolge de ten tijde der ver
richting geldende voorschriften betreffende 
het verbod van prijsverhooging, in het bij
zonder ingevolge de verordening No. 6/1940 
van den Opperbevelhebber der legergroep 
over het verbod betreffende de verhooging 
der prijzen, geoorloofd is. 

De gemeente teekent de erkenning en de 
vastgestelde vergoeding aan op de verkla
ring, dat de verrichting geschied is, op het 
ontvangstbewijs, of op de verklaring over
eenkomstig formulier B (waaraan de bewijs
stukken gehecht moeten worden), op de vol
gende wijze: 

"Erkend en vastgesteld 
op f ................... .. 

Ingeschreven onder No .......... van de lijst 
van R-verrichtingen gedurende de maand 
. .......... ... .... .... .. 1940 . 

gemeente 
stempel 

datum handteekening." 

(4) Wanneer de gemeente de R-verrich
ting als geloofwaardig bewezen erkent, maar 
toch de met de verrichting strokende vergoe
ding niet kan vaststellen, in het bijzonder 
wegens het ontbreken van grondslagen om 
prijzen te berekenen ( alinea 3) of wegens 
he t bijzonder karakter van het verrichte, dan 
moet zij een voorstel doen t er vaststelling 
van zulk een vergoeding. In dit geval moet 
op de verklaring, dat de verrichting is ge
schied, op het ontvangstbewijs of op de ver
klaring overeenkomstig formulier B (waar
aan de bewijsstukken gehecht moeten wor
den) de volgende aanteekening worden ver
meld: 



,,Anerkannt mit Vorschlag einer Vergü
tung von . .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . Gulden. 

Eingetragen unter Nr . ....... . .. ... .. ... der 
R-Leistungsliste für den Monat .. . .. . ... . .... . 
.. ...... . ..... . ... 1940. 

Gemeinde 
Stempel 

Datum Unterschrift." 
(5) Bei nur teilweiser Anerkennung nach 

den Absätzen 3 oder 4 ist der Anerkennungs
vermerk durch die Angabe zu ergänzen, in
wieweit der Antrag anerkannt wird (z. B.: 
anerkannt nur hinsichtlich der Lieferung der 
Verpflegung für 2 Tage). I n diesem Falie 
bezieht sich die festgestellte oder vorge
schlagene Vergütung nur auf die R-Leistung, 
soweit sie anerkannt ist. 

§ 6. (1) V✓enn die nach § 5 Absatz 3 von 
der Gemeinde anerkannte und festgestellte 
Vergütung für die einzelne R-Leistung 

1) wen iger als 200 Gulden b eträgt, hat 
die Gemeinde die Vergütung sofort an den 
Vergütungsberechtigten gegen Quittung zu 
zahlen und den bezahlten Betrag in die R
L eistungsliste einzutragen; 

2) 200 Gulden bis 700 Gulden beträgt, 
hat die Gemeinde die Prüfung und Bestäti
gung der Feststellung der Vergütung durch 
den Kommissar gemäss Artikel 143 der Ver
fassungsurkunde herbeizuführen, der die An
erkennung oder Feststellung abändern oder 
den Antrag auf Vergütung überhaupt ableh 
nen kann. Der Kommissar hat entweder die 
Gemeinde anzuweisen, den Antrag auf Ver
gütung abzulehnen, oder die festgestellte 
oder die abgeänderte Vergütung an den Ver
gütungsberechtigten gegen Quittung und un
ter Eintragung in die R-Leistungsliste zu 
zahle-i. 
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(2) Wenn die Gemeinde nach § 5 Absatz 
4 die R-Leistung ànerkennt, die Vergütung 
dafür jedoch nicht festgestellt, sondern nur 
vorgeschlagen hat, so legt sie den Vorschlag 
für die Vergütung dem Kommissar gemäss 
Artikel 143 der Verfassungsurkunde vor. 
Dieser prüft, ob die Anerkennung der Leis
tung richtig und die vorgeschlagene Vergü
tung unter Anwendung der Bestimmung des 
§ 5 Absatz· 3 angemessen ist. Er kann die 
Anerkennung versagen und die Gemeinde 
anweisen, den Antrag auf Vergütung abzu .. 
lehnen. Bestätigt er die Anerkennung der 
Gemeinde ohne Abänderung oder nur teil
weise nach § 5 Absatz 5, so hat er unabhän
gig von dem Vorschlag der Gemeinde den 
Vergütungsbetrag festzustellen und auf der 
Leistungsbescheinigung, der Empfangsbe
scheinigung oder auf der Erklärung nach 
Formblatt B (der die Beweiserhebungen bei
zuhefte'\ sind) folgenden Vermerk aufzu
nehmen : 

"Anerkennung bestätigt und Vergütung 
festgestellt auf .... .. .. . ......... . ... . . . .. Gulden. 
· Der Kommissar gemäss Artikel 143 

der Verfassungsurkunde für die 
Provinz (Bezeichnung). 

Ort D atum 
Stempel Unterschrift." 
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"Erkend met voorstel om een vergoeding 
vast te stellen van f .. . . . . ... ... . .... . 

Ingeschreven onder No. . . . . . . . . . van de 
lijst van R-verrichtingen gedurende de 
maand ...... .. .... . . ...... . . . .... .. . 1940 . 

gemeente 
stempel 

datum handteekening." 
(5) Bij slechts gedeeltelijke erkenning 

overeenkomstig alinea's 3 en 4 moet de aan
teekening worden aangevuld door de opgave, 
in hoeverre het verzoek erkend wordt (bijv.: 
slechts erkend ten aanzien van de verpleging 
gedurende 2 dagen). In dit geval heeft de 
vastgestelde of voorgestelde vergoeding 
slet!:hts betrekking op de R ·-verrichting, voor 
zoover deze is erkend. 

~ 6. (1) Wanneer de ingevolge § 5, ali
nea 3, door de gemeente erkende en vastge
stelde vergoeding voor de afzonderlijke ver
richting 

1) minde r bedraagt dan 200 gulden, moet 
de gemeente de vergoeding terstond aan den 
gerechtigde tegen quitantie betalen en het 
betaalde bedrag in de lijst van R-verrichtin
gen inschrijven; 

2) van 200 tot en met 700 gulden be
draagt, moet de gemeente de vaststelling der 
vergoeding laten onderzoeken en bekrachti
gen door den Commissaris, genoemd in art. 
143 van de Grondwet, die de erkenning of 
de vaststelling veranderen of het verzoek om 
vergoeding geheel afwijzen kan. De Commis
saris moet de gemeente voorschrijven, om 
het verzoek om vergoeding af te wijzen, of 
om de vastgestelde of de veranderde ver
goeding tegen quitantie aan den gerechtigde 
te betalen, onder inschrijving in de lijst van 
R-verrichtingen. · 

(2) Wanneer de gemeente overeenkom
stig § 5, alinea 4, de R-verrichtingen erkent, 
maar de vergoeding daarvoor echter niet 
vastgesteld, maar slechts voorgesteld heeft, 
legt zij het voorstel voor vergoeding aan den 
Commissaris, genoemd in art. 143 der Grond
wet, voor. D eze onderzoekt of d e erkenning, 
van hetgeen verricht is, juist en de voorge
stelde vergoeding met toepassing van het be
paalde in § 5, alinea 3, redelijk is. Hij kan de 
erkenning te niet doen eri de gemeente voor
schrijven het verzoek om vergoeding af te 
wijzen. Bekrachtigt hij de erkenning der ge
meente zonder wijziging of slechts voor een 
deel overeenkomstig § 5, alinea 5, dan moet 
hij onafhankelijk van het voorstel door de 
gemeente het bedrag der vergoeding vaststel
len en op de verklaring, dat de verrichting 
geschied is, op het o"ntvangstbewijs of op de 
verklaring overeenkomstig formulier B 
(waaraan de bewijsstukken gehecht moeten 
worden), de volgende aanteekening vermel
den : 

"Erkenning bekrachtigd en de vergoeding 
vastgesteld op f ... .. . . . . . . .. .... . 

De Commissaris, genoemd in art. 143 der 
Grondwet, van de provincie . .. .... . ..... .. . . ... . 

Plaats 
stempel 

datum 
handteekening." 
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(3) Wenn die nach Absatz 2 von dem 
Kommissar gemäss Artikel 143 der Verfas
sungsurkunde anerkannte und festgestellte 
Vergütung weniger als 200 Gulden beträgt, 
so hat er die Gemeinde anzuweisen, die fest
gestellte Vergütung an den Vergütungsbe
rechtigten gegen Quittung und unter Eintrag 
in die R-Leistungsliste zu zahlen. 

(4) W enn die nach 
1) § s Absatz 3 von der Gemeinde an

erkannte und festgestellte Vergütung 700 

Gulden übersteigt, hat die Gemeinde den 
Antrag auf Vergütung liber den Kommissar 
gemäss Artikel 143 der Verfassungsurkunde, 
der die Anerkennung und Feststellung der 
Gemeinde prüfen muss und abändern kann, 
dem Generalsekretär im Ministerium des 
Innern vorzulegen; 

2) § 6 Absatz 2 von dem Kommissar ge
mäss Artikel 143 der Verfassungsurkunde be
stätigte und festgestellte Vergütung 200 Gul
den übersteigt, hat der Kommissar den An
t rag auf Vergütung dem Generalsekretär im 
Ministerium des Innern vorzulegen. Dieser 
leitet die gesammeltenAnträge nebstBeweis
unterlagen an den "Chefintendant en beim 
Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlan
den weiter, der über die Festsetzung der Ver
gütung endgültig entscheidet und den Gene
ralsekretär im Ministe,ium des Innern be
auftragt, die vom Chefintendanten festge
setzten Vergütungen durch die Gemeinde an 
den Vergütungsberechtigten gegen Quittung 
und unter Eintragung in die R-Leistungs
liste auszahlen zu lassen. 

§ 7. Sämtliche zu einem Antrage eines 
Vergütungsberechtigten gehörenden Unter
lagen (Leistungsbescheinigung, Empfangs
bescheinigung, Erklärung nach Formblatt B , 
Beweismaterial, Anerkennungs-, Bestäti
gungs- und Feststellungsvermerke, diese, so
weit auf besonderem Blatt angebracht) so
wie Entscheidungen des Chefintendanten 
sind zu heften und mit der laufenden Num
mer der R-Leistungsliste unter deren Be
zeichnung nach Monat und Gemeinde zu 
versehen. Die Unterlagen sind der R-Lei 
stungsliste des betreffenden Monats anzu
fügen, wenn die Gemeinde die Vergütung 
bezahlt hat, andernfalls dem Antragsteller 
zurückzugeben. 

§ 8. Sind alle Anträge der für einen Mo
nat geführten R-Leistungsliste einer Ge
meinde durch Zahlung der Vergütung oder 
Ablehnung des Antrages erledigt, so ist eine 
Ausfertigung der Liste unter Beifügung der 
Unterlagen nach § 7 über den Kommissar 
gemäss Artikel 143 der Verfassungsurkunde 
mit dem Antrag auf Erstattung der durch die 
Gemeinde gezahlten Vergütungen an den 
Chefintendanten beim Wehrmachtsbefehls
haber in den Niederlanden zu lei ten. In dem 
Antrage hat die Gemeinde _den gezahlten 
Gesamtbetrag anzugeben und zu bescheini
gen, dass diese r Betrag als Vergütunge~ für 
"Reguläre Leistungen" nach Massgabe d1eser 

(3) Wanneer de ingevolge alinea 2 door 
den Commissaris, genoemd in art. 143 der 
Grondwet, erkende en vastgestelde vergoe
ding minder dan 200 gulden bedraagt, moet 
hij de gemeente voorschrijven de vastgestel
de vergoeding aan den gerechtigde tegen 
quitantie uit te betalen, onder inschrijving 
in de lijst van R-verrichtingen. 

(4) Wanneer de overeenkomstig 
1) § 5, alinea 3 , door de gemeente erken

de en vastgestelde vergoeding meer dan 700 

gulden bedraagt, moet de gemeente het ver
zoek om vergoeding via den Commissaris, 
genoemd in art. 143 der Grondwet, die de 
erkenning en de vaststelling onderzoeken 
moet en wijzigen kan, worden voorgelegd 
aan den Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken; 

2) § 6, a linea 2, door den Commissaris, 
genoemd in art. 143 der Grondwet, bekrach
tigde en vastgestelde vergoeding meer dan 
200 gulden bedraagt, moet de Commissaris 
het verzoek om vergoeding aan den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken overleggen. Deze zendt 
de gezamenlijke verzoeken met bewijsstuk
ken aan den Hoofdintendant (Chefinten
dant), toegevoegd aan den Weermachtsbe
velhebber in Nederland, verder, die over de 
vaststelling der vergoeding uiteindelijk be
slist en den S ecret a ris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken op
draagt de door den Hoofdintendant vastge
stelde vergoedingen door de gemeenten aan 
de berechtigden tegen quitantie te laten uit
betalen, onder inschrijving in de lijst van R 
verrichtingen. 

§ 7. De gezamenlijke bij een verzoek van 
iemand, die recht op vergoeding heeft, be
hoorende bewijsstukken ( verklaring, dat de 
verrichting geschied is, ontvangstbewijs, ver
klaring overeenkomstig formulier B, bewijs
materiaal, aanteekeningen van erkenning, 
bekrachtiging en vaststelling, de laatste voor 
zoover het op een apart papier is vermeld), 
alsmede de beslissingen van den Hoofdin
tendant, moeten aan elkaar worden gehecht 
en van het volgnummer in de lijst van R
verrichtingen, met aanduiding van de maand 
en de gemeente daarvan, worden voorzien. 
De bewijsstukken moeten bij de lijst van R
verrichtingen van de betreffende maand 
worden gevoegd, wanneer de gemeente de 
vergoeding betaald heeft, of anders aan den 
verzoeker worden teruggegeven. 

§ 8. Zijn alle verzoeken van een maande
lijksche lijst van R-verrichtingen van een 
gemeente door betaling der v ergoeding of 
door afwijzing van het verzoek afgehandeld, 
dan moet een exemplaar van de lijst met bij
voeging van de bewijsstukken, ingevolge~ 7, 
via den Commissaris, genoemd in art. 143 
der Grondwet, met het verzoek om restitutie 
van de door de gemeente betaalde vergoe
dingen, aan den Hoofdintendant (Chefinten
dant), toegevoegd aan den Weermachtsbe
velhebber in Nederland, gezonden worden. 
In het verzoek moet de gemeente het ge
heele uitbetaalde bedrag aangeven en ver
klaren, dat dit bedrag als vergoeding voor 

5 



Verordnung an die Vergütungsberechtigten 
tatsächlich ausgezahlt worden ist. 
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§ 9. (1) Ergibt die Nachprüfung beim 
Chefintendanten, dass keine R-Leistung im 
Sinn e dieser Verordnung vorliegt, o<ler dass 
die Anerkennung der R-Leistung oder die 
Feststellung der Vergütung ganz oder zum 
Teil den Bestimmungen dieser Verordnung 
widerspricht, so kann der Chefintendant die 
Erstattung der von der Gemeinde gezahlten 
Vergütung ganz oder zum Teil ablehnen. 
Nicht erstattete Beträge fallen der Gemein
de, die die Beträge gezahlt bat, zur Last. Die 
Rückforderung der an den Vergütungseinp- . 
fänger gezahlten Vergiitung ist nur zulässig, 
wenn der Vergütungsempfänger bei Annah 
me der Vergütung wusste oder nur infolge 
grober Fahrlässigkeit nicht wusste, dass ihm 
eine solche überhaupt nicht oder nicht in 
der gezahlten Höhe zustand. Soweit sich 
hierdurch eine unbillige Belastung für eine 
Gemeinde ergibt , ist der entstandene Schade 
vom niederländischen Staat zu tragen. D ies
bezügliche Anträge haben die Gemeinden an 
den Generalsekretär im Finanzministerium 
zu richten, der nach freiem Ermessen ent
scheidet. 

(2) Die Entscheidung des Chefintendan
ten ist mit Beschwerde oder Rechtsmittel 
nicht anfechtbar und endgültig. 

§ ro. Die von der deutschen Wehrmacht 
den Gemeinden zu erstattenden Beträge für 
R -Leistungen überweist der Chefintendant 
den Gemeinden. 

§ 1 r. Die Entscheidung darüber, wer die 
der deutschen Wehrmacht auf Grund dieser 
Verordnung entstandenen Ausgaben trägt, 
bleibt späterer Regelung vorbehalten. 

§ 12. Verfälschungen oder fälschliche An
fertigung der im § 7 erwähnten Unterlagen 
sowie falsche Angaben auf Formblatt B sind 
Straftaten im Sinne des§ 1 Ziffer 1 der Ver
ordnung Nr. 12/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete. 

§ 13. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 16. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebie te, 
SEYSS-lNQUART. 
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regelmatige verr ichtingen (Reguläre L ei
stungen) volgens den maatstaf van deze ver
ordening daadwerkelijk aan de gerecht igden 
uitbetaald is. 

§ 9. (1) Blijkt bij het onderzoek b ij den 
Hoofdintendant, dat een R-verrichtin g, in 
den zin van deze verordening, niet heeft 
plaats gevonden, of dat de erkenning van de 
R-verrichting of de vaststelling van de ver
goeding voor het geheel of ten deele in strijd 
met de bepalingen van deze verorden ingen 
is geschied, dan kan de Hoofdintendant de 
restitutie van de door de gemeente betaalde 
vergoeding geheel of ten deele weigeren. Niet 
gerestitueerde bedragen komen te laste van 
de gemeente, die deze betaald heeft ; terug
vordering van de vergoeding, welke aan den 
ontvanger der vergoeding uitbetaald is, is 
slechts toelaatbaar, wanneer de ontvanger 
der vergoeding bij het aannemen der vergoe
ding wist of slechts ten gevolge van grov e 
nalatigheid niet wist, dat hem zulk een ver-
goeding of een vergoeding tot zulk een be
drag, als hem werd uitbetaald, niet toekwam. 
Voor zoover hieruit een onredelijke belasting 
van een gemeente voortvloeit, moet de ont
st ane schade door den Nederlandschen Staat 
worden gedragen. Verzoeken hieromtrent 
moeten de gemeenten aan de Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën richten, die naar eigen goeddunken be
slist. 

(2) De Hoofdintendant geeft een uit
eindelijke beslissing, welke met geen klacht 
of rechtsmiddel aan te tasten is. 

§ ro. De door de Duitsche weermacht 
aan de gemeenten te restitueeren bedragen 
voor R-verrichtingen worden door den 
Hoofdintendant aan de gemeenten overge
maakt. 

§ 1 r. De beslissing over de vraag, wie de 
uitgaven, ontstaan op grond van deze ver
ordening ten behoeve van de Duitsche weer
macht, draagt, zal nader geregeld worden. 

§ 12. Vervalsching of het valschelijk op
maken van de in § 7 bedoelde bewijsstukken, 
alsmede valsche aangiften op formulier B, 
zijn delicten in den zin van § 1, onder 1, van 
de verordening No. 12/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied. 

§ 13. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Juli 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- INQUART. 
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Telefon Nr. } 
Telefoonnummer: 

Liste über Vergütungsanträge für reguläre Leistungen an die Deutsche Wehrmacht nach der Verordnung vom 16. Juli 1940, Verordnungsblatt 
für die besetzten niederländischen Gebiete Stück II, Nr. 49 . 
Lijst van verzoeken om vergoeding t er zake van regelmatige verrichtingen voor de Duitsche weermacht ingevolge de Verordening van 16 Juli 
1940, Verordeningenblad voor het bezett e Nederlandsche gebied Stuk II, No. 49. 

I. Ausfertigung abgeschlossen am: } 
1e. Exemplaar afgesloten den 

2. Ausfertigung vorgelegt an den Kommissar der Provinz } { am : } ze. Exemplaar voorgelegd aan den Commissaris in de provincie op den 

3 . Ausfertigung vorgelegt an den Kommissar der Provinz } { am : } 3e. Exemplaar voorgelegd aan den Commissaris in de provincie op den 

Vorgelegt an den Chefintendanten heim W.B.i.d. Niederlanden am: } 
Voorgelegd aan den Hoofdintendant, toegevoegd aan den Duitschen weermachtsbevelhebber in Nederland, op den 

Der Bürgermeister 
De Burgemeester 

U nterschrift 
Handteekening 

Der Kommissar gemäss Artikel 143 der Ver- } 
fassungsurkunde in der P rovinz 
De Commissaris, genoemd in art. 143 der 
Grondwet, in de provincie 

Unterschrift 
Hand teekening 

0:, 
.._:, 



Formblatt A - Innere Selte - links Bormnller A - Blnnenbla<l - llnkerzij<le 

Lau-
fende 

Nr. 

Volg-
num-
mer 

2 

3 

Tag 
Monat 

der Stel-
lung des 
Antrages 

Dag 
Maand 

van het 
indienen 
van het 
verzoek 

5.7. 

Antragsteller Verzoeker 

Name 
Vornamen Geburtsdatum Wohnort 

und Geburtsort Strasse Nr. 

Naam Geboortedatum Woonplaats 
Voor- en geboorte- Straat en huis-
namen plaats nummer 

Vergütungsberech tigter 
Tot vergoeding gerechtigde 

Der die Leistung ausgeführt hat 
Degene, die de verrichting heeft gedaan 

Name 
Vornamen 

Naam 
Voornamen 

Wohnort 
Strasse Nr. 

Woonplaats 
Straat en huis

nummer 

Meyer, Hans 20. 1. 01 Rotterdam Meyer, Hans Rotterdam 
Amsterdam Driebergenstraat 50 Driebergenstraat 50 

Art der Leistung 
oder Lieferung 

Aard der verrichting 
of der levering 

1 

j 
Eine Schreibmaschine 

,,!deal" - gebraucht -
geliefert 

Een gebruikte ,, !deal " 
schrijfmachine geleverd 

1 

~ 
00 



Formulier A - Binnenblad - rechterzijde Formblatt A - Innere Selte - rechts 

bil j Vergütung 
.!!J Ë i:: Empfänger der " Beweismaterial ' Beantragte festgestellt von: 

V ergoeding 

j ~ -~ f d .., t: " Leistungbescheinigung Vergütung t t Id d ..; .., .., ;:; > Lie e:ung o er ~ o O ..., Empfangsbescheinigung ___ vas ges e oor: ze "-'= ~ bil Le1stung : 0 8"0 5-;;;- E rklürung (F.Bl.B.) V ht Gemeinde Ko rrÏ missar l Chefin ten-
~ e 152 i:: -5 t:rotbll-:;; Bewij smateriaal: erzoc _ emit: der dantmit: 
v bil g:,-:;; "'j::î Degene die de ~ ..., > ~ .!!! V ~rklaring, dat_ de . . vergoeding Prov. mit : Hoofd-
5 ê i:: "' i:: > u verrichting of de " "~ > o. vernchtmg geschied 1s tn guldens Gemeente Commissaris intendant 
'B ~ 2 ~ ~ 8 ·5 levering heeft ~ ~ ~ 1': ~ 0ntvangst?ewij s op: in de prov. op: 
"' 

0 
" bil ;l " (.!) ., o V erklarmg op : 

,-1 :> .; i:: bil..., > aangenomen .; (Formulier B) 1 

:.:l .B ~ ~ 0 bil hfl . hfl. hfl. 

5.6. 

2 

3 

Deutsche Wehr- Rotter- Empfangsbescheini-
macht Feldp. dam gung 

Nr. 01576 

Duitsche Weer
macht Veldpost 

nr. 01576 

Ontvangstbewijs 

75.- 75--

hfl. 

gezahlt von 
Gemeinde 

mit: 
am Dat. 

ui t betaald 
door de 
gemeente 

op : 

hfl. 

Antrag abgelehnt 
erstattet von durch : 
der Deutschen a) Gemeinde 

Wehrmacht b) K omm.d. Prov. 
mit: Datum der c) Chefintendant 

Verfü!iung Verzoek afgewe-
Vergoedmg door zen door : 

de Duitsch~ a) gemeente 
weermacht b) Comm. in de 
Datum der provincie 
beschikldng c) Hoofdintendant ~ 

hfl. 
75.-

Chefinten
dant 

Hoofdinten
dant 
Nr. 624o(B) 1 
30.7.40 



FORMBLATT B: Erklärung (linke Seite) 

Gemeinde } 
Gemeente 

Datum 

Ich, } 
Ik, 

geboren am 
geboren, den 

wohnhaft in ...... . 
woonplaats 

Strasse } 
straat enz. en nummer 

70 1940 

FORMULIER B: Verklaring (linker zijde) 

Telefon } 
Telefoon 

in 
te 

Gemeinde 
gemeente 

} 
(Name, Vornamen) 

(namen en voornamen) 

beantragte Vergütung für eine Lieferung (Leistung) an die deutsche Wehrmacht. Dazu erkläre 
ich zu den Fragen: 
verzoek vergoeding voor een levering (verrichting) ten behoeve van de Duitsche weermacht. 
Daartoe antwoord ik op de volgende vragen: 

1. Art der Lieferung oder Leistung? 
Aard der levering of verrichting? 

2. Ort der Lieferung oder Leistung? 
Plaats van levering of verrichting? 

3. Tag der Lieferung oder Leistung? 
Dagteekening der levering of verrichting? 

4. Von wem wurde die Lieferung oder Leis
tung gefordert? 
Door wien werd de levering of de ver
richting gevorderd? 

5. An wen wurde geliefert, für wen wurde 
geleistet? 
Aan wien werd geleverd? Ten behoeve 
van wien werd iets verricht? 

6. Hat derjenige, der geliefert oder ge
leistet hat, eine Bescheinigung darüber 
erhalten? 
Von wem? 
Heeft degene, die heeft geleverd of iets 
heeft verricht, een verklaring daarvan 
gekregen? 
Van wien? 

7 . Verbleib der Bescheinigung? 
Waar bevindt zich die verklaring? 

8. Welche Beweise können erbracht werden? 
(Zeugen usw.) 
Welke bewijzen kunnen naar voren 
gebracht worden? 

9. Ist Antrag auf Vergütung für die Liefe
rung oder Leistung bereits gestellt? 
Wenn ja, bei wem? 
Is er reeds een verzoek om vergoeding 
voor de levering of de verrichting inge
diend? 
Zoo ja, bij wien? 

10. Ist eine Zahlung für die Lieferung oder 
Leistung bereits erfolgt? 
Ja, nein, von wem, mit welchem Betrag? 
Is betaling voor de levering of de ver
richting reeds gevolgd? 
Ja neen, van wien, welk bedrag? 
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11. Welche Vergütung wird beantragt? 
Wie wird die Vergütung nach selbst 
aufgewendeten Kosten, nach Vergütung 
für selbst geleistete Arbeit , nach Gewinn 
berechnet? 
Welke vergoeding wordt verzocht? 
Hoe wordt de vergoeding berekend (op 
grond van de zelf aangewende kosten, 
van vergoeding van eigen arbeid, van 
winst)? 

12. Welche Angaben (Vergleichspreise für 
entsprechende Lieferungen oder Leis
tungen usw.) können zur Glaubhaft
machung der beantragten Vergütung ge
macht werden? 
Welke gegevens (prijzen voor overeen
komstige leveringen of verrichtingen ter 
vergelijking, enz.) kunnen voor het ge
loofwaardigmaken van de verzochte 
vergoeding worden aangevoerd? 

13. Sonstige Angaben, insbesondere nähere 
Darstellung, wie sich die Anforderung 
und die Ausführung der Lieferung oder 
Leistung vollzogen hat? 
Andere gegevens, in het bijzonder een 
beschrijving van het feit, hoe de vorde
ring en de uitvoering der levering en de 
verrichting is· geschied. 

Mir ist bekannt , class falsche Angaben oder Fälschungen von Beweismitteln nach den 
deutschen Strafgesetzen unter Anwendung der Verordnung Nr. 12/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete über die Wehrmachtsgerichtsbarkeit strafbar sind. 

Mij is bekend, dat valsche aangifte of vervalsching van bewijsmiddelen strafbaar is volgens 
de Duitsche strafwetten met toepassing van de Verordening N°. 12/ 1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de bevoegdheid van den 
(Duitschen) Krijgsraad . 

Gemeinde} 
Gemeente 

Datum 

U nterschrift . 
Handteekening. 

VERMERK : Rechte Seite des Formblattes zur Beantwortung der Fragen auf der linken Seite. 
OPMERKING: Op de rechter zijde van het formulier dienen de vragen, die op de linker zijde 
zijn vermeld, te worden beantwoord. 



z6 Juli z940 VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Bezahlung der 
Verglitung bei Inanspruchnahme von 
Privatquartier und bei Unterkunft in 
Betrieben des Gastwirts- und Beher
bergungsgewerbes. (Verordnungs b latt, 
Stlick II). 
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Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 

(RGB!. I S. 778) verordne ich im Einver
nehmen mit dem Wehrmachtsbefehlshaber 
in den Niederlanden: 

§ r. (1) Flir die mit Quartieranweisung 
vom 29. Mai 1940 12 Uhr ab durch die D eut
sche Wehrmacht in Anspruch genommene 
Unterkunft sind in den Niederlanden folgen
de Verglitungssätze zu zahlen: 
Flir Generale, Stabso.ffiziere 

und Wehrmachtbeamte mit 
entsprechendem Rang . 1,50 Gulden, 

für a lle librigen Offiziere, 
Wehrmachtbeamte und Un-
teroffiziere mit P ortepee. 1,- Gulden, 

für Unteroffiziere mit Bett . 0.50 Gulden, 
,, ,, ohne 0,30 Gulden, 
,, Mannschaften mit 0,20 Gulden , 
,, ,, ohne 0,10 Gulden. 
(2) Flir Wehrmachtgefolge (Zivilperso-

nen) der Deutschen W ehrmacht werden von 
den Ortskommandanturen ihrer Besoldung 
entsprechende Quartieranweisungen ausge
stellt. Diese sind wie Quartieranweisungen 
für Soldaten (Absatz 1) zu behandeln. 

(3) Bei ausnahmsweiser Inanspruch
nahme von Verpflegung erhöht sich der Satz 
urn je 0,90 Gulden. Bei teilweiser Inan
spruchnahme von Verpflegung sind für Mor
genkost ein Sechstel, Mittagskost drei Sechs
tel und Abendkost zwei Sechstel des vorge
nannten Vergiitungssatzes für die Verpfle
gung zu zahlen. 

(4) Der Vergütungssatz beträgt für: 
1 Pferd . 0,10 Gulden, 
1 Geschäftszimmer . 0,30 Gulden, 
1 Wach- oder Arreststube 0,10 Gulden. 

(5) Bei enger Unterbringung ist eine an
gemessene Verglitung zu zahlen. In Zweifels
fällen <larf jedoch nicht mehr als 0,05 Gulden 
für den Mann und den Tag gezahlt werden. 

(6) Bei Unterkunft in Betrieben des 
Gaststätten- und Beherbergungsgewerbes ist 
von den liblichen Preisen des Hotelzimmers 
auszugehen und von diesem Zimmerpreis fol
gender Abschlag abzuziehen: 
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z6 Juli z940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de be
taling van vergoeding terzake van in
kwartiering bij particulieren en in ho
tels of pensions. (Verordeningenblad, 
Stuk II) . 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 

Mei 1940 (RWB. I, blz. 778) bepaal ik in 
overeenstemming met den Duitschen Weer
machtsbevelhebber in Nede'rland: 

§ r. (1) Voor de inkwartiering aan de 
hand van een inkwartieringsbiljet ten be
hoeve van de Duitsche weermacht, vanaf 29 

Mei 1940 te 12 uur, moeten in Nederland de 
volgende vergoedingen betaald worden : 
Voor generaals, stafofficieren en amb

tenaren der weermacht met over-
eenkomenden rang .. . . ..... ...... . . .. .. f 1,50, 

voor alle overige officieren, ambtena-
ren der weermacht en onderofficie-
ren met "portepee" ......... .. .......... f 1,00, 

voor onderofficieren, met bed .... ... .. f 0,50, 

,, , zonder bed . ..... f 0,30, 

manschappen, met bed ......... f 0,20, 

,, ,, , zon der bed .. . ... f 0,10. 

(2) Voor burgerpersonen, die op een of 
andere wijze bij de D uitsche weermacht 
werkzaam zijn, worden door het plaatselijk 
commando inkwartieringsbiljetten uitgereikt 
in overeenstemming met hun bezoldiging. 
Deze moeten a ls inkwartieringsbiljetten voor 
soldaten worden behandeld ( alinea 1). 

(3) Bij het, bij uitzondering, vorderen 
van verpleging, wordt de vergoeding telkens 
met f 0,90 verhoogd. Bij gedeeltelijke ver
pleging moet voor ontbijt een · zesde, voor 
middageten twee zesde en voor het avond
eten twee zesde van deze vergoeding betaald 
worden. 

(4) De vergoeding bedraagt voor 
1 paard . . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . o,ro, 
1 kantoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30, 

1 wacht- of arrestantenkamer . . . . . . 0,10. 

(5) Bij beperkte inkwartiering moet een 
evenredige vergoeding worden betaald. In 
twijfelgevallen mag echter niet meer dan 
f 0,05 per dag en per man betaald worden. 

(6) Bij inkwartiering in hotels of pen
sions moet worden uitgegaan van de gewone 
hotelkamerprijzen en moet van deze prijzen 
de volgende korting worden afgetrokken: 
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Bei einem Mindestzimmerpreis 
Bij een minimumprijs van de kamer 

bis r Gulden einschliesslich . . . . . . . . 
tot en met f r .-
von über r Gulden, bis 2 Gulden einschliesslich 
van f r.- tot en met f 2.-

von über 2 Gulden, bis 3 Gulden einschliesslich 
van f 2 .- tot en met f 3.-
von über 3 Gulden, bis 5 Gulden einschliesslich 
van f 3.- tot en met f 5.-
von über 5 Gulden . . . . . . . . . . 
van meer dan f 5.-

( 7) Verpflegung ist nach den üblichen 
Preisen bar von den Quartiernehmem zu 
bezahlen. 

(8) An Stelle des Bedienungszuschlages 
ist der landesübliche Zuschlag von 10 % zu 
der gekürzten Vergütung zu zahlen. 

(g) Werden Gebäude, Räumlichkeiten 
oder Grundstücke, die für die Zwecke des 
niederländischen Staates unmittelbar be
nützt werden oder zur Verfügung stehen, zu 
Unterkunftszwecken in Anspruch genommen, 
so werden Vergütungen nicht gezahlt. 

§ 2. (r) Bei der Inanspruchnahme eines 
Quartiers stellt die zuständige Ortskomman
dantur oder, falls eine solche nicht vorhanden 
ist, der betreffende Einheitsführer dem 
Quartiemehmer eine Quartieranweisung aus 
(Anlage). 

(2) Die Quartieranweisung ist beim 
Quartiergeber abzugeben. Nach Inanspruch
nahme des Quartiers bescheinigt der Quar
tiernehmer auf der Quartieranweisung die 
Richtigkeit der Inanspruchnahme des Quar
tiers (Dauer, mit oder ohnc:, Verpflegung 
usw.) . 

(3) Der Quartiergeber löst die Quartier
anweisung beim zuständigen 'Bürgermeister 
ein. Die Gemeinde ist verpflichtet, den für 
die Inanspruchnahme des Quartiers zusteh
enden Betrag nach den obenangeführten Sät
zen zu vergüten. 

(4) Die von den Gemeinden verauslag
ten Quartiergelder werden von den zustän
digen Ortskommandanturen nach Vorlage 
der gesammelte!]. Quartierscheine monatlich 
erstattet. 

§ 3. (1) Liegt eine Bestätigung der In
anspruchnahme durch den Quartiernehmer 
nicht vor, so ist der Bürgermeister im Be
nehmen mit der Ortskommandantur oder 
dem betreffenden Einheitsführer verpflich
tet, die vorgenannten Vergütungssätze nach 
Feststellung der tatsächlichen Quartierleis-
tung zu zahlen. · 

(2) Ueber die Vergütungssätze und die 
R echtmässigkeit ihrer Zahlung entscheidet 
der Chefintendant beim Wehrmachtsbefehls
haber in den Niederlanden nach Anhören der 
Beteiligten endgültig. 

Mindestvergütung 
Minimumvergoeding der kamer 

Abschlag - ---- - -------
Korting 

% 

25 

30 

40 

50 

Einbettzimmer 
Met r bed 

Gulden 

Zweibettzimmer 
Met 2 bedden 

Gulden 

der übliche Bettpreis 
de gewone prijs per bed 

I .- I.50 

2.IO 

2.80 

2.25 

3.r5 

4 .25 

( 7) Verpleging moet door de kwartierne
mers met inachtneming der gewone prijzen 
contant betaald worden. 

(8) In plaats van fooien moet een toe
slag van 10 % van de vergoeding betaald 
worden. 

(g) Worden gebouwen, ruimten of ter
reinen, die rechtstreeks gebruikt worden of 
ter beschikking staan voor doeleinden van 
den Nederlandschen Staat, voor inkwartie
ring gevorderd, dan worden geen vergoedin
gen betaald. 

§ 2. (1) Wanneer inkwartie ring gevor
derd wordt, reikt het bevoegde plaatselijke 
commando, of als zoo'n instantie ontbreekt, 
de commandant van het betreffende onder
deel, aan den kwartiernemer een inkwartie
ringsbiljet uit (Bijlage). 

2) Het inkwartieringsbiljet moet aan 
den kwartiergever worden afgegeven. Na de 
vordering van het kwartier vermeldt de 
kwartiememer op het inkwartieringsbiljet de 
juistheid van de vordering (duur, met of zon
der verpleging, enz.). 

(3) De kwartiergever lost het inkwartie
ringsbiljet bij den bevoegden burgemeester 
in. De gemeente is verplicht het bedrag te 
vergoeden, dat den kwartiergever toekomt 
wegens gevorderd kwartier, en wel aan de 
hand van bovengenoemde tabellen. 

(4) De door de gemeenten uitgegeven 
kwartiergelden worden door het bevoegde 
plaatselijke commando op vertoon van de 
gezamenlijke inkwartieringsbiljetten maan
delijks ·vergoed. 

§ 3. (1) Is geen bevestiging van de vor
dering van het kwartier aanwezig, dan is de 
burgemeester, in overeenstemming met het 
plaatselijk commando of met den comman 
dant van het onderdeel, verplicht om boven
genoemde vergoedingen, na vaststelling van 
hetgeen de kwartiergever gepresteerd heeft, 
uit te betalen. 

(2) Over de vergoedingen en de recht
matigheid van de betaling daarvan beslist 
uiteindelijk de Hoofdintendant (Chefinten
dant), toegevoegd aan den Weermachtsbe
velhebber in Nederland, nadat hij de belang
hebbenden heeft gehoord. 



N°. 50-51 

§ 4. Quartierleistungen für die D eutsche 
Wehrmacht vor dem 29. M a i 1940 werden 
nicht vergütet. 

§ 5. Diese Verordnung tritt mit dem Ta
ge ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 16. Juli 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

S EYSS-INQUART. 

ANLAGE . 
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§ 4. Inkwartieringen ten behoeve van de 
Duitsche weermacht van vóór 29 Mei 1940 
worden niet vergoed. 

§ 5. D eze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Juli 1940. 
D e Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

BIJLAGE. 
QUARTIERANWEISUNG. 

INKWARTIERINGSBILJET. 

Der/ Die/ Das } 
De/Het · 
hat für die Zeit vom } 
moet voor de t ijd van 
Quartier, mit/ohne Verpflegung, zu !eisten für: 

b is} 
tot 

kwartier, met/zonder verpleging, verschaffen ten behoeve van: 

{ Generale oder Stabsoffiziere 
generaal(s) of stafofficier(en) { 

Geschäftszimmer 
kantoorkamer(s) 

{ 
{ 

{ 

Offiziere oder P ortepeeunteroffiziere 
officier(en) of onderofficie r(en) met "portepee" 
U nteroffiziere 

{ 

{ 

Arrestraum 
arrestantenkamer(s) 
Pferde 

onderofficier(en) 
Mannschaften 
manschappen 

..... , den . 
Siegel 

Stempel 
Das Quartier wurde von } 
Het kwartier werd van 

19 ... 

bis} 
·· tot 

paard(en) 

U nterschrift 
Handteekening 

von mir mit/ohne Verpflegung in Anspruch genommen. 
door mi~, met/zonder verpleging, in gebruik gehouden. 

N °. 51. 

16. Juli 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Einführung 
von Wehrmachtbezugscheinen und 
Wehrmachtmarken für den Ankauf von 
zwangsbewirtschafteten oder gesperrten 
L ebens- und Futtermitteln. (Verord
nungsblatt, Stück u). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Flih
rers liber die Auslibung der Regierungsbe
fugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 
1940 (RGB!. I S . 778) verordne ich im E in
vernehmen mit dem Wehrmachtsbefehlsha
ber in den Niederlanden: 

§ 1. In den N iede rlanden werden fi.ir den 
Ankauf von zwangsbewirtschafteten oder ge- · 
sperrten Lebens- und Futtermitteln durch 
deutsche Wehrmachtangehörige W ehrmacht
bezugscheine (blau) und Wehrmachtmarken 
eingeführt. 

§ 2. Die Wehrmachtbezugscheine werden 

N°. 51. 

Quartiernehmer 
Kwartiernemer 

16 Juli 1940. , VERORDENING van den 
Rij kscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het in
voeren van distributiekaarten en distri
butiebons voor de Duitsche weermacht 
voor den aankoop van levens- en voe
dermiddelen, die onder distributie vallen 
of waarvan het verbruik in het algem een 
verboden is. (Verordeningenblad, Stuk 
II ) . 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer betreffende de u itoefening van de 
regeeringsbevoegdheden in N ederland van 18 
Mei 1940 (RWB. I , blz. 778) bepaal ik in 
overeenstemming met den Duitschen weer
machtsbevelhebber in Nederland : 

§ 1. In Nederland worden distributie
kaarten (blauw) en distributiebons voor de 
weermacht voor den aankoop van levens- en 
voedermiddelen, die onder distributie vallen 
of waarvan het verbruik in het algemeen ver
boden is, door leden der Duitsche weermacht 
ingevoerd. 

§ 2. De militaire distributiekaarten wor-
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für den Ankauf von Lebens- oder Futter
mitteln für ganze Einheiten verwendet. Sie 
müssen die anzukaufende Waren, Art und 
Menge, sowie die Unterschrift des Truppen
führers (Bataillon- e>der selbständigen Ein
heitenführers) mit Angabe des Dienstgrades 
und das Dienstsiegel oder den Dienststem
pel der Einheit enthalten. Muster des Wehr
machtbezugscheines (blau) siehe Anlage I. 

75 

§ 3. D ie Wehrmachtmarken werden für 
den Ankauf von Lebensmitteln durch ein
zelne Wehrmachtangehörige verwendet. Sie 
werden den Wehrmachtangehörigen von 
ihren Truppenteilen nach Massgabe der je
weils geltenden militärischen Vorschriften 
ausgehändigt. Nachstehende Wehrmacht
marken werden eingeführt: 
blaue Wehrmachtmarken für 50 g Brat, 

braune Wehrmachtmarken für 100 g Kaffee 
oder 20 g Tee, 

grüne Wehrmachtmarken für 200 g Zucker, 

violette Wehrmachtmarken für 100 g lV[ehl, 

hellblaue Wehrmachtmarken für 100 g Fette, 

grauè Wehrmachtmarken für 100 g Nähr-
mi ttel aller Art. 
Muster der Wehrmachtmarken siehe An

lage 2. 

§ 4. Wehrmachtbezugscheine und Wehr
machtmarken dürfen nur abgegeben werden: 

1) von uniformierten Angehörigen der 
Deutschen Wehrmacht, P olizei oder SS, des 
verstärkten Grenzaufsichtdienstes, der Deut
schen Reichspost oder der Deutschen Reichs
bahn; 

2) von nichtuniformierten Angehörigen 
der unter Ziffer 1 genannt en Verbände, so
weit sie mit einem Ausweis liber ihre An
gehörigkeit zu einem dieser Verbände ver
sehen sind; 

3) von Personen, die von einer Dienst
stelle der unter Ziffer 1 genannten Verbände 
schriftlich zur Abgabe ven Wehrmachtbezug
scheinen oder Wehrmachtmarken ermächtigt 
sind. 

§ 5. Die Annahme ordnungsmässig aus
gestellter und abgegebener Wehrmachtbezug
scheine ader Wehrmachtmarken <larf ohne 
zwingenden Grund nicht abgelehnt werden. 

§ 6. Verstösse gegen diese Verordnung 
sind Verstösse gegen die Bestimmungen der 
Verteilungsordnung 1939. 

§ 7. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 16. Juli 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

den gebruikt bij aankoop van levens- of voe
dermiddelen ten behoeve van geheele een
heden. Zij moeten de aan te koopen goederen, 
soort en hoeveelheid, alsmede de handteeke
ning van den troepencommandant (batal
jonscommandant of commandant van een 
zelfstandig onderdeel), onder vermelding van 
rang, en het dienstzegel of dienststempel van 
het onderdeel inhouden. Zie voor het voor
beeld van een militaire distributiekaart 
(blauw) bijlage I. 

§ 3. D e militaire distributiebons worden 
gebruikt bij aankoop van levensmiddelen 
door afzonderlijke leden der Duitsche weer
macht. Zij worden aan deze leden uitgereikt 
door hun legeronderdeel naar den maatstaf 
van de geldende militaire voorschriften. On
derstaande militaire distributiebons worden 
ingevoerd: 
blauwe militaire distributiebons voor 50 gr. 

brood, 
bruine militaire distributiebons voor 100 gr. 

koffie of 20 gr. thee, 
groene militaire distributiebons voor 200 gr. 

suiker, 
violette militaire distributiebons voor 100 gr. 

meel, 
lichtblauwe militaire distributiebons voor 

100 gr. vet, 
grijze militaire distributiebons voor 100 gr. 

levensmiddelen van elke soort. 
Zie voor het voorbeeld van een militairen 

distributiebon b ijlage 2. 

§ 4. Militaire distributiekaarten en mili
taire distributiebons mogen alleen afgegeven 
worden door: 

1) in uniform gekleede leden der Duit
sche weermacht, Politie of SS, van den ver
sterkten grenswachtdienst, van de Duitsche 
Rijkspost of van de Duitsche Rijksspoor
wegen; 

2) niet in uniform gekleede leden van de 
onder 1 genoemde eenheden, voorzoover zij 
voorzien zijn van een bewijs, dat zij tot een 
dezer organisaties behooren; 

3) personen, die door een instantie van 
de onder 1 genoemde organisaties schriftelijk 
gemachtigd zijn om militaire distributie
kaarten of militaire distributiebons af te 
geven. 

§ 5. Het aannemen van regelmatig uitge
reikte en afgegeven militaire distributiekaar
ten of militaire distributiebons mag zonder 
dringende reden niet geweigerd worden. 

§ 6. Vergrijpen tegen deze verordening 
zijn vergrijpen tegen de bepalingen van de 
Distributiewet 1939. 

§ 7. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Juli 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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WEHRMACHTSBEZUGSCHEIN 
BIJLAGE I. 29 

für den Ankauf von Lebens- oder Futtermitteln im Bereich des Wehrmachtsbefehlshabers 
in den N iederlanden. 
MILITAIRE DISTRIBUTIE-KAART 
voor den aankoop van levensmiddelen en voedermiddelen in de door de Duitsche weermacht 
bezette gebieden in Nederland. 
Die Dienststelle Feldpost Nr. De Militaire Veldpost nr. 

..,. . ... . 

ist berechtigt, für ihren laufenden Bedarf nach
stehende Mengen zu beziehen : 

is bevoegd, voor de normale behoefte de 
volgende hoeveelheden te betrekken: 

Lauf. Nr. 
Loop. Nr. 

2 

3 

4 

5 

6 

0 

Art der Ware * 
Aard van de goederen. 

Mengen in Kg. bezw. in Stück 
Hoeveelheid in kg. en stuk 

Ortsunterkunft , 
Plaats van vestiging. 

1940 

Unterschrift des Kommandeurs bezw. des 
selbstständigen Einheitsführers: 

Dienstsiegel. Onderteekening van den Kommandant of 
Dienststempel. van den zelfstandigen leider van de groep: 

Anm. Dieser Wehrmachtbezugschein <larf nur von Angehörigen der deutschen Wehrmacht 
ausgestellt werden. 

Bern . Deze militaire distributie-kaart mag slechts door personen van de Duitsche weer
macht worden uitgegeven. 

* Ausfüllung in lateinischer Schrift. Invullen in Latijnsche letters. 

BIJi.AGE 2. 

(g1iin, groen) (braun, bruin) 

(hellblau, lichtblauw) (blau, blauw) 

(grau, grijs) (violett. violet) 
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17 . Juli 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dische Gebiete über die Deutsche Ge
richtsbarkeit in Strafsachen. (Verord
nungsblatt, Stück 12). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Führers 
über die Ausübung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. IS. 778) verordne ich: 

r. TITEL. - A/lgemeines. 
§ r. (r) Für die besetzten niederlän

dischen Gebiete wird die Deutsche Gerichts
barkeit in Strafsachen errichtet. Ihre Organe 
sind das Deutsche Landesgericht und das 
Deutsche Obergericht in den besetzten nieder
ländischen Gebieten sowie die beiden Ge
richten gemeinsame Staatsanwaltschaft. 

(2) Die Vorschriften über die deutsche 
Wehrmachtsgerichtsbarkeit und die Sonder
gerichtsbarkeit in Strafsachen für Ange
hörige der SS und für die Angehörigen der 
Polizei-Verbände bei besonderem Einsatz 
bleiben unberührt. 

2 . TITEL. - Zuständigkeit. 
§ 2. (r) Die deutschen Gerichte sind 

unter Ausschluss der niederländischen Ge
richtsbarkeit zuständig für die Verfolgung 
und Aburteilung von Straftaten, die von 
deutschen oder ehemals deutschen Staats
angehörigen oder von Angehörigen des Pro
tektorats Böhmen und Mähren begangen 
werden. 

(2) Das Gleiche gilt ohne Ansehung der 
Staatsangehörigkeit des Täters oder Teil
nehmers, wenn die Tat: 

r. sich gegen das Grossdeutsche Reich, 
das deutsche Volk, die Nationalsozialistische 
Deutsche Arbeiterpartei, deren Glicderun
gen und angeschlossenen Verbände richtet; 

2. sich gegen einen deutschen Staats
angehörigen oder eine Person richtet, die in 
einem Dienstverhältnis zum Grossdeutschen 
Reich, zur Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei , ihren Gliederungen und an
geschlossenen Verbänden sich befindet, 
während der Ausübung dieses Dienstver
hältnisses oder in Beziehung darauf; 

3. im Dienste der Deutschen Behörden 
oder im Zusammenhang mit diesem Dienst, 
auf deutschem Hoheitsgebiet oder in Ge
bäuden, Räumlichkeiten oder Anlagen, die 
den Zwecken des Grossdeutschen Reiches, 
der Nationalsozialistischen Deutschen Ar
beiterpartei, ihren Gliederungen und ange
schlossenen Verbänden dienen, begangen 
wird; 

4. sich als Plünderung im freigemachten 
Gebiet oder in freiwillig geräumten Gebäuden 
oder Gäumen oder als ein Verbrechen oder 
Vergehen gegen Leib, Leben oder Eigentum 
unter Ausnutzung der zur Abwehr von Flie
gergefahr getroffenen Massnahmen oder als 
ein gemeingefährliches, insbesondere die Er
nährungslage gefährdendes Verbrechen dar
stellt . 
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17 Juli 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derJandsche gebied betreffende de Duit
sche rechterlijke macht voor strafzaken. 
(Verordeningen blad, Stuk 12). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland, van 
18 Mei 1940 (R.W.B. N°. I, blz. 678). be
paal ik: 

EERSTE TITEL. - Algemeene Bepalingen. 
§ I. (r) Voor het bezette Nederlandsche 

gebied wordt de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken ingesteld. Haar organen zijn 
het Duitsche Landgerecht en het Duitsche 
Hooggerechtshof in het bezette Nederland
sche gebied, alsmede, voor beide gerechten 
gemeenschappelijk, het Duitsche Openbaar 
Ministerie. 

(2) De voorschriften betreffende de be
voegdheid van den Duitschen Krijgsraad 
en van de Bijzondere Rechtbank voor straf
zaken voor leden der SS en voor de leden der 
Politieorganisaties met een bijzondere taak, 
blijven onaangetast. 

TWEED E TITEL. - BevoegdhPid. 
§ 2. (r) De Duitsche gerechten zijn met 

uitsluiting van de Nederlandsche rechterlijke 
macht bevoegd om delicten, die door Duit
sche of voormalig Duitsche staatsburgers of 
door staatsburgers van het Protectoraat 
Bohemen en Moravië begaan worden, te ver
volgen en te vonnissen. 

(2) Hetzelfde geldt ongeacht het staats
burgerschap van den dader of de deelnemers, 
wanneer de daad : 

r. zich richt tegen het Groot-Duitsche 
Rijk, het Duitsche volk, de Nationaal-Socia
listische Duitsche Arbeiderspartij , de vertak
kingen daarvan of daarbij aangesloten or
ganisaties; 

2. zich richt tegen een Duitsch staats
burger of een persoon, die in dienstverhou
ding staat tot het Groot-Duitsche Rijk, tot 
de Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij, 
haar vertakkingen of daarbij aangesloten 
organisaties, tijdens de uitoefening van deze 
dienstbetrekking of in betrekking daarmee; 

3. begaan wordt in dienst van de Duit
sche autoriteiten, of, in verband met dezen 
dienst, op Duitsch grondgebied, of in ge
bouwen, ruimten of inrichtingen, die dienen 
ten behoeve van het Groot-Duitsche Rijk, de 
Nationaal-Socialistische Duitsche Arbeiders
partij, haar vertakkingen of daarbij aange
sloten organisaties; 

4. blijkt te zijn plundering in op bevel 
ontruimd gebied of in vrijwillig ontruimde 
gebouwen of ruimten, of blijkt te zijn een 
misdrijf (Verbrechen ader Vergehen) tegen lijf, 
leven of eigendom onder gebruikmaking van 
de maatregelen, genomen ter verdediging 
tegen luchtaanvallen, of blijkt te zijn een 
misdrijf (Verbrechen), gevaarlijk voor het al
gemeen belang, in het bijzonder een misdrijf, 
dat de voedselvoorziening in gevaar brengt. 



3. TITEL. - Verfassung und Verfahren. 

§ 3. (1) Für die Verfassung der deut
schen Strafverfolgungsbehörden und für das 
Verfahren vor ihnen sind die im Altreich am 
Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung 
geltenden Bestimmungen sinngt:mäss anzu
wenden, soweit im folgenden nicht etwas 
anderes bestimmt ist. 

(2) Das Landesgericht entspricht dabei 
einem Amtsgericht, das Obergericht einem 
Landgericht. 

§ 4. Die Deutschen Gerichte in den be
setzten niederländischen Gebieten haben 
ihren Sitz in Den Haag. 

§ 5. Der R eichskommissar für die besetz
ten niederländischen Gebiete beEtellt die 
Richter an den Deutschen Gerichten in den 
besetzten niederländischen Gebieten auf 
Widerruf . 

§ 6. Die Deutschen Gerichte können Amts
handlungen an jedem Ort in den besetzten 
niederländischen Gebieten v ornehmen. 

§ 7. (1) Das Landesgericht entscheidet 
durch den La ndesrichter (Einzelrichter). 

(2) Der Lan desrichter kann auf Zucht
haus bis zu 5 Jahren, Gefängnis, Festungs
haft, Haft und Geldstrafe, allein oder in Ver
bindung mit N ebenstrafen, sowie auf alle 
Massregeln der Sicherung und Besseru ng er
kennen. 

(3) Gegen die Urteile des Landesrichters 
ist die Berufung zulässig, gegen dessen son
stige Entscheidungen d ie Beschwerde na ch 
Massgabe des deutschen Verfahrensrechtes 
Die Frist für die Einlegung der Berufung 
sowie nach § 311 der Reichsstrafprozessord
nung beträgt zwei Wochen. 

§ 8. (1) Das Obergericht entscheidet in 
der Zusammensetzung von drei Richtern. 

(2) Die Mitglieder des Deutschen Ober
gerichts in den besetzten niederländischen 
Gebieten können zugleich einem Gerichte im 
Deutschen Reich angehören. Eines seiner 
Mitglieder muss seinen dienstlichen Wohn
sitz in Den Haag haben. 

§ 9. (1) Das Obergericht kann auf jede 
zulässige Strafe erkennen. 

(2) Es entscheidet ü ber die Rechtsmittel 
gegen Entscheidungen des Landesrichters. 

(3) . Das Obergericht kann in dringenden 
Fällen dem Fortgang des Verfahrens dienende 
Entscheidungen durch ein Mitglied der Kam
mer (Einzelrichter) erlassen. Gegen die Ent
scheidungen dieses Einzelrichters steht dem 
Staatsanwalt stets, dem Angeklagten, soweit 
er beschwert is , die Erinnerung an die Kam
mer zu. Sofern der Einzelrichter der Erinne
rung nicht von sich aus abhilft, kann er eben
so wie die Kammer auch vorläufig Anord
nungen treffen, insbc:sondere die Voll
streckung seiner Entscheidungen einstwe ,len 
aussetzen oder beschränken. Der Einzelrich
ter, gegen dessen Entscheidung sich die Er
innerung richtet, ist nicht gehindert, an der 
Entscheidung der Kammer über die Erinne
rung mitzuwirken. 
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DERDE T rTEL. - Samenstelling en wijze van 
procedeeren. 

§ 3. (1) Voor de samenstelling der Duit
sche instanties, met strafvervolging belast , 
en voor de wijze van procedeeren voor deze 
instanties moeten de bepa lingen, die in het 
Duitsche Rijk (in de gedaante, die het had 
vóór de aansluiting van Oostenrijk 
Altreich -) op den dag van het in werking 
treden van deze verordening gelden, over
eenkomstig worden toegepast, voor zoover 
hierna niet anders is beslist . 

(2) Het Duitsche Landgerecht komt daar
bij overeen met een "Amtsgericht ", het Duit
sche Hooggerechtshof met een "Landge
richt '' . 

§ 4. De Duitsche gerechten in het bezette 
Nederlandsche gebied zijn gevestigd te 
's-Gravenhage. 

§ 5. De Rijkscommissa ris voor het be
zette Nederh .1dsche gebied stelt de rechters 
bij de Duitsche gerechten in het bezette Ne
derlandsche gebied tot opzeggens t oe a an. 

§ 6. De Duitsche gerechten kunnen op 
iedere plaats in het bezette Nederlandsche 
gebied ambtshandelingen verrichten. 

§ 7. (1) Bij het Duitsche Landgerecht 
beslist de (alleensprekende) Landrechter. 

(2) De Landrechter kan tuchthuisstraf 
van ten hoogste 5 jaren, gevangenisstraf, 
vestingstraf, hechtenis en geldboete, alleen 
of tezamen met bijkomende straffen, alsmede 
alle maatregelen voor beveiliging en verbete
ring uitspreken. 

(3) Tegen de vonnissen van den rechter 
is beroep toegelaten, tegen zijn overige be
slissingen een klacht (Beschwerde) v olgens de 
maatstaf van het Duitsche procesrecht. De 
termijn voor het instellen van beroep, als
mede ingevolge § 3II van het Duitsche Wet
boek van Strafvordering, bedraagt 2 weken. 

§ 8. (r) Het Duitsche Hooggerechtshof 
beslist met drie rechters. 

(2) De leden van het Duitsche Hoogge
rechtshof in het bezette Nederlandsche ge
bied kunnen tegelijkertijd tot een gerecht in 
het Duitsche R ijk behooren. Een zijner leden 
moet zijn ambtelijke woonplaats te 's-Gra
v enhage hebben. 

§ 9. (1) Het Duitsche Hooggerechtshof 
kan elke toegelaten straf uitspreken. 

(2) H et beslist in geval van toepassing 
van een rechtsmiddel t egen beslissingen van 
den Landrechter. 

(3) Het Hooggerechtshof kan in dringer..de 
gevallen door middel van één lid der Kamer 
(alleensprekende rechter) voor den voortgang 
van het proces dienstige beslis~ingen geven. 
Tegen d<' beslissingen van den alleenspreken
den rechter kan het D~itsche Openbaar 
Ministerie stee-is, de aangeklaagde voor zoo
ver de beslissing voor hem ongunstig is, in 
beklag gaan bij de m eervoudige Kamer. Voor 
zoover de alleensprekende rechter zijn be
slissing op grond van het beklag niet intrekt , 
kan hij evenals de meervoudige Kamer ook 
voorloopige beschikkingen geven, in het bij
zonder het voorloopig uitstellen of beperken 
van de ten uitvoerlegging van zijn beslissing. 
Het is den alleensprekenden rechter, tegen 
wiens beslissing zich het beklag richt, niet 
verboden aan de beslissing van de meervou
dige Kamer mede te werken. 
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(4) Eine Berufung oder Revision gegen 
die Urteile des Deutschen Obergerichts ist 
nicht zulässig. 

§ IO. (1) Eine gerichtliche Vorunter
suchung findet nicht statt. 

(2) In den Fällen, in <lenen nach den im 
Altreich geltenden Bestimmungen das Son
dergericht zuständig wäre, kann der Staats
anwalt statt der Eröffnung des Hauptver
fahrens die Anordnung der Hauptverhand-
1 ung im sondergerichtlichen Verfahren bei 
dem Obergericht beantragen. Das weitere 
Verfahren regelt sich nach den Bestimmun
gen über das Verfahren vor den Sonderge
richrt!n. 

§ 1 1. Der Reichskommissar für die be
setzten niederländischen Gebiete verweist 
nach seinem Ermessen ein Strafverfahren an 
die Sondergerichtsbarkeit in Strafsachen für 
Angehörige der SS und für die Angehörigen 
der Polizei-Verbände bei besonderem Ein
satz zur Verfolgung und Aburteilung, wenn 
die Tat sich gegen die deutsche S'S und Poli
zei, ihre Angehörigen oder ihr Gefolge 
während der Ausübung ihres Dienstes oder 
in Beziehung darauf richtet . 

§ 12. § 153a Absä tze I und 2 der Reichs
strafp:ozessordnung findet keine Anwen
dung. 

§ 13 . (1) Ist die Straftat, für die die 
Deutschen Gerichte zuständig sind, von ge
ringer Bedeutung und der Täter weder deut
scher Staatsangehöriger noch Angehöriger 
des Protektorats Böhmen und Mähren, so 
kann das Verfahren zur Verfolgung und Ab
urteilung nach niederländischem Recht an 
die niederländischen Strafverfolgungsbehör
den abgegeben werden. 

(2) Für die Abgabe ist bis zur Eröffnung 
des Hauptverfahrens (Anordnung der Haupt
verhandlung) die Zustimmung des Gerichts, 
nach Eröffnung des Hauptverfahrens (An
ordnung der Hauptverhandlung) die Zustim
mung der Staatsanwaltschaft erforderlich. 

§ 14. (I) Die Bildung voh Gesamtstrafen 
aus deutschen und r.iederländischen Ur
t e,!en liegt den Deutschen Gerichten ob. 

(2) Ist eine Gesamtstrafe zu bilden aus 
deutschen Urteilen verschiedener Gerichte 
oder solchen und niederländischen Urteilen, 
so ist das Deutsche Obergericht zuständig. 

§ IS. Der Leiter der Staatsanwaltschaft 
bei dem Landesgericht und Obergericht 
führt die Amtsbezeichnung "Deutscher Ge
neral-staatsanwalt in den besetzten nieder
ländischen Ge bieten". 

§ 16. Zur Verteidigung vor den Deut
schen Gerichten in den besetzten nieder
ländischen Gebieten ist zugelassen 

I. . wer als Verteidiger vor einem ordent
lichem Gericht im Deutschen Reich zuge
lassen ist; 

2. derjenige bei einem niederländischen 
Gericht eingeschriebene Advokat, dem der 
Reichskommissar für die besetzten nieder
ländischen Gebiete die Zulassung erteilt hat. 
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(4) Hooger beroep of beroep in cassatie 
van de vonnissen van het Duitsche Hoogge
rechtshof is niet toegelaten . 

§ 10. (1) Een gerechtelijk vooronderzoek 
vindt niet plaats. 

(2) In de gevallen, dat volgens de in het 
Duitsche Rijk (in de gedaante van vóór de 
aansluiting van Oostenrijk - Altreich -) 
geldende bepalingen, de Bijzondere Recht
bank (Sondergericht) bevoegd zou zijn, kan 
het Openbaar Ministerie, in plaats van de 
opening van het rechtsgeding (Hauptver
fahren) de vaststelling van de t erechtzitting 
(Hauptverhandlung) in het strafproces voor 
de Bijzondere Rechtbank bij het Duitsche 
Hooggerechtshof vragen. De verdere loop 
van het proces wordt geregeld door de be
palingen omtrent de procedure voor de Bij
zondere Rechtbank. 

§ II. De Rijkscommissaris voor het be
zette N ederlandsche gebied verwijst naar 
eigen goeddunken een strafproces naar de 
Bijzondere Rechtbank in strafzaken voor 
leden der SS en voor de leden der Politie
organisaties m et een bijzondere taak om te 
vervolgen en te vonnissen, wanneer de daad 
zich richt tegen de Duitsche SS of Politie, 
haar leden of degenen, die op een of andere 
wijze bij haar werkzaam zijn, tijdens de uit
oefening van hun dienst of in verband daar
mee. 

§ 12. § 153a alinea I en 2 van het Duit
sche Wetboek vat1 St rafvordering vindt geen 
t oepassing. 

§ 13. (1) Wanneer het delict, waarvoor 
de Duitsche gerechten bevoegd zijn, van ge
ringe beteekenis en de dader noch Duitsch 
staatsburger, noch staatsburger van het 
Protectoraat Bohemen en Moravië is, kan de 
zaak aan de Nederlandsche autoriteiten, met 
strafvervolging belast, worden overgegeven 
om t e worden vervolgd en berecht volgens 
Nederlandsch recht. 

(2) Voor de overgave is tot de opening 
van het rechtsgeding (vastst elling der t erecht
zitting) de toestemming van het gerecht, na 
de opening van het rechtsgeding (vaststelling 
der terechtzitting) de toestemming van het 
D1,itsch Openbaar Ministerie vereischt. 

§ 14. (1) Het combineeren van straffen 
uit Duitsche en Neder!andsche vonnissen be
hoort tot de taak der Duitsche gerechten. 

(2) Moeten straffen uit Duitsche vonnis
sen van verschillende gerechten of uit zulke 
en Nederlandsche vonnissen worden gecom
bineerd, dan is daartoe het Duitsche Hoog
gerechtshof bevoegd. 

§ 15. Het hoofd van het Duitsche Open
baar Ministerie bij het Duitsche Landgerecht 
en het Duitsche Hooggerechtshof voert den 
ambtstitel van "Duitsch Procureur-Generaal 
in het bezette N ederlandsche ge bied". 

§ 16. Tot de verdediging voor de Duitsche 
gerechten in het bezette Nederlandsche ge-· 
bied is toegelaten 

I. hij, die als verdediger voor een gewoon 
gerecht in het Duitsche Rijk is toegelaten; 

2. de bij een Nederlandsche gerecht inge
schreven advocaat, wien de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied ver
gunning heeft verleend . 
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4. TITEL. - Anzuwendendes R echt. 
§ 17. (x) Die deutschen Strafverfolgungs• 

behörden wenden an: 
x. das vom Reichskommissar für die be• 

setzten niederländischen Gebiete oder von 
den von ihm dazu ermächtigten deutschen 
Stellen jeweils sowie das von zuständigen 
deutschen Wehrmachtsstellen bis zum 28 
Mai 1940 einschliesslich gesetzte Recht, 

2. das im Altreich jeweils geitende Straf
recht, 

3. das zur Zeit geitende niederländische 
Strafrecht mit Einschluss der Bestimmungen, 
die die Generalsekretäre in den niederlän
dischen Ministerien nach dem 28. Mai 1940 
"tuf Grund einer Ermächtigung des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän· 
dischen Gebiete gesetzt haben oder setzen 
werden . 

(2) Vonden im Absatz x genannten Rech
ten ist zunächst das unter Ziffer I genannte 
und das durch ·die General-sekretäre in den 
niederländischen Ministerien gesetzte Recht 
anzuwenden, soweit diese keine Bestimmun
gen enthalten, dasjenige unter Ziffer 2 und 3 
genannte Recht, das die schwerere Strafe 
zulässt. Die Mindeststrafe des danach nicht 
angewendeten Rechts darf jedoch nicht 
unterschritten werden. 

(3) Würde die Anwendung des nach 
Absatz 2 vorgeschriebenen Rechts eine un
gerechtfertigte schwere Härte ergeben, so 
tritt das nach dieser Bestimmung ausge
schlossene Recht an seine Stelle. 

§ 18. Soweit die Strafverfolgung von einer 
behördlichen Zustimmung oder Anordnung 
abhängig ist, steht die Entscheidung darüber 
dem R éichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete zu. 

§ 19. Kommt das Gericht zu den Ergeb
nis, dass die Todesstrafe verwirkt ist, so ist 
im gleichen Urteil auch bei mehreren todes 
würdigen Verbrechen nur einmal zum Tode 
zu verurteilen. Neben der Todesstrafe kann 
nicht auf Freiheitsstrafe erkannt werden. In 
diesem Falie ist von Festsetzung einer Frei
heitsstrafe abzusehen. 

§ 20. Es entsprechen die Strafen des nie
derländischen Rechts folgenden Strafen des 
deutschen Rechts: 

das lebenslange Gefängnis dem lebens• 
langen Zuchthaus; 

zeitliches Gefängnis über 5 Jahre dem 
Zuchthaus von zwei Dritteln der Dauer der 
Gefängnisstrafe ; 

zeitliches Gefängnis bis zu 5 Jahren ein
schliesslich Haft der Haft; 

Geldbusse der Geldstrafe. 

5. TITEL. - Nichtigkeitsbeschwerde und Auf
hebung uon Urteilen durch den R eichskom

missar. 

§ 21. (1) Gegen rechtskräftige Urteile 
des Deutschen Landesgerichts und de Deut
schen Obergerichts kann der Deutsche Gene-
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VIERDE TITEL. - Toepasselijk Recht. 

§ 17. (1) De Duitsche autoriteiten, met 
strafvervolging belast, passen toe: 

1. de telkens door den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied en 
door de door hem daartoe gemachtigde Duit
sche instanties, alsmede door de bevoegde 
Duitsche weermachtsinstanties tot en met 
28 Mei 1940 gegeven rechtsvoorschriften; 

2. het telkens in het Duitsche R ijk, (in 
de gedaante van vóór de aansluiting van 
Oostenrijk - Atlreich -) geldende straf
recht; 

3. het op den dag van afkondiging, gel
dende Nederlandsche strafrecht met inbe
grip van de bepalingen, die de Secretarissen
Generaal van de Nederlandsche Departe
menten van Algemeen Bestuur na 28 Mei 
1940 op grond van een machtiging van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied uitgevaard igd hebben of 
zullen uitvaardigen. 

(2) Van het in alinea 1 genoemde recht 
moeten eerst de onder I genoemde rechts
voorschriften en de door de Secretarissen
Generaal der Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur uitgevaardigde be
palingen worden toegepast ; voor zoover deze 
geen bepalingen inhouden, wordt dàt recht 
toegepast , dat onder 2 en 3 genoemd is en 
dat de zwaarste straffen toelaat. De op te 
leggen straf mag echter niet lager zijn dan 
de minimumstraf van het ingevolge dezen 
regel niet toegepaste recht. 

(3) Zou de toepassing van het ingevolge 
alinea 2 voorgeschreven recht een ongerecht
vaardigde, groote gestrengheid opleveren, 
dan treedt het volgens dien regel uitgesloten 
recht in de plaats daarvan. 

§ 18. Voor zoover de strafvervolging af
hankelijk is van toestemming of vordering 
vanwege de overheid, komt de beslissing 
daarover den Rijkscommissaris voor het be
zette N ederlandsche gebied toe. 

§ 19. Komt een gerecht tot de slotsom, 
dat de doodstraf moet worden uitgesproken, 
dan mag in hetzelfde vonnis, ook in geval 
van meerdere misdrijven, die met den dood 
worden gestraft, slechts eenmaal ter dood 
worden veroordeeld. Naast de doodstraf kan 
geen vrijheidsstraf worden uitgesproken. In 
dit geval moet van het vaststellen van een 
vrijheidsstraf worden afgezien. 

§ 2 0 . De volgende straffen van het Neder
landsche strafrecht komen overeen met d ie 
van het Duitsche strafrecht; 

levenslange gevangenisstraf - levenslange 
tuchthuisstraf; 

tijdelijke gevangenisst raf van meer dan 
5 jaren - tuchthuisstraf voor den tijd van 
twee derden van den duur der gevangenis
straf ; 

tijdelijke gevangenisstraf bt en met 5 jaren 
met inbegrip van hechtenis - hechtenis ; 

geldboete - geldstraf. 

V IJFD E TITEL. - Verzoeken om uerm et1ging 
uan vonnissen door den Rijkscommissaris. 

§ 21. (x) Ten aanzien van vonnissen in 
kracht van gewijsde van het Duitsche Land
gerecht en het Duitsche Hooggerechtshof kan 
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ralstaatsanwalt in den besetzten niederlän
dischen Gebieten innerhalb eines Jahres nach 
Rechtskraft Nichtigkeitsbeschwerde beim 
Reichskommissar für die besetzten nieder
ländischen Gebiete einlegen. 

(2) Die Beschwerde kann nur darauf ge
stützt werden, dass das Urteil wegen eines 
Fehlers bei der Anwendung des Rechts auf 
die festgestellten Tatsachen ungerecht sei. 

(3) Hebt der R eichskommissar das Urteil 
auf, so entscheidet das Deutsche Oberge
richt nach erneuter mündlicher Verhandlung. 
Das Gericht is dabei an die Rechtsauffassung 
gebunden, die einer Begründung der Aufhe
bung, beigegeben ist. 

6. TITEL. - Gemeinsame Bestimmungen 
über das Verfahren vor der deutschen und der 

niederländischen Gerichtsbarkeit. 
§ 22. (I) Ist die deutsche oder nieder

ländische Gerichtsbarkeit nach dieser Ver
ordnung für ein Strafverfahren nicht zustän
dig, so ist das Verfahren an die zuständig 
gewordene Gerichtsbarkeit abzugeben. 

(2) Halten beide Gerichtsbarkeiten sich 
für zuständig oder unzuständig, entscheidet 
der Reichskommissar für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Zuständig
keit . 

(3) Ein Verfahren, das aus Gründen der 
Zuständigkeit abgegeben wird, bleibt ein 
einheitliches. Dies gilt insbesonders für die 
Wahrung von Fristen und für Auslagen, 
Kosten, Gebühren und Vergütungen. 

§ 23. Bei Gefahr im Verzug haben die Be
hörden der unzuständigen Gerichtsbarkeit 
nach dén für sie geltenden Vorschriften die 
Handlungen vorzunehmen, die an sich der 
zuständigen Gerichtsbarkeit zustehen. Sie 
haben die zuständige Gerichtsbarkeit unver
züglich über die getroffenen Massnahmen zu 
unterrichten und ihr die Akten auszuhän
digen. 

7. TITEL. - Schlussbestimmungen . 
§ 24. Soweit die aus dieser Verordnung 

sich ergebenden Befugnisse des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete ganz oder teilweise übertragen wer
den sollen, erfolgt dies durch Verwaltungs
anordnung. 

§ 25 . Diese Verordnung tritt mit dem 
Tage der Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 17. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niedèrländischen Gebiete : 
SEYSS-INQUART. 

N °. 53. 

3 Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zur Durchfüh
rung des Gesetzes vom 5. Mai 1933 
liber die landwirtschaftliche Krisis 
(Staatsblatt Nr. 261). (Verordnungs
blatt, Stück 13). 

Auf Grund des Artikels 9_ des Gesetzes 
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de Duitsche Procureur-Generaal in het be
zette Nederlandsche gebied binnen een jaar. 
nadat het vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan, een verzoek om vernietiging bij den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied indienen. 

(2) Het verzoek kan slechts hiermee ge
motiveerd zijn, dat het vonnis wegens een 
fout bij de toepassing van het recht op de 
vastgestelde feiten onrechtvaardig is. 

(3) Vernietigt de Rijkscommissaris het 
vonnis, dan beslist het Duitsche Hoogge
rechtshof na hernieuwde mondelinge behan
deling. Het gerecht is daarbij gebonden aan 
de rechtsopvatting, die in een motiveering 
van de vernietiging gegeven is . 

ZESDE TITEL. - Bepalingen, aan den loop der 
procedure bij de Duitsche en de Nederlandsche 

rechterlijke macht gemeen. 
§ 22 . (1) Is de Duitsche of de Neder

landsche rechterlijke macht ingevolge deze 
verordening tot het behandelen van een 
strafzaak niet bevoegd, dan moet de straf
zaak aan die instantie, welke daartoe be
voegd is geworden, worden overgegeven. 

(2) Achten beide· zich bevoegd of onbe
voegd, dan beslist de Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied over de 
bevoegdheid . 

(3) Een zaak, die vanwege de bevoegdheid 
wordt overgegeven, blijft in haar geheel. Dit 
geldt in het bijzonder voor de behartiging 
der termijnen en voor de gemaakte onkosten, 
kosten, rechten en vergoedingen . 

§ 23 . Wanneer uitstel niet gedoogd kan 
worden, moeten de instanties van de onbe
voegde rechterlijke macht volgens de voor 
deze geldende voorschriften de handelingen 
verrichten, die op zich zelf de bevoegde rech
terlijke macht toekomen. Zij moeten de be
voegde rechterlijke macht terstond van de 
getroffen maatregelen op de hoogte brengen 
en haar de processtukken overgeven. 

ZEVENDE TITEL. - Slotbepalingen. 
§ 24. Voor zoover de bevoegdheden van 

den Rijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied, die uit deze wet voort
komen, voor het geheel of ten deele overge
dragen moeten worden, geschiedt dit bij be
schikking. 

§ 25. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied : 
SEYSS-INQUART. 

vom 5. Mai 1933 liber die landwirtschaft
liche Krisis und gemäss den §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/i940 des R eichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet: 

§ 1. D as Schlachten und Schlachtenlas
sen von Schweinen ist verboten. 

§ 2. Das im § I erwähnte Verbot gilt 
nicht , falls hiervon durch die Nederlandsche 
Veehouderijcentrale (Sitz D en Haag) Be-

6 
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freiung erteilt ist und fa!ls die mit dieser 
B efreiun.g erforderlichenfalls verbundenen 
Bedingungen erfüllt sind. 

§ 3. Die königliche Verordnung vom 11. 
Mai 1940 Nr. 6 wird mit dem Tage des In
krafttretens dieser Verordnung aufgehoben. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am Tage ih-
rer Verkündung in Kraft; sie tritt am r. Ja
nuar 1941 ausser Kraft. Sie kann als "Schwei-

N °. 54. 

z Juli z940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zur Durchfüh
rung des Gesetzes liber die landwirt
schaftliche Krisis vom 5. Mai 1933. 
(Staatsblatt Nr. 261). (Verordnungs
blatt, Stück 13) . 

Auf Grund der Krisis-Austemverordnung 
1937 (Crisis-Oesterbesluit z937) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 
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N°. 55. 

z Juli z940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zur Durchfüh
rung des Gesetzes liber die landwirt
schaftliche Krisis vom 5. Mai 1933. 
(Staatsblatt Nr. 261). (Verordnungs
blatt, Stlick 13). 

Auf Grund der Konsum-Garnelenverord
nung (Consumptie-Garnalenbesluit 1936) 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3 /1940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 
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20 Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Justiz 
über einige Justizkanzleigebühren. (Ver
ortnungsblatt, Stück 13.) 

Auf Grund § r der Verordnung Nr. 23/ 1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. (1) Für die Behandlung einfacher Ge
suche (eenvoudige requesten) im Sinn van § 1 
Absatz 5 der Ausführungsvorschrift Nr. 
14/ 1940 werden - ausgenommen wenn 
wegen Bedürftigkeit (on- of minvermogen) 
im Sinn des Artikels 868 der Zivilprozess
ordnung keine oder nur halbe Gebühren be
rechnet werden - Justizkanzleigebühren im 
Betrage van f 1.- bezw. f 2.50 erhoben, je 
nach.dem sie beim Amtsrichter ader aber bei 
einem anderen Richter eingereicht worden 
sind. 

(2) Die erhobenen Gebühren werden 
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neschlachtverbot 1940" (Slachtverbod r940 
Varkens) zitiert werden. 

D en Haag, am 3 Juli 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. 702 C. Red.) 

§ r. Im ersten Absatz des § 6 der Krisis
Austemverordnung 1937 (Crisis-Oesterbe
sluit z937) ist anstelle van r. Juli 1940 zu 
lesen: r. Juli 1941. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am r. Juli 
1940 in Kraft. 

Den Haag, am r. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S .702. Red.) 

§ r. Im ersten Absatz vom § 12 der Kon
sum-Garnelenverordnung ( Consumptie-Gar
nalen-bes/uit 1036) ist anstelle van r. Juli 
1940 zu lesen: r. J uli 1q4r. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am r. Juli 
1940 in Kraft. 

D en Haag, am r. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S .702 B. Red.) 

zurückbezahlt, falls das Gesuch gänzlich ader 
teilweise zugewiesen wird ader der Richter 
seine Unzuständigkeit ausspricht. 

§ 2. (1) Falls es sich aus einer Erklärung 
des Leiters der Ortspolizeibehörde ergibt, dass 
Abschriften ader Auszüge, welche van den 
Kanzleichefs der richterlichen Kollegien, 
einschliesslich der Amtsgerichte, abgegeben 
worden sind, seit dem 10. Mai 1940 infolge 
der Kriegsgewalt vernichtet wurden, sind 
für die Abgabe neuer Exeinplare Gebühren 
nicht zu erheben. 

(2) Gleiches gilt für die Abgabe neuer 
Exemplare von Schriftstücken bezüglich ver
waltungsrech tlicher Streitigkeiten. 

§ 3. Falls es sich aus einer Erklärung des 
Leiters der Ortspolizeibehörde ergibt, dass 
eine Urteilsausfertigung seit dem ro . Mai 
1940 infolge der Kriegsgewalt vernichtet 
wurde, sind für die Behandlung des Gesuches 
zur Abgabe einer zweiten ader weiteren Ur
teilsausfertigung J ustizkansleigebühren nicht 
zu erheben. 

§ 4. Leiter der Ortspolizeibehörde im 
Sinne dieser Verordnung ist in Gemeinden, 
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wo sich ein solcher befindet, der Polizei
hauptkommissar bezw. der Polizeikommis
sar, in anderen Gemeinden der Bürgermeister. 

§ 5. Gebühren im Sinn des § 1, die in der 
Zeit zwischen dem Tag des lnkrafttretens 
und dem Tag der Verkündung dieser Verord
nung erhoben worden sind, sind auf Antrag 
zurückzuzahlen. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tag ihrer 
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r9 Juli r940. VERORDNUNG der Gene
ralsekretäre in den Ministerien für In
neres und für Justiz über die Vorfüh
rung von Filmen. (Verordnungsblatt, 
Stück 13). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskornmissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ 1. In den besetzten niederländischen 
Gebieten dürfen nur solche Filme vorge-
führt werden, die: · 

1) in den besetzten niederländischen Ge
bieten hergestellt und nach dern 14. Mai 1940 
durch die Zensur genehmigt sind; 

2) im Grossdeutschen Reich einschliess
lich des Protektorats Böhmen und Mähren 
hergestellt und nach dern 31. Dezernber 1936 
durch die Zensur genehrnigt sind; 

3) in dern Gebiete des Grossdeutschen 

3 Juli r940. VERORDNUNG der Gene
ralsekretäre in den Ministerien für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt, fü r Land
wirtschaft und Fischerei, für Water
staat, für Inneres, für Kolonien und für 
Finanz bezüglich der Verlängerung der 
Gesetze vom 24. Juni 1939 liber die Bo
denerzeugung, die Zuteilung, Preistrei
berei und Harnstern, die Anforderung 
von Seeschiffen, die Erhaltung von 
Schiffsraum und die Versicherung von 
Schiffen und Luftfahrzeugen.. (Verord
nungsblatt, Stück 13). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gernäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/I940 des Reichskomrnissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ 1. Die Bestimmungen der folgenden 
Gesetze werden, soweit sie den veränderten 
staatsrechtlichen Verhältnïssen entsprechen, 
bis auf weiteres verlängert: 

1) Gesetz vom 24. Juni 1939 (Staats
blatt Nr. 632) liber die Bodenerzeugung; 

2) Gesetz vorn 24. Juni 1939 (Staats
blatt Nr. 633) liber die Zuteilung; 

. 3) Gesetz vorn 24. Juni r939 (Staats
blatt Nr. 634) über Preistreiberei und Harn
stern; 

4) Gesetz vorn 24. Juni I939 (Staats
blatt Nr. 635) liber die Anforderung von 
Seeschiffen; 

5) Gesetz vorn 24. Juni 1939 (Staats-

Verkündung mit Rückwirkung vom 20 . Juni 
1940 in Kraft. 

Den Haag, am 5. Juli 1940. 
Der Gener~lsekretär 

im Ministerium für Justiz: 
J.C. TENKINK. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N°. S.201 A. Red.). 

Reiches zur Aufführung freigegeben sind. 
§ 2. Die Vorschriften des§ 1 geiten nicht 

für Schrnalfilrne rein klinstlerischer, religi
öser, kultureller oder familiärer Art. 

§ 3. (1) Wer vorsätzlich oder grob fahr
lässig den Vorschriften des § 1 zuwiderhan
delt, wird rnit Gefängnis bis zu zwei J ah ren 
und Geldstrafe bis zu 10.000 Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 
sind Verbrechen. 

§ 4. Diese Verordnung tritt arn 26. Juli 
1940 in Kraft. 

Den Haag, arn 19. Juli 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium des lrmern, 
K. J. FREDERIK.~. 

Der Genera/sekretär im Justizmini'sterium, 
J . C. TENKINK. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad r940 N ° . S.300. Red.). 

blatt Nr: 636) liber die Erhaltung von 
Schiffsraum; 

6) Gesetz vom 24. Juni I939 (Staats
blatt Nr. 63 7) liber die Versicherung von 
Schiffen und Luftfahrzeugen. 

§ 2. Die auf Grund der in § 1 genannten 
Gesetze erlassenen Vorschriften und Einzel
massnahrnen bleiben, soweit sich aus ihrem 
lnhalt nichts anderes ergibt, bis auf weiteres 
in Kraft. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tage ihc 
rer Verklindung rnit Rlickwirkung vom 30. 
Juni I940 in Kraft. 

Den Haag, am 3. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im M inisterium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt: 

H. M. HIRRCHFELD. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 
Der Generalsekretär des Ministeriums 

für Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

Der Genera/sekretär 
im Ministerium des lnnern, 

K. J. FREDERIKS. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Kolonien, 
0. E. W. Srx. 

Der Genera/sekretär 
im Ministerium für Finanz, 

L. J. A . TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad r940 N°. S.604. Red.). 



25. juli z940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete liber Fahrbeschrän
kung im Rheinmlindungsgebiet. (Ver
ordnungsblatt, Stlick 14). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Flih
rers liber die Auslibung der Regierungsbe
fugnisse in den Niededanden vom 18. Mai 
1940 (RGB!. IS. 778) verordne ich: 

§ 1. Sperrzone im Sinne dieser Verord
nung sind die Nieuwe Maas unterhalb der 
Ostgrenze des Rotterdamer Hafengebietes 
bei Kralingsche Veer, die Hafenbecken von 
Rotterdam, S chiedam, Vlaardingen und Per
nis, der Nieuwe Waterweg bis zu seiner Ein
mlindung ins Meer, der Noordgeul, der West
geul, die Oude Maas unterhalb der Hebe
brlicke bei Hoogvliet, die Botlek und die 
Briellesche Maas bis zu ihrer Einmlindung 
ins Meer. 

§ 2. (1) Wasserfahrzeuge dlirfen die 
Sperrzone nicht befahren, wenn die Fahrt 
ausschliesslich oder liberwiegend dem Sport, 
dem Vergnligen oder dem Ausflugsverkehr 
zu dienen bestimmt ist. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht 
für Wasserfahrzeuge, die ihre zugewiesene 
feste Liegestelle in der Sperrzone haben, 
wenn sie sich von dieser Liegestelle in nicht 
gesperrte Gewässer mit Ausnahme des Mee
res oder von dort zur Liegestelle begeben 
und dabei so weit wie möglich den äusseren 
Rand des Fahrwassers einhalten. 
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(3) Während der Zeit von Sonnenunter
gang bis Sonnenaufgang sind jegliche Be
wegungen von Fahrzeugen in der Sperrzone 
ver boten. 

(4) D er Marinebefehlshaber in den Nie
derlanden oder die von ihm dazu bestimmte 
Dienststelle . kann die durch Absatz 2 ge
währte Ausnahme allgemein oder für einen 
Einzelfall ganz oder teilweise einschränken . 

§ 3. Kommen in der Sperrzone in Fahrt 
befindliche Wasserfahrzeuge in Sicht, die die 
deutsche Kriegsflagge führen, so hat sich 
jedes andere in Fahrt befindliche Wasser
fahrzeug unverzliglich so weit wie möglich 
an den äussersten Rand des Fahrwassers zu 
begeben. 

§ 4. Von den Vorschriften der §§ 2 und 3 
kann der Marinebefehlshaber in den Nieder
landen oder die von ihm dazu bestimmte 
Dienststelle Ausnahmen zulassen, die mit 
Auflagen versehen werden können. 

§ 5. (1) Der Flihrer, der stellvertreten
de Flihrer, der Rudergänger und der Lotse 
eines Wasserfahrzeuges werden, wenn sie 
ihr Fahrzeug schuldhaft so führen, dass die 
Vorschriften der §§ 2 und 3 oder die gemäss 
§ 4 angeordneten Auflagen verletzt werden, 
mit Haft bis zu 6 Wochen und mit Geldstrafe 
bis zu 5000.- R eichsmark oder mit einer 
dieser Strafen bestraft. 
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N°. 59. 

25 Juli z940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlands'che gebied, houdende beper
king ten aanzien van het bevaren van 
het gebied der Rijnmondingen. (Veror
deningenblad, Stuk 14). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland, van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778), bepaal ik : 

§ 1. Het gebied, waarvoor de beperking 
in den zin van deze verordening geldt, omvat 
de Nieuwe Maas, gerek end stroomafwaarts 
vanaf de oostelijke grens van het Rotter
damsche havengebied bij Kralingsche Veer, 
de havenbekkens van Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen en Pernis, den Nieuwen Water
weg tot waar deze in zee uitmondt, de 
Noordgeul, de Westgeul, de Oude Maas ge
rekend stroomafwaarts vanaf de hefbrug bij 
Hoogvliet, de Botlek en de Brielsche Maas 
tot waar deze in zee uitmondt. 

§ 2. (1) Vaartuigen mogen het gebied, 
waarvoor de beperking geldt , niet bevaren, 
wanneer het varen uitsluitend of overwegend 
bedoeld is als sport of genoegen of v oor het 
maken van uitstapjes dient. 

(2) Het verbod van lid 1 geldt niet voor 
vaartuigen, die hun toegewezen vaste lig
plaats in genoemd gebied hebben, wanneer 
deze zich vanaf deze ligplaats naar een wa
ter, waarop het varen niet beperkt is , met 
uitzondering van de zee, of van daaruit naar 
hun ligplaats begeven en daarbij zooveel 
mogelijk den uitersten rand van het vaar
water houden. 

(3) Gedurende den tijd tusschen zons
ondergang en zonsopgang is elke beweging 
van vaartuigen in het gebied, waarvoor de 
beperking geldt, verboden. 

(4) De bevelhebber de r Duitsche Ma
rine in Nederland of de door hem daartoe 
aangewezen instantie kan de ingevolge lid 2 

toegestane uitzondering algemeen of voor een 
bepaald geval opheffen of beperken. 

§ 3. Komen in het gebied, waarvoor de 
beperking geldt, varende vaartuigen, die de 
Duitsche oorlogsvlag voeren, in zicht, dan 
moet elk ander varend vaartuig terstond 
zoover mogelijk naar den uitersten rand van 
het vaarwater gaan. 

§ 4. De bevelhebber der Duitsche Mari
ne in Nederland of de door hem daartoe aan
gewezen instantie kan uitzonderingen op de 
voorschriften van §§ 2 en 3 toelaten, waar
aan voorwaarden kunnen worden verbonden. 

§ 5. (1) D egene, die aan boord de lei
ding heeft, zijn p laatsvervanger , de roergan
ger en de loods van een vaartuig worden, 
wanneer door hun schuld hun vaartuig zoo 
wordt bestuurd, dat in strijd wordt gehan
deld met de voorschriften van §§ 2 en 3 of 
met de overeenkomstig § 4 vastgestelde voor
waarden, gestraft met hechtenis van ten 
hoogste 6 weken en met geldboete van ten 
hoogste 5000 Rijksmark of met een dezer 
straffen. 
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(2) Im Wiederholungsfall kann den im 
Absatz 1 genannten Personen das Fahren in 
der Sperrzone ganz oder te ilweise für eine 
Zeit bis zu einem Jahre verboten werden. 

§ 6. Wer schuldhaft einem ihm nach § 5 
Absatz 2 auferlegten Verbot zuwiderhandelt, 
wird mit Gefängnis, in schweren Fällen mit 
Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft. 

§ 7. Die Zuwiderhandlungen gegen die 
Vorschriften dieser Verordnung sind Straf
taten im Sinne des § 1 Ziffer 1 der Verord
nung Nr. 12/i940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederlänclischen Gebiete. 

§ 8. Sonstige strafrechtliche Vorschriften 
bleiben unberührt soweit sie nicht mit dieser 
Verordnung in Widerspruch stehen. 

§ 9. Diese Verordnung tritt mit dem 
Tage ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 25. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

25. juli 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Einführung 
von Wehrmachtbezugscheinen für den 
Ankauf zwangsbewirtschafteter oder ge
sperrter Spinnstoff- und Schuhwaren. 
(Verordnungsblatt, Stück 14). 

Auf Grund des § s des Erlasses des Füh
rers liber die Ausübung der Regierungsbe
fugnisse in den Niederlanden vom 18. Mai 
1940 (RGBI. I S. 778) verordne ich im Ein
vernehmen mit dem Wehrmachtsbefehlsha
ber in den Niederlanden: 

§ r. In den Niederlanden werden für den 
Ankauf zwangsbewirtschafteter oder gesperr
ter Spinnstoff- oder Schuhwaren durch deut
sche Wehrmachtangehörige Wehrmachtbe
zugscheine ( weiss) eingeführt. 

§ 2. Die Wehrmachtbezugscheine (weiss) 
werden von den Truppenteilen für den ein
zelnen bezugsberechtigten Wehrmachtange
hörigen ausgestellt. Sie müssen den Namen 
und Dienstgrad des Bezugsberechtigten, Art 
und Menge der abzugebenden Ware, die 
Unterschrift des Truppenfi.ihrers (Bataillons
oder selbständigen Einheitenführers) mit 
Angabe des Dienstgrades und der Dienst
stellung, sowie das Dienstsiegel oder den 
Dienststempel der Einheit enthalten. Muster 
des Wehrmachtbezugscheines (weiss) siehe 
Anlage (Seite 87). 

§ 3. Wehrmachtbezugscheine dürfen nur 
abgegeben werden 
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(2) In geval van herhaling kan aan de 
in lid 1 genoemde personen het varen in het 
gebied, waarvoor de beperking geldt, geheel 
of ten deele voor den tijd van ten hoogste 
een jaar verboden worden. 

§ 6. Hij, die door zijn schuld in strijd 
handelt met een hem overeenkomstig § 5, 
lid 2, opgelegd verbod, wordt gestraft met 
gevangenisstraf (Duitsch recht), in erns tige 
gevallen met tuchthuisstraf van ten hoogste 
s jaar. 

§ 7. I eder feit, gepleegd in strijd met de 
voorschriften van deze verordening, is een 
delict, als bedoeld in § 1 , onder 1, van de 
verordening Nr. 12/1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied. 

§ 8. Andere strafrechtelijke voorschriften 
blijven van kracht, voor zoover deze niet 
met deze verordening in strijd zijn. 

§ 9. Deze verordening treedt in werking 
met ingang van den dag van haar afkondi
ging. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

25 Juli 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, betreffende het in
voeren van distributiekaarten voor de 
Duitsche weermacht voor den aankoop 
van geweven stoffen en schoenwaren, die 
onder de distributie vallen of waarvan 
het gebruik in het algemeen verboden is. 
(Verordeningenblad, Stuk 14) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778), bepaal ik in 
overeenstemming met den Duitschen weer
machtsbevelhebber in Nederland: 

§ r. In N ederland worden voor den aan
koop van geweven stoffen of schoenwaren, 
die onder de distributie vallen of waarvan 
het gebruik in het algemeen verboden is, 
door leden van de Duitsche weermacht mili
taire distributiekaarten (wit) ingevoerd. 

§ 2. De militaire distributiekaarten (wit) 
worden door de onderdeelen van de weer
macht uitgereikt ten behoeve van de afzon
derlijke leden dier weermacht, die tot aan 
koop gerechtigd zijn. Deze moeten den naam 
en rang van den gerechtigde, soort en hoe
veelheid der afgegeven goederen, de hand
teekening van den troepencommandant (ba
taljonscommandant of commandant van een 
zelfstandig onderdeel), onder vermelding van 
rang en dienstbetrekking, alsmede het dienst
zegel of dienststempel van het onderdeel be
vatten. Zie voor het voorbeeld van een mili
taire distributiekaart (wit) de bijlage (blz. 
87). 

§ 3. Militaire distributiekaarten mogen 
slechts afgegeven worden door: 



I) von uniformierten Angehörigen der 
Deutschen Wehrmacht, Polizei oder SS, des 
Verstärkten Grenzaufsichtdienstes, der Deut
schen Reichspost oder der Deutschen Reichs
bahn; 

2) von nichtuniformierten Angehörigen 
der unter Ziffer I genannten Verbände, so
weit sie mit einem Ausweis liber ihre Ange
hörigkeit zu einem dieser Verbände versehen 
sind. 

§ 4. Die Annahme ordnungsmässig aus 
gestellter und abgegebener Wehrmachtbe
zugscheine <larf ohne zwingenden Grund 
nicht abgelehnt werden. 

§ 5. Verstösse gegen diese Verordnung 
sind Verstösse gegen die Bestimmungen der 
Verteilungsordnung I939. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 25. Juli I940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebie te, 
SEYSS-INQUART. 
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I)in uniform gekleede leden der Duitsche 
weermacht, politie of SS, van den Versterk
ten Grenswachtdienst, van de Duitsche 
Rijkspost of van de Duitsche Rijksspoorwe
gen; 

2) niet in uniform gekleede leden van de 
onder I genoemde organiseties, voor zoover 
zij voorzien zijn van een bewijs, dat zij tot 
een dezer organisaties hehooren. 

§ 4. H et aannemen van aldus uitgereikte 
en afgegeven m ilitaire distributiekaarten 
mag zonder dringende reden niet geweigerd 
worden. 

§ 5. Vergrijpen tegen rl.eze verordening 
zijn vergrijpen tegen de bepalingen van de 
Distributiewet I939· 

§ 6. Deze verordening treedt in werking 
op den dag van haar afkondiging. 

's-Gravenhage., 25 Juli I940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 
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ANLAGE. 
(Vorderseite) 

Feldpostnummer 
der Dienststelle : 
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WEHRMACHTBEZUGSCHEIN 
MILITAIRE DISTRIBUTIE-KAART 

BIJLAGE. 
(Voorzijde) 

N° . 4 

für den Ankauf von SPINNSTOFFWAREN oder SCHUHWAREN. 
voor den aankoop van GEWEVEN STOFFEN of SCHOENWAREN . 

An den 
Aan den 

- die 
- de 

(Dienstgrad, Name) (Rang, Naam) 
dürfen folgende Waren abgegeben werden : 
mogen volgende goederen afgegeven worden: 

Lfd. Nr. 
Loopende 
nummer 

Mengen 
Hoeveelheid 
(in Buchstaben) 
(in blokletters) 

0. U., den . 
Plaats, den .. 

Art der Ware 
Aard der goederen 

1940 
1940 0 (Unterschrift) (Handteekening) 

Dienstsiegel. 
Dienststempel. 

(Dienstgrad, DienststeUung). (Rang, Dienstbetrekking) 

ANMERKUNG: 
1. Dieser Bezugschein darf nur für Angehörige der . Deutschen Wehrmacht einschl. 

Gefolgschaftsmitglieder ausge;:tellt werden. 
2. Die Empfangsbescheinigung auf der Rückseite ist unter Angabe des Preises unbe

. dingt auszufüllen. 
OPMERKING: 

1. Deze distributie-kaart mag slechts aru\ militairen der Duitsche Weermacht worden 
uitgeschreven. 

2. Het ontvangstbewijs op de achterzijde is onder opgave der prijzen steeds in te vullen. 

(RÜCKSEITE) 

EMPFANGSBESCHEINIGUNG 
ONTVANGSTBEWIJS 

WENDEN! 
z.o. z. 

(ACHTERZIJDE) 

Ich bescheinige, die umstehend bezeichneten Waren gegen Entrichtung des Kaufpreises von 
· ................. .... ... hfl. empfangen zu haben. 

Ik verklaar de op ommezijde vermelde goederen tegen betaling der koopsommen van 
f . . . .. ...... te hebben ontvangen . 

....... .. , den 1940. 
(Ort) (Plaats) 

(U nterschrift) (Handteekening) 



26. Juli 1940. ZWEITE VERORDNUNG 
des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete liber beson
dere verwaltungsrechtliche Massnahm en. 
(Verordnungsblatt, Stück 14). 

Auf Grund des§ 5 des Erlasses desFlihrers 
liber Auslibung der R egierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (R.G. 
BI.IS. 778) verordne ich: 

§ 1. Der General-Sekretär des Ministe
riums des lnnern wird e rmächtigt, die ge
setzlich erforderlichen Genehmigungen zur 
Erhebung der Provinzi~l- und Gemeinde
steuern und der nach niederländischem R echt 
der gleichen Genehmigungspflicht unterlie
genden Abgaben zu erteilen. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 26. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländisch en Gebiete: 
SEYSS-INQUART. 

N °. 62. 
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23. Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im M inisterium fiir Unter
richt, Klinste 11nd Wissenschaften liber 
die Verlängerung der Gültigkeitsdauer 
des Reglements liber die vorläufige Pen
sionierung von Lehrern. (Verordnungs
blatt, Stlick 14) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ 1. Die Gliltigkeitsdauer des in§ 15 des 
Gesetzes vom 22. Februar 1936 (Staatsblatt 
Nr. 100) erwähnten Reglements liber die vor
läufige p ensionierung von Lehrern wird bis 
einschliesslich 31. Dezember 1945 verlängert. 

§ 2. Das vorläufige Ruhegehalt endet, 
ausgenommen in den Fällen des Abschnitts 

N °. 63 

6. Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Finanz 
liber die Aenderung des Kouponsteuer
gesetzes vom 29. D ezember 1933. (Vei-
ordnungsblatt, Stück 14) . 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 
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N °. 61 

26 Juli 1940. TWEEDE VERORDENING 
van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied betreffende 
bijzondere maatregelen op administra
tiefrechterlijk gebied. (Verordeningen
blad, Stuk 14). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in Nederland, van 18Mei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

§ 1. D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken wordt 
gemachtigd de wettelijk vereischte goedkeu
ringen voor het heffen van provinciale en 
gemeentelijke belastingen en van retribu
ties, die overeenkomstig het Nederlandsche 
recht aan dezelfde goedkeuring zijn onder
worpen, te verleenen. 

§ 2. Deze verordening treedt in werking 
met ingang van den dag van haar afkondi
ging. 

's-Gravenhage, 26 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 

15 Unterabschnitt A § 12 Absatz 1 des Ge
setzes an dem Tag, an dem es nach Ansicht 
des Generalsekretärs im Ministerium für 
Unterricht, Künste und Wissenschaften als 
feststehend angenommen werQen kann, dass 
der vorläufig in den Ruhestand Versetzte 
nicht bereit ist, sich einer vom vorerwähnten 
Generalsekretär oder in dessen Namen an
geordneten ärztlichen Untersuchung zu un
terziehen. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tagê 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den H aag, am 23. Juli 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Unterricht, 

Künste und Wissenschaften, 
VAN P OELJE. 

(De Nederlandsche T ekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S.350. Red.) . 

§ 1. Im Artikel 2 des Gesetzes vom 29. 
Dezember 1933 (Staatsblatt Nr. 780) in der 
Fassung des Gesetzes vom 27. Dezember 
1938 (Staatsblatt Nr. 413) wird die Um
schreibung des B egriffs "Effekten" mit 
gleichzeitiger Aenderung des Punktes am 
Schluss des Absatzes 1 Nr. 2 in einen Strich
punkt mit folgendem \Vortlaut erweitert: 

3 . sämtliche Forderungen gegen öffent
lichrechtliche oder privatrechtliche juristi
sche P ersonen, wenn diese Forderungen auf 
Anleihen beruhen, die, zur D eckun g des Ka
pitalbedarfs dieser juristischen Personen be-
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stimmt, im wesentlichen demselben Zwecke 
dienen wie Obligationsanleihen. Dieser 
Zweck gilt als vorhanden, wenn die Anleihe 
nicht binnen J ahresfrist nach ihrem Ab
schluss sowohl zurückgefordert als auch zu
rückgezahlt werden kann ; ist eine der Par
teien zur Verlängerung der Anleihefrist be
rechtigt, so wird dieses Recht bei der Fest
stellung des Fälligkeitstages mitberücksich
tigt. 

II. juli 1940. VERORDNUNG des G ene
ralsekretärs in den I~inisterien für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt und für 
Landwirtschaft und Fischerei über das 
Verbot von Preiserhöhungen . (Preisver
ordnung 1940, Nr. 1) . (Verordnungs
blatt, Stück 14). 

Auf Grund der Artikel 1 , 3 und 4 des 
Preistreiberei - und Hamstergesetzes 1939 
und gemäss den §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/r940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver-
ordnet: -
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§ I. (1) E s ist jedermann verboten, 
Waren zu höheren Preisen anzubieten oder 
zu verkaufen, als er für Waren gleicher Art, 
M enge und Güte am 9. Mai 1940 in der 
Mehrzahl der Fälle erzielt hat. 

(2) Wenn jemand Waren gleicher Art, 
aber in anderer M en ge und Güte als am 9. 
Mai 1940 anbietet oder v erkauft, so <larf er 
höchstens den Preis fordern oder berechnen, 
den er für diese Waren am 9. Mai 1940 er
zielt hätte. 

§ 2. (1) Wenn jemand am 9. M ai 1940 
keine der in § 1 genannten Geschäfte vorge
nommen oder dafür einen Preis erzielt hat, 
der als Ausnahmepreis anzusehen ist, so <larf 
er höchstens den Preis fordem oder berech
nen, den er in der Zeit vom 9. April bis zum 
9 . Mai 1940 für Waren gleicher Art, M en ge 
und Güte in der M ehrzahl der Fälle erzielt 
hat. 

(2) Die Bestimmungen des § 1 Absatz 2 
finden entspr echende Anwendung. 

§ 3. Wenn jemand in der Zeit vom 9. 
AP.ril bis zum 9. Mai 1940 keine der in § 1 
genannten Geschäfte vorgenommen hat, so 
<larf er nur den Preis fordern oder berech
nen , der für gleiche Geschäfte allgemein ge
bräuch!ich war. 

§ 4. Die Bestimmungen der §§ 1 bis 3 
finden entsprechende Anwendung auf das 
mietweise Anbieten und Ueberlassen von 
Gegenständen und das Leisten von Diensten . 

§ 5. Als v erbotene Erhöhung ist auch 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 6. Juli 1940. 
Der Generalsekretär, 

im Ministerium /ür Finanz, 
TRIP 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.402. R ed .). 

II juli 1940. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van de Departe
m enten van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij ingevolge de Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet 1939. (Prijzenbeschikking 
1q40, No. 1). (Verordeningenblad, Stuk 
14). 

Gelet op de artikelen 1, 3 en 4 van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 en in 
overeenstemming m et de §§ 2 en 3 van de 
Verordening No. 3 /1940 van d en Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied, wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. (1) Het is aan een ieder 
verboden eenig goed te koop aan te bieden 
of te v erkoopen tegen een hoogeren prijs dan 
dien, welken hij bij het meerendeel van de 
door h em op 9 Mei 1940 afgesloten transac
ties betreffende soortgelijke goederen in een 
zelfde hoeveelheid en van een zelfde hoeda
nigheid heeft berekend. 

(2) Indien iemand goederen van gelijke 
soort, maar in andere hoeveelheid of van 
andere hoedanigheid dan op 9 M ei 1940 te 
koop aanbiedt of v erkoopt, mag hij ten hoog
ste den prijs vragen of in rekening brengen. 
welken hij voor deze goederen op 9 M ei zou 
hebben berekend. 

ARTIKEL 2. (1) Indien iemand op 9 
M ei 1940 geen der transacties, als bedoeld in 
artikel 1, heeft verricht of indien de door 
hem op dien datum berekende prijs als een 
uitzonderlij ke moet worden beschouwd, mag 
hij ten hoogste den prijs vragen of in reke
ning brengen, welken hij bij het meerendeel 
van de door hem in het tijdvak van 9 April 
tot 9 Mei afgesloten transacties betreffende 
soortgelijke goederen in een zelfde hoeveel
heid en van een zelfde hcedanigheid heeft 
b erekend. 

(2) H et bepaalde in het tweede lid van 
artikel I is van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 3. Indien iemand in het tijdvak 
van 9 April tot g Mei 1940 geen der trans
acties, als bedoeld in a rtikel 1, heeft ver
richt, m ag hij ten hoogste den voor een zelf
d e transactie op 9 M ei algemeen gebruike
lijken prijs vragen of in rekening brengen. 

ARTIKEL 4. De bepalingen van de arti
kelen 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toe
passing m et betrekking tot het te huur aan
bieden en v erhuren van goederen en het ver
richten van diensten. 

ARTIKEL 5. Als verboden verhooging 



jede mittelbare oder unmittelbare Ver
schlechterung der Leistung anzusehen. 

§ 6. Der Generalsekretär in den Ministe
rien für Handel , Industrie und Schiffahrt 
und für Landwirtschaft und Fischerei kann 
vonden Vorschriften dieser Verordnung Aus
nahmen zulassen oder die Preise abweichend 
festsetzen. 

§ 7. Die Vorschriften dieser Verordnung 
finden keine Anwendung: 

1) wenn und insowei t vom Generalse
kretär im Ministerium für Landwirtschaft 
und Fischerei oder mit seiner Ermächtigung 
auf Grund des Krisennotgesetzes für d ie 
Landwirtschaft vom 5. M ai 1933 (Staats
blad No. 26!) andere Preise a ls in den §§ 1 
bis 3 festgesetzt oder genehmigt werden oder 
festgesetzt oder genehmigt worden sind; 

2) auf Tarife oder Preise für den Trans
port von Personen und Glitern ; 

3) auf Arbeitslöhne; 
4) auf aus dem Ausland eingeführte Wa

ren, soweit diese noch nicht in das Eigentum 
niederländischer Abnehmer libergegangen 
sind. 

§ 8. Alle bisher auf Grund der Artikel 3 
und 4 des Preistreiberei- und Hamsterge
setzes 1939 erlassenen Verbote mitAusnahme 
der Verordnung des W irtschaftsministers 
vom 20. Februar 1940, N o. 303 9 Abt. L. C . 
A ./V. V. 0 . liber Heupreise, sowie der Ver
ordnungen des Generalsekretärs im Ministe
rium für Landwirtschaft und Fischerei vom 
23. Mai 1940, No. 285 R. V. V. O ./A. Z., liber 
Kartoffelpreise und vom 6 . Juni 1.940, No. 
756 R. V. V. O./A.Z., liber Preise für Wiesen
bau, Luzerne und Rotklee werden aufgeho
ben. 

§ 9. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

§ 10. Diese Verordnung kann als "Preis
verordnung 1940 No. 1" angeführt werden. 

Den Haag, am 11. Juli 1940. 
Der Generalsekretär in den Ministerien 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt 
und für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

II . Juli I940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs in den Ministerien für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt und für 
Landwirtschaft und Fischerei liber Prei
se im Kleinhandel. (Kleinhandelspreis
v erordnung). (Verordnungsblatt, Stlick 
14). 

Auf Grund des Artikels 3 des Preistrei
berei- und Hamstergesetztes 1939, sowie des 
§ 6 der Preisverordnung 1940 Nr. 1 und ge
mäss den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des R eichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. In Abweichung von den Bestimmun-
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wordt mede beschouwd iedere directe of in
directe vermindering van de te verrichten of 
verrichte p restatie. 

ARTIKEL 6. D e Secretaris-Generaal van 
de Departem enten van H andel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij kan van de voorschriften van deze 
beschikking ontheffing verleenen of een an
deren prijs dan den in deze voorschriften be
doelden vaststellen. 

ARTIKEL 7. De voorschriften van dit be
sluit zijn niet van toepassing: 

1) indien en voorzoover door of vanwege 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
m ent van Landbouw en Visscherij, op grond 
van de Landbouwcrisiswet 1933, andere prij
zen, dan in de artikelen 1 tot en met 3 be
doeld, zijn of worden vastgesteld of goed
gekeurd; 

2) ten aanzien van tarieven of prijzen 
voor he t vervoer van personen en goederen; 

3) ten aanzien van arbeidsloonen; 
4) ten aanzien van goederen uit het bui

tenland afkomstig, voor zoover deze nog niet 
in den eigendom van N ederlandsche afne
mers zijn overgegaan. 

ARTIKEL 8. Alle tot · dusverre op grond 
van de artikelen 3 en 4 van de Prijsopdrij
vings - en hamsterwet 1939 uitgevaardigde 
voorschriften worden ingetrokken, met uit
zondering van de beschikking van den Mi
nister van Economische Zaken van 20 Fe
bruari 1940, no. 3039, _Afd. L .C.A./V .V.O. 
(hooi) , alsmede -van de beschikkingen van 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
m ent van L andbouw en Visscherij van 23 
Mei 1940, no. 285 R.V.V.O ./A.Z. (aardap
pelen) en van 6 Juni 1940, no. 756 R .V.V.O./ 
A .Z. (weidegras , lucerne en roodl<;:laver) . 

ARTIKEL 9. Deze beschikking treedt in 
werking op het tijdstip van haar afkondiging. 

ARTIKEL 10. D eze beschikking kan wor
den aangehaald als "Prijzenbeschikking 1940 
No. 1". 

's-Gravenhage, II Juli 1940. 
De Secretaris- Generaal van de D epartemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 

en van Landbouw en Visscherij , 
H. M. HIRSCHFELD. 

II Juli I 9 40. BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van de Departe
m enten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en v an Landbouw en Vis
scherij ingevolge de Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet 1939 (Detailprijzenbeschik
king). (Verordeningenblad, Stuk 14).-

Gelet op artikel 3 van de Prijsopdrijvings
en hamsterwet 19.19, alsmede op artikel 6 
van de Prijzenbeschikking 1940 No. 1 en in 
overeenstemming met de paragrafen 2 en 3 
van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. In afwijking van het bepaal-
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gen der §§ 1 b is 3 der Preisverordnung 1940 
Nr. 1 darf, soweit nicht wegen bestimmter 
Waren etwas a nderes angeordnet ist oder an
geordnet wird, im Kleinhandel der nach die
ser Verordnung zulässige Preis erhöht wer
den, jedoch höchstens urn den Betrag, urn 
den die betreffende Ware infolge einer vom 
Generalsekretär in den Ministerien für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt und für Land
wirtschaft und Fischerei oder mit seiner Er
mächtigung zugelassene Preiserhöhung teu-
rer eingekauft wurde. 1 

§ 2 . Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verkündung in Kraft. 

§ 3. Diese Verordnung kann als "Klein
handelspreisverordnung" angefi.ihrt werden. 

Den Haag, am 11. Juli 1940. 

Der Generalsekretär in den Ministerien 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt 
und für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

II Juli I940 . VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs in den Ministerien für Han
del , Gewerbe und Schiffahrt und für 
Landwirtschaft und Fischerei· liber 
Transportunkosten. (Transportkosten
verordnung.) (Verordnungsblatt, Stück 
14). 

Auf Grund des Artikels 3 des Preistrei
berei- und Hamstergesetztes 1939, sowie des 
§ 6 der Preisverordnung 1940 Nr. 1 und ge
mäss den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ r. Bei Lieferung frei Haus des Abneh
mers darf der Verkäufer ausser dem nach der 
Preisverordnung zulässigen Preis den Betrag 
in Rechnung stellen, urn den sich die Trans
portkosten infolge der gegenwärtigen Trans
portschwierigkeiten gegenüber dem Stande 
vom 9. Mai 1940 erhöht haben. Dieser Be
trag muss auf den Verkaufsrechnungen ver
merkt werden und durch Frachthriefe oder 
ähnliche Schriftstücke nachgewiesen werden. 

§ 2. Der § 1 findet auf die Lieferungen 
des Kleinhändlers innerhalb seines gewöhn
lichen Absatzgebietes keine Anwendung. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verkündung in Kraft. 

§ 4. Diese Vero.rdnung kann als "Trans
portkostenverordnung" angeführt werden. 

D en Haag, am n . Juli 1940. 
Der Generalsekretär in den .~~inisterien 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt 
und für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

de in de artikelen 1 , 2 en 3 van <le Prijzenbe
schikking 1940, No. 1 mag, voorzoover ten 
aanzien van · bepaalde goederen niet anders 
is of zal worden bepaald, in den detailhandel 
de in die artikelen bedoelde prijs worden 
verhoogd met ten hoogste het bedrag, waar
mede de prijs, waartegen de betreffende goe
deren als gevolg van een door of vanwege den 
Secretaris-Generaal van de Departementen 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Landbouw en Visscherij goedgekeurde 
verhoogingen zijn ingekocht, is verhoogd. 

ARTIKEL 2. Deze beschikking treedt op 
den dag van zijn afkondiging in werking. 

ARTIKEL 3. Deze beschikking kan worden 
aangehaald als "Detail prijzenbeschikking". 

's-Gravenhage, 11 Juli 1940. 

De Secretaris-Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 

en van Landbouw en Visscherij , 
H . M. HIRSCHFELD. 

II Juli I940 . BESCHIKKING van den 
Secretaris-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij ingevolge de Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet 1939 (Transportkostenbe
schikking). (Verordeningenblad, Stuk 
14). 

Gelet op artikel 3 van de P rijsopdrijvings
en hamsterwet 1939, alsmede op artikel 6 van 
de Prijzenbeschikking 1940 No. 1 en in over
eenstemming met de §§ 2 en 3 van de Ver
ordening No. 3/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied, 
wordt bepaald: 

ARTIKEL r. Bij levering franco afnemer 
mag de verkooper boven den in de artikelen 
1, 2 en 3 van de Prijzenbeschikking 1940, No. 
1, bedoelden prijs in rekening brengen het 
bedrag, waarmede de transportkosten, uit de 
tegenwoordige vervoersmoeilijkheden voort
vloeiende, de vóór of op 9 Mei 1940 bereken
de transportkosten te boven gaan. Dit bedrag 
zal op de verkoopfacturen moeten worden 
vermeld en door middel van vrachtnota's of 
soortgelijke bescheiden moeten worden aan-
getoond. · 

ARTIKEL 2 . Het in artikel I bepaalde is 
niet van toepassing met betrekking tot de 
bezorgkosten van den detailhandelaar binnen 
diens normaal afzetgebied. 

ARTIKEL 3. Deze beschikking treedt op 
den dag van haar afkondiging in werking. 

ARTIKEL 4. Deze beschikking kan wor
den aangehaald als "Transportkostenbeschik
king". 

's-Gravenhage, 11 Juli 1940. 
De Secretaris- Generaal van de Departemen
ten van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 

en van Landbouw en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 



16 Juli 1940. ERSTE AUSFÜHRUNGS
VERORDNUNG der Generalsekretäre 
in den Ministerien für Finanz, für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt und für 
Landwirtschaft und Fischerei liber die 
Devisenbewirtschaftung. (Verordnungs
blatt, Stück 14) . 

Auf Grund des Artikels 35 der D evisen
verordnung 1940 und gemäss den §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete wird verordnet: 
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§ r. Es ist Inländern ohne Genehmigung 
des D eviseninstitutes gestattet, über deut
sche Sperrguthaben zu verfügen , diese zu 
belasten und zu veräussern, insoweit dies 
nach den deutschen Bestimmungen ohne Ge
nehmigung zulässig ist, wie auch, insoweit 
dafür von den zuständigen deutschen Stellen 
oder im deutsch-niederländischen Zahlungs
verkehr von den in beiden Ländern zuständi
gen Stellen eine Genehmigung erteilt worden 
ist. 

§ 2. (1) Es ist Inländern ohne Genehmi
gung des D eviseninstitutes gestattet, Hand
lungen zur Durchführung von Vereinbarun
gen vorzunehmen, die von Gruppen nieder
ländischer Banken als Gläubiger mit deut
schen Schuldnern mit Zustimmung der D eut
schen Reichsbank liber die Behandlung der 
zwischen den Mitgliedern dieser Gruppen 
bestehenden Verbindlichkei ten getroffen 
wurden (Deutsche Kreditabkommen von 
1939 und 1940). D er Erwerb von Register
markguthaben aus dem Ausland bedarf je
doch stets der Genehmigung des D evisen
instituts. 

(2) Es ist Inländern ohne Genehmigung 
des Deviseninstituts gestattet, von inländi
schen "registrierten Berechtigten" Register
markguthaben zu den in dem Kreditabkom
men aufgeführten oder zu den von der Deut
schen Reichsbank gestatteten Zwecken ge
gen Zahlung in inländischer Währung zu er
werben sowie darüber im R ahmen der jewei
ligen Bestimmungen zu verfügen. 

§ 3. Es ist Inländern ohne Genehmigung 

N °. 68. 

18. Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Finanz 
liber die Einfuhr von R eichskreditkas
senscheinen aus den besetzten belgischen 
G9bieten . (Verordnungsblatt, Stück 14). 

Auf Grund des Artikels 20 der D evisen
verordnung I940 und gem äss den §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskom
missars für die b esetzten niederländischen 
Gebiete wird verordnet : 

§ r. Die Einfuhr von R eichskreditkassen-
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des D eviseninstituts gestattet, zugunsten der 
,,Treuhandverwaltung för das deutsch-nie
derländische Finanzabkommen G .m .b.H.", 
Berlin, Zahlungen in. inländischer Währung 
bei der Niederländischen Bank vorzuneh
men. 

§ 4. Es ist Inländern ohne Genehmigung 
des D eviseninstituts gestattet, rückzahlbar 
gewordene inländische Effekten, welche 
Nicht-Inländern gehören, sowie fällige Ku
pons und D ividendenscheine solcher Effek
ten einzulösen und den Erlös dem Nicht-In
länder gutzuschreiben. 

§ 5. Es ist Inländern ohne Genehmigung 
des D eviseninstituts gestattet, Zahlungen in 
inländischer Währung an lnländer zur Er
füllung von Verpflichtungen aus Versiche
rungsverträgen, die mit Nicht-Inländern 
oder für deren R echnung abgeschlossen sind 
oder werden, zu !eisten. 

§ 6. Es ist Inländern ohne Genehmigung 
des D eviseninstituts gestattet, liber ihnen 
gehörende innerhalb der besetzten nieder
ländischen Gebiete sich befindende, jedoch 
nicht in den freien Verkehr eingeführte be
wegliche Sachen zu verfügen, diese zu belas
ten und zu veräussern, soweit dies nicht mit
telbar oder unmittelbar zugunsten eines 
Nicht- Inländers geschieht. 

§ 7. D iese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkündung in Kraft. 

§ 8. D iese Verordnung kann als " D evisen
vorschrift I" angeführt werden. 

D en Haag am 16 Juli 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanz: 

TRIP. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium lür Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt: 
H. M . HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Landwirtschaft 

und Fischerei : 
H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.403. Red.) . 

scheinen aus den besetzten belgischen Ge
bieten ist nur mit Genehmigung des De
viseninstituts gestattet. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en H aag, am 18. Juli 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium /ür Finanz, 

TRIP. 

(De N ederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.404. Red.). 
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5. Juli 1940. VERORDNUNG des G ene
ralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Staatsblatt Nr. 633) (liber Abänderung 
der Verordnung Nr. r / r939 liber Heil
mittel) . (Verordnungsblatt, Stück 14). 

Auf Grund der Artikel 4 und 10 Absatz 1 

des Zuteilungsgesetzes 1939 sowie auf Grund 
des Artikels 2 der Verordnung 1939 über die 
Erhebung von Zuteilungsgebühren 1939 und 
gemäss den §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des R eichskommissars für die besetz
ten n iederländischen Gebiete wird verord
net : 

§ 1. I. Die Tabellen A und B über 
"Heilmittel" im Artikel I der Verordnung 
Nr. 1/1939 über die Heilmittel werden wie 
folgt abgeändert: 

Aus der Tabelle B wird nach Tabelle A 
übertragen, 

Acidum ascorbinicum 
Acidum boricum 
Acidum hydrobromicum 
Aloe 
Brometum ammonicum 
Brometum kalicum 
Folia Orthosiphonis 
Fructus Colocynthidis 
Oleum Chenopodii 
Rhizoma Hydrastis 
Semen Hydrastis 
Semen Cola 
Semen Strophanthi 

An Tabelle A wird hinzugefügt: 
Aethylcarbonas Chinini 
Amygdalas ammonicus 
Amygdalas calcicus 
Amygdalas magnesicus 
Amygdalas natricus 
B enzoas natricus c. coffeino 
Bisulfas Chinini 
Brometum calcicum 
Cantharides 
Carbonas Chinini 
Carrageen 
Citros Coffeini 
Coffeinum 
Cortex Condurango 
Cortex Evonymi 
Cortex Viburni Prunifolii 
Ephedrinum 
Flores Arnicae 
Glyserophosphas Calcicus 
Glycerophosphas natricus 
Hydrobromas Chinini 
Hydrochloras Chinini 
Herba Cannabis indicae 
Herba Thymi vulgaris 
J odetum kalicum 
Jodoformum 
Lycopodium 
Nitras Strychnini 
Oleum Gajuputi 
Oleum Juniperi empyreumaticum 
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Oleum Ricini 
Oxycyanetum hydrargyricum 
Radix Sarsaparillae 
Resina J alapae 
Resina Podophylli 
Rhizoma Curcumae javanicae 
Rhizoma Podophylli 
Salicylas natricus c. coffeino 
Sulfas Chinini 
Tannas Chinini 
Theobromicum 
Tubera Saleb 
Valerianas Chinini 

An Tabelle B wird hinzugefügt: 
Biboras natricus 
Cetaceum 
Chrysarobinum 
Cortex Chinae (pharmaceutische Rinde) 
Cortex Gossypii 
Cortex Hamamelidis 
Cortex Rhois aromaticae 
Cortex Sima rubae 
Flores Chamomillae romanae 
Folliculi Sennae 
Gallae . 
Gummi arabicum 
Herba Sabinae 
Hydrargyrum 
Kresolum crudum 
Lecithinum 
Mastix 
Myrrha 
Oleum Chaulmogra 
Oleum Lauri expressum 
Radix Gentianae 
Radix Jalapae 
Radix Liquiritiae 
Radix Ratanhiae 
Resina Scammoniae 
Rhizoma Zingiberis 
Semen Sabadillae 
Semen Strychni 
Stigmata Croci 
Styrax liquidus. 

In der Tabelle A kommt im Wegfall: 
Kontraststoffe für die Röntgendiagnostik 
Evipan natricum 
Jodipin. 

In der Tabelle B kommt im Wegfall : 
A.T. 10 

Padutin (Angioxyl). 
II. Im ersten Absatz des Artikels 3 der 

obenerwähnten Verordnung wird statt "Am
sterdam, Vondelstraat 9", gelesen: ,,Amster
dam-West, Tesselschadestraat 6". 

III. Im Artikel 10 der obenerwähnten 
Verordnung wird statt "2 v.H." gelesen: 
,,5 v .H." 

IV. Diese Verordnung tritt in Kraft am 
Tage ihrer Verkündung. 

Den Haag, am 5. Juli 1940. 
D er Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.605. Red.). 



N °. 70. 

I6. Juli I940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt über die 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
I939 (Bewirtschaftung von Nichteisen
metallen). (Verordnungsblatt, Stück 14). 
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Auf Grund der Artikel 4 bis 8 des Zu
teilungsgesetzes 1939, des Zuteilungsabga
benerlasses I939 und der Metallverordnung 
1939 Nr. 1 und gemäss den §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/,940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet: 

§ 1. I m Sinne dieseT Verordnung sind: 
Gesetz: 

das Zuteilungsgesetz 1939; 

Generalsekretär: 
der Generalsekretär im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt; 

R eichsbüro : 
das im § 3 erwähnte Reichsbüro für Nicht
eisenmetalle; 

Direktor: 
einer der Dir-ektoren des vore.rwähnten 
Reichs büros; 

Untemehmung: 
die natürliche oder juristische Persen, 
welche des Bearbeiten, Verarbeiten oder 
Herstellen von oder den Handel in Nicht
eisenmetallen als ihr gewöhnliches Gewer -
be betreibt, sowie die natürliche oder ju
ristische Person, welche regelmässig Nicht
eisenmetalle für das eigene Gewerbe be
arbeitet oder verarbeitet und der Handels 
vertreter in Nichteisenmetallen; 

H ersteller: 
die Unternehmung, welche Nichteisenme
talle herstellt; 

Importeur : 
die Untemehmung, welche Nicht-eisenme
talle aus dem Ausland oder nach vorher
gehender zollfreier Niederlage auf eigenem 
Namen in den freien Verkehr hierzulande 
einführt oder einführen lässt: 

Händler: 
die Untemehmung, welche Nichteisenme
talle kauft und wider. verkauft, mit Aus
nahme des Handelsvertreters in Nicht
eisenmetallen; 

Verbraucher : 
die Untemehmung, welche, ob für das 
eigene Gewerbe oder nicht, Nichteisenme
talle be- oder verarbeitet; 

Handelsvertreter: 
die Untemehmung, welche das Vermitteln 
bei dem Zustandekommen bestimmter 
Verträge zwischen einer P ersen, zu welcher 
sie in einem festen Verhältnis steht (dem 
Prinzipa!) und andem, oder das Abschlies
sen solcher Verträge auf Namen und Rech
nung des Prinzipals als ihr gewöhnliches 
Gewerbe betreibt; 
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Nichteisenmetalle: 
a) alle Metalle und Metallegierungen, 

mit Ausnahme von Eisen und S tahl 
im Sinne der Eisen- und Stahlverord
nung 1940 Nr. I und von Gold und 
Silber, ob sie mit einer Deckschicht 
versehen sind oder nicht, in: 
Ku.chen, Blöcken, Schiffchen, Gänsen, 
Kömer oder anderen Rohstofformen, 
Pulverform, Stäben, Blättern, Draht-, 
Platten-, Band-, Röhren- oder Kabel
form, Balken oder sonstigen profilier
ten Formen; 

b) Abfall und Altmaterial von Nichtei
senmetallen und von Nichteisenme
tallegierungen, sowie Abfall von 
Nichteisenmetallwaren mit Einschluss 
alter, für untauglich erk lärter Nicht
eisenmetallwaren; 

c) Erze der unter a) erwähnten Metalle. 
§ 2. Nichteisenmetalle sind Zuteilungs

waren im Sinne des Artikels 4 des Gesetzes . 
§ 3. (1) Es wird . ein Reichsbüro für 

Nichteisenmetalle mit dem Sitz in D en Haag 
errichtet. 

(2) D ie laufende V~rwaltung d es R eichs
büros obliegt einer Direktion, welche bei der 
D urchführung dieser Verordnung im Namen 
des Generalsekretärs handelt. 

§ 4. (1) D ie dazu vom Generalsekretär 
oder nach von diesem erhaltener Ermächti
gung vom Direktor bezeichneten Untemeh
mungen oder Gruppen von Untemehmungen 
sind verpflichtet, einen Antrag auf Einschrei
bung bei dem Reichsbüro zu stellen und zwar 
dadurch, dass sie innerhalb JO Tagen nach 
der Entstehung der Verpflichtung einen vom 
D irektor festzustellenden und auf Antrag 
vom Reichsbüro auszufolgenden, völlig aus
gefüllten Vordruck einsenden. 

(2) Der Direktor ist befugt, eine einge
schriebene Unternehmung vorläufig auszu
schliessen oder ganz zu streichen. 

(3) Der Direktor teilt eine Entscheidung 
n ach Absatz 2 der U ntemehmung, die vor
läufig ausgeschlossen oder ganz gestrichen 
worden ist, durch Einschreibebrief mit. 

(4) G egen eine Entscheidung nach Ab
satz 2 kann die Untemehmung innerhalb 
acht Tagen nach der Versendung des Ein
schreibebriefes schriftlich heim Generalse
kretär Beschwerde einlegen. 

§ 5. (1) Die beim Reichsbüro einge
schriebenen Untemehmungen sind verpflich
tet, dem Direktor vom Generalsekretär oder 
nach von d iesem erhaltener Ermächtigung 
von dem Direktor näher zu bestimmende 
Bei träge zu den Kosten zu zahlen, welche 
mit der Ausführung dieser Regelung ver
bunden sind. Diese Beiträge können je nach 
der Untemehmung verschieden sein. 

(2) D er Direktor ist berechtigt, von den 
eingeschriebenen Unternehmungen vom Ge
neralsekretär oder nach von diesem erhal
tener Ermächtigung von dem D irektor zu 
bestimmende Beträge als Vorschuss auf die 
im vorigen Absatz erwähnten Beitrage zu 
erheben. 
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(3) Die Zahlung der in den Absätzen 1 

und 2 erwähnten Beträge muss jedesmal in
nerhalb einer von dem Direktor zu bestim
m enden Frist stattfinden. 
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(4) Von den in den Absätzen 1 und 2 

erwähnten Verpflichtungen kann vom Ge
neralsekretär oder nach von diesem erhalte
ner Ermächtigung von dem Direktor allen 
oder bestimmten Untemehmungen unter 
Auflagen oder ohne solche ganz oder teilwei
se Befreiung erteilt werden. 

§ 6. (1) Eine Untemehmung ist ver
pflichtet, dem Generalsekretär, dem Direk
tor oder den vom Generalsekretär oder nach 
von diesem erhaltener Ermächtigung vom 
Direktor dazu bestimmten Personen oder 
Dienststellen die M engen Nichteisenmetalle 
anzugeben, welche sie an vori dem, welcher 
die Angaben fordert, näher zu bestimmenden 
Zeitpunkten auf. Lager oder in Vorrat hat 
und zwar auf und entsprechend dazu von 
dem Direktor festzustellenden Vordrucken. 

Die Angaben müssen jedesmal innerhalb 
einer von dem, welcher die Angaben fordert, 
zu bestimmenden Frist eingereicht werden. 

(2) Natürliche oder juristische Perso
nen, die keine Untemehmungen im Sinne des 
§ 1 sind und die Nichteisenmetalle auf La
ger oder in Vorrat haben, können von dem 
Direktor oder in seinem Namen dazu ver
pflichtet werden, dem im Absatz 1 Bestimm
ten entsprechend, die dort erwähnten Anga
ben zu machen. Die Angaben müssen jedes
mal innerhalb einer von dem Direktor zu 
bestimmenden Frist eingereicht werden. 

(3) Die in diesem Paragraphen erwähn
ten Vordrucke werden Interessenten auf An
trag vom Reichsbüro erteilt. 

§ 7. ( 1) Es ist natürlichen oder juris
tischen Personen, die den Handel in oder die 
Bearbeitung von Nichteisenmetallen nicht 
als ihr gewöhnliches Gewerbe ausüben , un
tersagt, Nichteisenmetalle zu dem Zwecke 
zu kaufen, sie bearbeitet oder unverarbeitet 
wiederzuverkaufen, ohne dass der Direktor 
dies schriftlich genehmigt hat. Natürliche 
oder juristische Personen im Sinne des vor
hergehenden Satzes, die vor dem 2. Septem
ber 1939 Nichteisenmetalle gekauft haben, 
durfen diese nicht ohne vom Direktor er
teilte schriftliche Genehmigung verkaufen. 

(2) Es ist Untemehmungen verboten, 
ohne vom Direktor erteilte schriftliche Ge
nehmigung Nichteisenmetalle zu kaufen, zu 
verkaufen, zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu 
gebrauchen oder zu verbrauchen, zu trans
portieren oder abzugeben. 

(3) Die Richtlinien hinsichtlich der Er
teilung der in den Absätzen 1 und 2 erwähn
ten Genehmigungen werden vom General
sekretär festgesetzt. 

(4) Von den in den Absätzen 1 und 2 

erwähnten Verboten kann vom G eneralsekre
tär oder nach von diesem erhaltener Ermäch
tigung vom Direktor bestimmten oder allen 
vorerwähnten natürlichen oder juristischen 
Personen und UntemeÎÎmungen für eine be
stimmte Zeit oder bis auf Widerruf, ganz 
oder teilweise Befreiung erteilt werden. 

(5) Mit einer Genehmigung nach den 
Absätzen 1 und 2 und mit einer Befreiung 
nach Absatz 4 können Auflagen und Be
schränkungen verbunden werden. Diese Auf
lagen und Beschränkungen können sich auf 
die Menge und auf den mit dem Gebrauch 
der Nichteisenmetallen verbundenen Zweck 
bezie hen. 

(6) Eine Genehmigung ist nicht über
tragbar. 

§ 8. (1) Jeder ist verpflichtet, dem Ge
neralsekretär, dem Direktor oder den vom 
Generalsekretär oder nach von diesem er
haltener Ermächtigung vom Direktor dazu 
bestimmten Personen oder Dienststellen auf 
ein dementsprechendes Ersuchen hin Anga
ben hinsichtlich der Nichteisenmetallmengen 
zu machen, welche sie in von demjenigen, 
der die Angaben verlangt, zu bestimmenden 
Zeitabschnitten gekauft. verkauft, gebraucht, 
verbraucht, bearbeitet, verarbeitet, transpor
tiert oder abgegeben hat, sowie über die 
Zwecke, wozu diese M engen gedient haben, 
und dies in solcher Weise aufzuzeichnen, wie 
vom Generalsekretär, vom Direktor oder von 
dazu bestimmten Personen oder Dienststel
len vorgeschrieben wird. Gestattung . der 
Kenntnisnahme und Einreichung dieser Auf
zeichnungen kann verlangt werden. Die An
gaben müssen jedesmal innerhalb einer von 
demjenigen, der die Angaben fordert, zu be
stimmenden Frist eingereicht werden. 

§ 9. (1) Für die Erteilung einer Geneh
migung nach § 7 wird eine vom General
sekretär oder nach von diesem erhaltener 
Ermächtigung vom Direktor festzusetzende 
Genehmigungsgebühr erhoben, die nach dem 
Wert des Materials berechnet wird. 

(2) Von der Zahlung einer Genehmi
gungsgebühr kann unter bestimmten Bedin
gungen oder ohne solche ganz oder teilweise 
Befreiung erteilt werden . 

§ 10. Für die Ausstellung von Schrift
stücken, welche zur Durchführung dieser 
Verordnung ausgestellt werden mit Ausnah
me einer Bescheinigung liber eine Genehmi
gung nach § 8 werden vom Direktor näher 
festzusetzende Beträge in Rechnung gestellt. 

§ 11. Eine Untemehmung ist verpflich
tet, dem Direktor auf dessen Aufforderung 
hin wahrheitsgemäss jede Auskunft zu er
teilen, welche dieser zur richtigen Durchfüh
rung dieser Verordnung für notwendig er
achtet. 

§ 12. Nicht rechtzeitige oder unvollstän
dige Einsendung der in dieser Verordnung 
erwähnten Angaben, sowie das Abgeben un
wahrheitsgemässer Angaben, kann sofortiges 
Einziehen der Genehmigung oder einer Be
freiung nach § 8 für den Betreffenden zur 
Folge haben. 

§ 13. Diese Verordnung kann unter dem 
Titel "Verordnung für Nichteisenmetalle 
1940 Nr. 1" angeführt werden. 

§ 14. Mit dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung tritt die Metallverordnung 1939 Nr. 
1 ausser Kraft, insofem sie sich auf Nicht
eisenmetalle bezieht, wie sie in der vorlie
genden Verordnung erwähnt sind. Alle am 



Tage des ·1nkrafttretens dieser Verordnung 
geltenden zur Durchführung der Metallver
ordnung 1939 Nr. 1 erlassenen Bestimmun
gen, insofern sie sich auf Gegenstände be
ziehen, welche auch in der vorliegenden Ver
ordnung entsprechend geregelt worden sind, 
werden als auf Grund dieser letzten Verord
nung erlassen betrachtet und bleiben in 
Kraft, bis sie durch neue Bestimmungen er
setzt worden sind. 

30 juli z940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete über den Niederländi
schen Aufbaudienst. (Verordnungsblatt, 
Stück 15) . 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
liber Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

§ r. (1) Es wird ein Niederländischer 
Aufbaudienst errichtet (im folgenden kurz: 
Aufbaudienst) . 

(2) Der Aufbaudienst ist dazu bestimmt, 
Angehörigen der ehemaligen niederländi
schen Wehrmacht Gelegenheit zu nutzbrin
gender Tät igkeit für die niederländische 
Volksgemeinschaft zu bieten. 

(3) Der Aufbaudienst ist ein Ehren
dienst für Volk und Vaterland (eervolle 
dienst ten behoeve van Volk en Vaderland). 

§ 2. · (1) An der Spitze des Aufbaudien
stes stehen: 

1) der Arbeitsleiter (Commandant); 
2) der Verwaltungsdirektor (Hoofd der 

administratie). 
(2) D er Arbeitsleiter und der Verwal

tungsdirektor werden vom Reichskommis
sar für die besetzten niederländischen Ge
biete ernannt und entlassen . Sie unterstehen 
dem Generalsekretär in Ministerium für 
Allgemeine Angelegenheiten. 

§ 3. Der jährliche Haushaltsplan desAuf
baudienstes wird auf Grund eines gemein
schaftlichen Vorschlags des Arbeitsleiters 
und des Verwaltungsdirektors vom General
sekretär im Ministerium für Allgemeine An
gelegenheiten im Einvernehmen mit dem 
Generalsekretä. im Finanzministerium fest
gestellt. Er unterliegt der Genehmigung des 
Reichskommissa rs für die besetzten nieder 
läng_ischen Gebiete . 

§ 4. Der Generalsekretär im Ministe
rium für Allgem eine Angelegenheiten erlässt 
d ie zur Durchführung dieserVerordnung not
wendigen Bèstimmungen. Sie werden im 
Niederländischen Staatsanzeiger veröffent
Jicht. 

§ 5. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung mit Rückwirkung vom 15. 
Juli 1940 in Kraft. 

D en Haag, am 30. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 
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§ 15. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 16. Juli 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt: 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad ,940 N °. S .609. Red.). 
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30 juli r940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende den Ne
d erlandschen Opbouwdienst. (Verorde
ningenblad, Stuk 15). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van 
den Führer betreffende uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. No. I, blz. 778) bepaal ik: 

ARTIKEL r. (1) Er wordt een N eder
landsche Opbouwdienst opgericht (hierna 
kortweg genoemd: Opbouwdienst). 

(2) De Opbouwdienst is bestem d om de 
leden van de voormalige Nederlandsche 
Land- en Zeemacht in de gelegenheid te 
stellen nuttig werk ten behoeve van de Ne
derlandsche Volksgemèenschap te verrichten. 

(3) De Opbouwdienst is een eervolle 
dienst ten behoeve van Volk en Vaderland. 

ARTIKEL 2. (1) Aan het hoofd van den 
Opbouwdienst staan: 

1) de Commandant ( Arbeitsleiter ); 
2) het Hoofd der administratie (Verwal

tungsdirektor ). 
(2) De Commandant en het Hoofd der 

administratie worden door den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
benoemd en ontslagen. Zij staan onder den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Algemeene Zaken. 

ARTIKEL 3. De jaarlijksche begrooting 
van den Opbouwdienst wordt op grond van 
een gemeenschappelijk voorstel van den 
Commandant en het Hoofd de r administra
tie door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Algemeene Zaken in over
eenstemming m et den Secretaris-Generaal 
van het D eparteme nt van Financië n vast
gesteld. Zij behoeft de goedkeuring van den 
Rijkscommissaris voor het hezette Neder
landsche gebied. 

ARTIKEL 4. De Secretaris-Generaal van 
het Departement van Algemeene Zaken 
vaardigt de voorschriften, noodig voor de 
uitvoering van deze verordening, uit. D eze 
worden in de N ederlandsche Staatscourant 
bekend gemaakt. 

ARTIKEL 5. Deze verordening treedt in 
werking op den dag harer afkondiging met 
terugwerkende kracht tot 15 Juli 1940. 

's-Gravenhage, 30 Juli 1940. 

, De Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche /J,ebied, 

SEYSS-INQUART. 
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30. Juli 1940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete liber die Bildung 
von Mannschaftsverbänden. (Verord
nungsblatt, Stück 15). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

§ 1. Die Bildung von mannschaftlich ge
gliederten und befehlsmässig geführten Ver
bänden, deren Angehörige in geschlossenen 
Abteilungen oder uniformiert in der Öffent
lichkeit auftreten, bedarf der Bestätigung des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete. 

§ 2. (1) Der Antrag auf Bestätigung ge
mäss § 1 muss enthalten: 

1. den Namen des Verbandes, 
2. Name und Anschrift des verantwort

lichen Leiters des Verbandes, 
3. die Satzungen. die die Zielsetzung, den 

Aufbau und die Betätigung des Verbandes 
enthalten, 

4. die Angaben über den Zusammenhang 
oder diP. Arbeitsgemeinschaft mit anderen 
Organisationen. 

(2) Insoweit die Bestätigung nach § 1 
erteilt ist, bedarf es des Verfahrens § 1 der 
Verordnung Nr. 24/1940 nicht . 

§ 3. Die Verantwortlichkeit des Leiters 
erstreckt sich insbesondere auf die Disziplin 
des Verbandes und die Einhaltung der Sat
zungen. 

§ 4. (1) Ein neu sich bildender Verband 
darf seine Tätigkeit erst nach Erteilung der 
Bestätigung aufnehmen. 

(2) Bereits bestehende Verbände dieser 
Art haben innerhalb eines Monats nach In
krafttreten dieser Verordnung die nachträg
liche Bestätigung zu beantragen. 

§ 5. (1) Wer einen Verband im Sinne 
von § 1 dieser Verordnung bildet, ohne die 
Bestätigung des Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete zu be"an
tragen, oder bei einem bereits bestehenden 
Verband die nachträgliche Bestätigung nicht 
einholt, wird mit Gefängnis bis zu 4 J ahren 
und mit Geldstrafe bis zu 40.000 Gulden oder 
mit einer dieser Strafen bestraft, soweit nicht 
nach anderen Bestimmungen eine höhere 
Strafe verwirkt ist. 

(2) Gleiches gilt für denjenigen, der sich 
einem gemäss § 1 nicht bestätigten Verband 
anschliesst oder ihn auf andere Weise fördert. 

(3) Die Tat nach Absatz I oder 2 ist ein 
Verbrechen. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 30. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete : 
SEYSS-INQUART. 
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30 Juli 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het vor
men van korpsen (Mannschaftsverbän
de). (Veronleningenblad, Stuk 15). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei 1940 (R.W.B. N°. I, blz. 778), bepaal 
ik: 

ARTIKEL 1. Het vormen van op korps
leest geschoeide en op het bevelsbeginsel ge
bouwde organisaties, welker leden in gesloten 
formaties of in uniform in het openbaar op
treden, behoeft de goedkeuring van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied. 

ARTIKEL 2. (1) Het verzoek om goed
keuring, als bedoeld in artikel 1, moet in
houden: 

1. den naam van de organisatie, 
2. naam en adres van den verantwoorde

lijken leider van de organisatie, 
3. de statuten of anderszins, die de doel

stelling, de structuur en den aard der werk
zaamheden van de organisatie bevatten, 

4. gegevens omtrent het verband of de 
samenwerking met andere organisaties. 

(2) Voor zoover de in artikel I bedoelde 
goedkeuring is verleend, behoeft het in § 1 

van de Verordening N°. 24/ 1940 bepaalde 
niet in acht te worden genomen. 

ARTIKEL 3. De verantwoordelijkheid van 
den leider strekt zich in het bijzonder uit 
over de discipline in de organisatie en over 
het naleven der statuten. 

ARTIKEL 4. (1) Een nieuw op te richten 
org~isatie kan haar werkzaamheden eerst 
na verleening der goedkeuring aanvangen. 

(2) Reeds bestaande organisaties in den 
zin dezer verordening moeten binnen een 
maand na het in werking treden van deze 
verordening alsnog bovenbedoelde goedkeu
ring aanvragen. 

ARTIKEL 5. (1) H ij, die een organisat;e 
in den zin van artikel I dezer verordening 
vormt, zonder de goedkeuring van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied aan te vragen, of ten aanzien van een 
reeds bestaande organisatie niet alsnog deze 
goedkeuring aanvraagt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en 
geldboete van ten hoogste veertigduizend 
gulden, of met een dezer straffen, voor zoover 
niet ingevolge andere bepalingen een hoogere 
straf is bedreigd. 

(2) Hetzelfde geldt voor hem, die zich 
bij een niet overeenkomstig artikel I goed
gekeurde organisatie aansluit, dan wel de
zelve op andere wijze steunt. 

(3) De handeling, genoemd in lid I of 2, 
is een misdrijf (Verbrechen). 

ARTIKEL 6. Deze verordening treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 30 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied: 
SEYSS-INQUART. 
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N°. 73. 

3z. Juli z940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete über die Fahrgeschwin
digkeit von Kraftfahrzeugen. (Verord
nungsblatt, Stück 15). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S 778) verordne ich: 

§ I. (1) Die höchstzulässige Fahrge
schwindigkeit beträgt : 

I. innerhalb geschlossener . Ortschaften 
für Kraftfahrzeuge aller Art 40 Kilometer 
in der Stunde; 

2. ausserhalb geschlossener Ortschaften, 
auch auf den Autobahnen: 
a. für Personenkraftwagen, die einschliess

lich des Fahrers höchstens acht Personen 
befördern dürfen, und für Krafträder mit 
oder ohne Beiwagen 80 Kilometer in der 
Stunde ; 

b. für andere Kraftfahrzeuge 60 Kilometer 
in der Stunde. 

(2) Die geltenden Bestimmungen, wonach 
nur mit einer geringeren Geschwindigkeit 
gefahren werden darf, als nach Absatz I 
zulässig ist, bleiben unberührt. 

§ 2 . Die deutsche Wehrmacht, die Dienst
stellen des Reichskommissars, die SS-Toten
kopfverbände, der Grenzaufsichtsdienst, die 
Technische N othilfe, der Reichsarbeitsdienst, 
d ie deutsche und niederländische Polizei und 
Feuerwehr sowie Ambulanz-, Rettungs- und 
Ärztefahrzeuge, die als solche kenntlich sind, 
sind vonden Vorschriften dieser Verordnung 
befreit, soweit dies zur Erfüllung von hoheit
lichen Aufgaben oder dienstlichen oder be
ruflichen Pflichten bei Gefahr im Verzuge 
erforderlich ist. 

§ 3. (1) Wer Vorschriften dieser Verord
nung oder zu ihrer Ausführung erlassenen 
Anweisungen vorsätzlich oder fahrlässig zu
widerhandelt, wird, soweit nicht eine stren
gere Strafbestimmung Platz greift, mit Haft 
bis zu dreissig Tagen oder mit Geldstrafe bis 
zu dreihundert Gulden bestraft. 

(2) Handlungen im Sinne des Absatzes I 
sind Übertretungen. 

§ 4. Diese Verordnung tritt mit dem 
vierten Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft . 

Den Haag, am 31. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete : 
SEYSS-INQUART. 

II. Juli z940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Krisengesetzes für die Land
wirtschaf t vom 5. Mai r933 (Staatsblatt 
Nr. 261) (Süsswasserfischverordnung 
1940). (Verordnungsblatt, Stück 15). 
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N°. 73. 

3z Juli z940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de snel
heid van motorrijtuigen. (Verordenin
genblad, Stuk 15). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. N°. I , blz. 778), bepaal ik: 

ARTIKEL I. (I) De maximum toegelaten 
snelheid bedraagt : 

I. binnen bebouwde kommen voor alle 
soorten motorrijtuigen 40 km per uur; 

2. buiten bebouwde kommen, ook op de 
autosnelwegen : 
a. voor personenrijtuigen, die met inbegrip 

van den bestuurder ten hoogste 8 per
sonen mogen vervoeren, en voor motor
rijwielen met of zonder zijspan 80 km 
per uur; 

b. voor andere motorrijtuigen 60 km per 
uur. 

(2) Het bovenstaande geldt onverminderd 
de bestaande bepalingen, volgens welke 
slechts gereden mag worden met een kleinere 
snelheid dan volgens lid I toegelaten is . 

ARTIKEL 2. De Duitsche weermacht, de 
dienstbureaux van den Rijkscommissaris, de 
SS-doodskopformaties, de grenswachtdienst 
(Grenzaufsichtsdienst). de Technische Hulp
dienst (Technische Nothilfe), de Rijksarbeids
dienst en de Duitsche en Nederlandsche 
Politie en Brandweer, evenals ambulance
motorrijtuigen en motorrijtuigen van diensten 
voor Eerste Hulp en van artsen, d ie als zoo
danig te onderkennen zijn, zijn van de be
palingen dezer verordening uitgezonderd, 
voor zoover de uitvoering van van over
heidswege gegeven opdrachten of de vervul
ling van plichten, welke uit dienst of beroep 
voortvloeien, dit vereischt, een en ander voor 
het geval vertraging gevaar zou opleveren. 

ARTIKEL 3. (I) Hij, die opzettelijk of 
door zijn schuld in strijd met de bepalingen 
dezer verordening of met de te harer uit
voering uit te vaardigen nadere voorschriften 
handelt, wordt, voor zoover geen strengere 
straf is bedreigd, met hechtenis van ten 
hoogste 30 dagen of met een geldboete van 
ten hoogste 300 gulden gestraft. 

(2) Handelingen, als bedoeld in lid I, zijn 
overtredingen . 

ARTIKEL 4. Deze verordening treedt op 
den vierden dag na haar afkondiging in 
werking. 

's-Gravenhage, 31 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche gebied : 
SEYSS-INQUART. 

Auf Grund des Artikels 9 des Krisenge
setzes für die Landwirtschaft vom 5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) und gemäss §§ 
2 und 3 der Verordnung Nr. 3/,940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. Die Ablieferung von Süsswasser
fischen durch Süsswasserfischer, oder, in de
ren Auftrag, durch Dritte, sowie die Ab-
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nahme dieser Fische durch Abnehmer, ist 
ver boten. 

§ 2. Das im § 1 erwähnte Verbot gilt 
nicht, wenn durch das Reichsbüro fü r die 
Ernährung in Kriegszeit (Rijk sbureau voor 
de Voedselvoorziening in Oorlogstijd) Be
freiung erteilt worden ist und falls die nöti
genfalls mit dieser Befreiung zu verbinden
den Auflagen erfüllt sind. 
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§ 3. Diese Verordnung, die als Süsswas
serfischverordnung 1940 (Zoetwatervischbe-

N°. 75. 

15. Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im 11,'l:inisterium für Land
wirtschaft und Fischerei zu r Durch
führung des Krisengesetzes für die Land
wirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staatsblatt 
Nr. 261) (Kühl- oder Gefrierhäuser
verordnung 1940). (Verordnungsblatt, 
Stück 15). 

Auf Grund des Artikels 9 des Krisenge
setzes für die Landwirtschaft vom .5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) und gemäss §§ 2 
und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichs
kommissars för die besetzten niederländi
schen G·ebiete wird verordnet: 

§ r. Im Sinne dieser Verordnung und 
ihrer Durchführungsbest immungen ist zu 
verstehen unter: 

1) ,,K ühl- oder Gefrierhaus": jeder ge
schlossene Raum von mindestens 50 Kubik
meter B rutto-Inhalt, der für Maschinen
kühlung eingerichtet ist; 

2) ,,Zentrale": die Niederländische Vieh
wirtschaftszentrale mit dem Sitz in Den 
Haag. 

§ 2. (1) Krisenprcdukte im Sinne des 
§ 1 Zifter 5 des Krisengesetzes für die Land
wirtschaft 1933 in Kühl- oder Gefrierhäu
sern vorrätig zu haben oder auf Lager zu hal
ten ist verbeten. 

(2) Das Verbot gemäss Absatz 1 gilt 
nicht für diejenigen, die als "Organisierte in 
der Zentrale" dieser Zentrale angeschlossen 
sind, insofern sie zu der Gruppe "lnhaber 
von Kühl- oder Gefrierhäusern" gehören und 
Inhaber einer Betriebsgenehmigung sind, je
doch mit der Massgabe, dass es zum Vor~ 
rätighalten oder auf Lager halten einer Er
laubnis bedarf. 

(3) Das Verbot nach Absatz 1 gilt eben
falls nicht, falls und insoweit die Zentrale 
eine diesbezügliche Befreiung erteilt hat und 
falls die nötigenfalls an diese Befreiung ge
knüpften Auflagen erfüllt worden sind. 

N °. 76. 

16. Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Krisengesetzes für die 
Landwirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staats
blatt Nr. 261) . (Verordnun gsblatt, Stück 
15). 

sluit 1940) zu zit.ieren ist, tritt am Tage ihrer 
Verkündung in Kraft und am 1. Januari 1941 
ausser Kraft. 

Den Haag, am 11. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.706. Red.). 

(4) Die Erlaubnis nach Absatz 2 ist 
n icht erforderlich, wenn der betreffende In
haber des Kühl- oder Gefrierhauses nach
weisen kann, dass die von jedem einzelnen 
Berechtigten eingelagerten Produkte, gleich 
welcher Art, insgesamt ein Gewicht von 150 
kg nicht überschreiten . 

§ 3. (1) D ie Zentrale erteilt die im § 2, 
Absatz 2 erwähnten Betriebsgenehmigungen. 

(2) D ie Zentrale ist berechtigt, an die 
Betriebsgenehmigung Auflagen zu knüpfen. 

(3) Eine Betriebsgenehmigung wird nicht 
erteilt, bevor der betreffende Organisierte 
sich der Zentrale gegenüber schriftlich dazu 
verpflichtet hat , ohne Ermächtigung der 
Zentrale keine Produkte, gleich welcher Art, 
in Kühl- oder Gefrierhäusern vorhanden 
oder vorrätig zu haben. 

§ 4. ( 1) Erlaubnisse gemäss § 2 Absatz 
2 werden schriftlich von der Zentrale erteilt. 

(2) Die Zentrale ist berechtigt, an die 
Erlaubnis Bedingungen zu knüpfen. 

(3) Die Erlaubnis gilt für den Zeitab
schnitt, für den sie erteilt worden ist, mit der 
Massgabe, dass die Zentrale zur jederzeiti
gen Zurückziehung berechtigt ist, jedoch 
unter Berücksichtigung der in der Erlaubnis 
angegebenen Frist. 

§ 5. Zu der im § 2 erwähnten Gruppe 
,,Inhaber von Kühl- oder Gefrierhäusern" 
können von der Zentrale nur diejenigen zu
gelassen werden, die liber eine Kühl- oder 
Gefrierhausanlage verfügen. 

§ 6. Diese Verordnung ist als "Kühl- oder 
Gefrierhäuserverordnung 1940" zu zitieren. 
Sie tritt am Tage ihrer Verkündung in Krnft 
und tritt am r. Januar 1941 ausser Kraft. 

D en Haag, am 15. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschalt . und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

( De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.708. R ed.). 

Auf Grund der Krisenverordnung für die 
Geflügelhaltung 1938 (Crisis-Pluimveehou
derijbesluit 1938) und gemäss §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet: 

Dem Artikel 13 der Krisenverordnung für 
die Geflügelhaltung werden die nachfolgen
den zwei Absätze hinzugefügt : 
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,,3. Ungeachtet der in den vorhergehen
den Absätzen dieses Artikels enthaltenen Be
stimmungen ist das Halten von Hlihnem 
und/oder Enten liber eine durch die Krisen
organisation für jeden Halter von Hlihnem 
oder Enten jeweils zu bestimmende Zahl hin
aus verboten. 

4. Die durch die Krisenorgansation ge
mäss dem Absatz 3 jeweils zu bestimmende 
Zahl wird unter Berücksichtigung der vom 
Reichsbliro für die Emährung im Kriegszeit 

15. Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Finanzministerium liber 
Erhöhung der Tabaksteuer. (Verord
nungsblatt, Stlick 15) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet : 

§ r. In Abänderung des Artikels 5, Ab
satz 1 des Tabaksteuergesetzes (Staatsblatt 
1921 Nr. 712) in der Fassung der Gesetze 
vom 27. Dezember 1938 (Staatsblatt Nr. 
413) und vom 29. Dezember 1933 (Staats
blatt Nr. 769) beträgt die Steuer für Zigar
ren mit geschlossener Spitze im Gewicht von 
3½ kg oder mehr pro rooo Stlick 20 %, für 
andere Zigarren 25 % und für Rauch-, Kau
und Schnupftabak 30 % des Kleinverkaufs
preises. 

§ 2. Auf die Tabaksteuer für Zigaretten 
wird ein Zuschlag von 10 % erhoben. 

§ 3. (1) Der Zuschlag gilt nicht als 
Teil des Kleinverkaufspreises im Sinne des 
Artikels 2 des Tabaksteuergesetzes; im libri
gen geiten auch im Bezug auf den Zuschlag 
die Bestimmungen des Tabaksteuergesetzes. 
Der Zuschlag wird von dem Steuerbetrag 
berechnet, der nach dem auf dem T abak
steuerzeichen angegebenen Kleinverkaufs
preis zu entrichten ist. Er ist durch Ver
wendung von Steuerzeichen, auf denen neben 
dem Kleinverkaufspreis der erhobene Zu
schlag aufgedruckt ist, zu entrichten. Er 
wird in ganzen oder halben C ents erhoben; 
Teile eines halben Cents werden auf einen 
halben Cent aufgerundet. 

(2) Als Preis im Sinne des Artikels 45, 
Absatz 1 und 3 des T abaksteuergesetzes gilt 
der urn den Zuschlag vermehrte, auf dem 
Tabaksteuerzeichen gemäss Artikel 7, Ab
satz 3 des Tabaksteuergesetzes aufgedruckte 
Kleinverkaufspreis. 

§ 4. (1) Der Generalsekretär im Fi
nanzministerium bestimmt, wie beim Ueber-

12. Juli 1940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Krisengesetzes für die Land-

1940 

(Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd) zu gebenden Vorschrift:~n fest
gesetzt." 

Den Haag, am 16. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S.709. Red.) 

gang der für den Verbrauch bestimmten Ta
bakerzeugnisse in den freien Verkehr, welche 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver
ordnung, bereits mit Steuerzeichen versehen, 
in Herstellungsbetrieben, Zollniederlagen 
oder in den im Artikel 38 des Tabaksteuer
gesetzes bezeichneten Lagerräumen vorhan
den sind, nachzuweisen ist, dass für diese 
Ware die gemäss den §§ 1 und 2 dieser Ver
ordnung fällige Steuer oder der Zuschlag ent
richtet worden ist. Unterlässt es der Her
steller oder der Einlagerer, diesen Nachweis 
vorschriftsmässig zu erbringen, so wird an
genommen, dass die Ware hinsichtlich der 
Anwendung der Artikel 29, Abs. 2, 37, Abs. 
3, und 70 des Tabaksteuergesetzes nicht mit 
den erforderlichen Steuerzeichen versehen 
ist. 

(2) Der Generalsekretär im Finanzmi
nisterium kann anordnen, dass zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
Hersteller und Grosshändler die bei ihnen 
vorhandenen, nicht verwendeten Steuerzei
chen gegen andere Steuerzeichen umtauschen 
mlissen. Er erlässt femer die zur Durch
führung dieser Verordnung erforderlichen 
Vorschriften. 

§ 5. Werden Vorschriften dieser Verord
nung und den dazu ergangenen Durchfüh
rungsvorschriften zuwiderhandelt, wird mit 
einer Geldstrafe von 2 s bis zu 1000 Gulden 
bestraft, unbeschadet der Beschlagnahme 
und Einziehung der Steuerzeichen, deren 
vorschriftsmässiger Umtausch unterlassen 
worden ist. 

§ 6. Die Artikel 48, 61 und 77 bis ein
schliesslich 80 des Tabaksteuergesetzes gel
ten auch für diese Verordnung und die dazu 
erlassenen Durchflihrungsvorschriften. 

§ 7. Diese Verordnung tritt am 15. Sep
tember 1940 in Kraft. 

Den Haag, am 15. Juli 1940. 
Der Generalsekretär 

im Finanzministerium, 
L. J. A . TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.402 A. Red.). 

wirtscha ft vom 5. Mai 1933 (Staatsblatt 
Nr. 261) . (Verordnungsqlatt, Stlick 15). 

Auf Grund des Artikels 1 des Krisenge
setzes für die Landwirtschaft vom 5. Mai 
1933 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
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Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ r. Als Krisenprodukt im Sinne des Ar
tikels 1 Ziffer 5, zu a, des Krisengesetzes für 
die Landwirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staats
blatt Nr. 261) geiten: 

Gewürze und Ingwer, unverarbeitet, be
arbeitet oder verarbeitet. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 

N°. 79. 

z Augustus z940. DRITTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete über besonde
re verwaltungsrechtliche Massnahmen . . 
(Verordnungsblatt, Stück 16). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

§ r. (1) Der G eneralsekretär im Minis
terium des Innern wird ermächtigt, über Aen
derungen von Gemeindegrenzen, die im In
teresse des öffentlichen Wohls erforderlich 
sind, zu entscheiden und die zur Durchfüh
rung erforderlichen Anordnungen zu treffen . 
Er kann h ierbei nötigenfalls von dem im Ge
meindegesetz vorgeschriebenen Verfahren 
abweichen . 

(2) Die nach Absatz 1 getroffenen ?viass
nahmen sind im "Nederlandsche Staatscou
rant" zu veröffentlichen. 

§ 2. D iese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 1. August 1940. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
S EYSS-INQUART. 

N°. 80. 

31. juli z940. VERORDNUNG des Reichs
kommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete zur Vermeidung von 
Tierquälerei beim Viehschlachten. (Ver
ordnungsblatt, Stück 16) . 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Fi.ihrers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S . 778) v e rordne ich: 

§ r. (1) Warmblütige Tiere sind beim 
Schlachten vor Beginn der Blutentziehung 
zu betäuben. 

(2) B ei Notschlachtungen (Art. 3 des 
Fleischschaugesetzes (Vleeschkeuringswet) 
Staatsblad 1919 Nr. 524) , bei denen sich die 
Betäubung des Tieres nach Lage der Ver
hältnisse nicht ausführen lässt, findet die 
Vorschrift des Absatzes 1 keine Anwendung. 

§ 2. (1) Die zur Ausführung dieser Ver
ordnung notwendigen Bestimmungen werden 
von den Generalsekretären im Ministerium 

ihrer Verkündung mit Rückwirkung vom 20. 
Juni 1g40 in Kraft. 

D en Haag, am 12. Juli 1940. 
Der Generalsekretär im M inisterium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S.707. Red.) 

N °. 79. 

z Augustus z940. DERDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied. (Verorde
ningenblad, Stuk 16). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in N ederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

ARTIKEL r. De Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken wordt gemachtigd ten aanzien van die 
veranderingen in de grenzen van gemeen
ten, die door het algemeen belang worden 
gevorderd, te beslissen en de voor de uit
voering van een en ander noodzakelijke 
voorschriften uit ·te vaardigen. Hij kan daar
bij zoo noodig van de op dat stuk geldende 
bepalingen van de Gemeentewet afwijken. 

(2) Maatregelen, uit hoofde van lid 1 
van dit artikel getroffen, moeten in de Ne
derlandsche Staatscourant openbaar worden 
gemaakt. 

ARTIKEL 2 . Deze verordening treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 1 Augustus 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

3z juli 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
de rlandsche gebied, houdende voor
schriften ter vermijding van het kwellen 
van dieren bij het slachten van vee. 
(Verordeningenblad, Stuk 16) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der R egee
ringsbevoegdheden in N ederland van 18 Mei 
z940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik : 

ARTIKEL r. (1) W armbloedige dieren 
moeten bij het slachten, voordat het bloed 
begint te vloeien, worden verdoofd. 

(2) Bij noodslachtingen (artikel 3 der 
Vleeschkeuringswet, Staatsblad 1919 No. 
524), waarbij bovendien het verdooven van 
het dier in verband met de omstandigheden 
niet uitvoerbaar is, vindt het in lid 1 be
paalde geen toepassing. 

ARTIKEL 2. (1) Voorschriften, noodig 
voor de uitvoering van deze verordening, 
worden door de S ecretarissen-Generaal van 
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für Soziale Angelegenheiten und im Minis
terium für Landwirtschaft und Fischerei ge
meinsam erlassen. 

(2) Sie werden im "Nederlandsche 
Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. (1) Wer vorsätzlich den Vorschrif
ten dieser Verordnung oder der zu ihrer 
Durchführung erlassenen Bestimmungen zu
widerhandelt, wird mit Gefängnis bis zu 
sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zur 
zehntausend Gulden bestraft. 

(2) Diese Zuwiderhandlungen sind Ver
brechen. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am 5. August 
1940 in Kraft. 

Den Haag, am 31 Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

nieder/ändischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

N' 0
• 81. 

31 juli 1940. VERORDNUNG d es Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete zur Bekämpfung der 
widematürlichen Unzucht. (Verord
nungsblatt, Stück 16) . 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

§ 1. (1) Ein Mann, der mit einem an
deren Mann Unzucht treibt oder sich van 
ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird 
mit Gefängnis bis zu vier J ahren bestraft. 

(2) Bei einem Beteiligten, der zur Zeit 
der Tat noch minderjährig war, kann in be
sonders leichten Fällen van einer Strafver
folgung abgesehen werden. 

§ 2 . Ein Mann, der einen anderen Mann 
unter Missbrauch einer durch Dienst-, Ar
beits- ader Unterordnungsverhältnis begrün
deten Abhängigkeit bestimmt, mit ihm Un
zucht zu treiben ader sich van ihm zur Un
zucht missbrauchen zu lassen, wird mit Ge
fängnis bis zu sechs J ahren bestraft. 

§ 3. ( 1) Mit Gefängnis bis zu 10 Jahren 
wird bestraft: 

1) ein Mann, der einen minderjährigen 
Mann verführt, mit ihm Unzucht zu treiben 
ader sich von ihm zur Unzucht missbrauchen 
zu lassen; 

2) ein Mann, der gewerbsmässig mit 
Männern Unzucht treibt ader van Männem 
sich zur Unzucht missbrauchen lässt ader 
sich dazu anbietet. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 Ziffer 2 kann 
ausserdem bei Arbeitsfähigen auf Verwei
sung in ein staatliches Arbeitshaus bis zu 
d rei Jahren erkannt werden. 

§ 4. Handlungen nach §§ 1- 3 geiten als 
Verbrechen. 

§ 5. Für deutsche Staatsangehörige ver-

1940 

het Departement van Sociale Zaken en van 
het Departement van Landbouw en Vissche
rij gezamenlijk uitgevaardigd. 

(2) Deze worden in de Nederlandsche 
Staatscourant bekend gemaakt. 

ARTIKEL 3. (1) Hij, die opzettelijk in 
strijd handelt met de bepalingen van deze 
verordening of van de ter uitvoering daarvan 
uitgevaardigde voorschriften, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of met geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden. 

(2) D e handelingen, bedoeld in lid 1, zijn 
misdrijven (Verbrechen). 

ARTIKEL 4. D eze verordening treedt op 
5 Augustus 1940 in werking. 

's-Gravenhage, 31 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

N ederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

N°. 81. 

31 Juli 1940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied ter bestrijding van 
de tegennatuurlijke ontucht. (Verorde
ningenblad, Stuk 16). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende de uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

ARTIKEL r . (1) E en man, die met een 
anderen man ontucht pleegt of van hem on
tuchtige handelingen duldt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten h_oogste vier ja
ren. 

(2) In bijzonder lichte gevallen kan van 
een strafvervolging worden afgezien ten aan
zien van een persoon, die tijdens het begaan 
van het feit nog minderjarig was. 

ARTIKEL 2. Een man, die een anderen man 
door misbruik van afhankelijkheid, voort
vloeiend uit een dienst- of arbeidsverhou
ding of een verhouding van ondergeschikt
heid, beweegt om met hem ontucht te ple
gen of van hem ontuchtige handelingen te 
dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren. 

ARTIKEL 3. (1) M et gevangenisstraf van 
ten hoogste xo jaren wordt gestraft: 

1) een man, die een minderjarigen man 
verleidt om met hem ontucht te plegen of 
van hem ontuchtige handelingen te dulden; 

2) een man, die als beroep met mannen 
ontucht pleegt of van hen ontuchtige han
delingen duldt of zich daartoe aanbiedt. 

(2) In het geval, bedoeld in het eerste 
lid onder 2, kan de schuldige, zoo hij tot 
werken in staat is, bovendien tot plaatsing 
in een Rijkswerkinrichting worden veroor
deeld voor ten hoogste drie jaren. 

ARTIKEL 4. De in de artikelen 1- 3 be
doelde handelingen worden beschouwd als 
misdrijven. 

ARTIKEL 5. Op Duitsche staatsburgers 
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bleibt es bei den jeweils bestehenden Straf
bestimmungen des Altreichs. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 31. Juli 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

nieder/ändischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. . 

N° . 82. 

25. Juli z940. VERORDNUNG des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Soziale 
Angelegenheiten liber Typhusschutz
impfung. (Verordnungsblatt , Stück 16). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/r940 des Reichskommissars für die besetz
t_en niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ r. (1) Der medizinische Inspektor der 
Volksgesundheit kann anordnen, dass die 
Bevölkerung einer von ihm zu bestimmenden 
Gemeinde in seinem Amtsgebiete verpflich
tet ist, sich innerhalb einer von ihm zu be
stimmenden Frist gegen Typhus und Para
typhus ( typhöser und gastroenteritischer 
Art) impfen zu lassen. 

(2) Zur Bevölkerung einer Gemeinde 
werden diejenigen gerechnet , die in das Be
völkerungsregister der Gemeinde eingetra
gen worden sind. 

(3) Der medizinische Inspektor kann an
ordnen, dass 

1) die im Absatz 1 erwähnte Verpflich
tung für diejenigen nicht gilt, die in einem 
vom ihm zu bestimmenden Teil der Gemein
de wohnen; 

2) die im Absatz 1 envähnte Verpflich
tung gleichfalls für von ihm zu bestimmende 
Personen oder Gruppen von Personen gilt, 
die sich in der Gemeinde befinden und nkht 
in das Bevölkerungsregister eingetragen sind. 

(4) Die im Absatz 1 erwähnte Verpflich
tung gilt nicht: 

1) für Personen, die am Tage der An
ordnung nach Absatz 1 das Alter von sechs 
Jahren noch nicht erreicht haben; 

2) für Personen, die aus medizinischen 
oder religiösen Gründen durchschlagende 
Bedenken gegen die Impfung haben; 

3) für Personen im Besitze einer ärzt
lichen Bescheinigung, aus der sich ergibt, 
dass sie innerhalb eines Jahres vor dem Tage 
der Anordnung nach Absatz 1 geimpft wor
den sind. 

§ 2. Der medizinische Inspektor der 
Volksgesundheit lässt Anordnungen gemäss 
§ 1 sofort dem Generalsekretär im Ministe
rium für Soziale Angelegenheiten und dem 
Bürgermeister der betreffenden Gemeinde 
zukommen. Dieser besorgt ohne Verzug eine 
möglichst zweckmässige Veröffentlichung in 
der Gemeinde. 

blijven uitsluitend de telkens in het Duitsche 
Rijk (in de gedaante, die het had vóór de 
aansluiting van Oostenrijk - Altreich -) 
geldende strafbepalingen van toepassing. 

ARTIKEL 6. Deze verordening treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 31 Juli 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

N°. 82. 

25 Juli z940. BESLUIT van den Secreta
ris-Generaal van het Departement van 
So_ciale Zaken betreffende de inenting 
tegen typhus en paratyphus. (Verorde
ningenblad, Stuk 16). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en' in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL r. (1) De geneeskundig In
specteur van de Volksgezondheid kan bepa
len, dat de bevolking van een door hem aan 
te wijzen gemeente in zijn ambtsgebied ver
plicht is zich binnen een door hem te bepa
len termijn te doen inenten tegen typhus en 
paratyphus (typheuze vorm en gastro-en
teritische vorm) . 

(2) D e bevolking eener gemeente wordt 
geacht te bestaan uit hen, die zijn opgeno
men in het bevolkingsregister der gemeent e. 

(3) De geneeskundig Inspecteur kan be
palen, dat 

1) de in lid 1 bedodde verplichting niet 
geldt ten aanzien van hen, die in een door 
hem aan te wijzen gedeelte der gemeente 
·wonen· 

2) 'de in lid 1 bedoelde verplichting even
eens geldt ten aanzien van door hem aan te 
wijzen personen of groepen van personen, die 
in de gemeente verblijven en niet in het be
volkingsregister zijn opgenomen. 

(4) De in lid 1 bedoelde verplichting 
geldt niet: 

1) voor personen, die op den dag der 
aanwijzing, bedoeld in lid r ., den leeftijd van 
zes jaren niet hebben bereikt; 

2) voor personen, die op grond van ge
neeskundige of godsdienstige motieven over
wegende bezwaren tegen de inenting hebben; 

3) voor person en, die in het bezit zij,n 
van een verklaring van een geneeskundige, 
waaruit blijkt, dat zij binnen één jaar vóór 
den dag der aanwijzing, bedoeld in lid 1, zijn 
ingeënt. 

ARTIKEL 2. De geneeskundig Inspecteur 
van de Volksgezondheid doet van een aan
wijzing, als bedoeld in artikel 1, lid 1, als
mede van aanwijzingen, als bedoeld in arti
kel 1 , lid 3, onder 1 en 2, terstond mededee
ling aan den Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken en aan den 
burgemeester der aangewezen gemeente. De
ze draagt onverwij ld voor publicatie in de 
gemeente op de meest doelmatige wijze zorg. 
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§ 3. (1) Gegen eine Anordnung nach 
§ 1 Absatz 1 kann der Blirgermeister der be
treffenden Gemeinde innerhalb sieben Tagen 
nach dem Tage der Anordnung beim Gene
ralsekretär im Ministerium für Soziale An
gelegenheiten Beschwerde einlegen. Dieser 
trifft seine mit Grlinden zu versehende Ent
scheidung innerhalb sieben Tagen nach dem 
Empfang der Beschwerdeschrift und lässt 
sie sofort dem Bürgermeister und dem me
dizinischen Inspektor der Volksgesundheit 
zukommen. 

(2) Die Beschwerde hat keine aufschie
bende Wirkung. 

(3 ) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten kann durch mit 
Grlinden versehenen Beschluss eine Anord
nung nach § 1 Absatz 1 rlickgängig machen. 
Er übermittelt diese Entscheidung ohne Ver
zug dem betreffenden Blirgermeister und 
dem medizinischen Inspektor der Volksge
sundheit. 

§ 4. (1) Die betreffende Gemeinde 
sorgt dafür, dass so bald wie möglich zur 
Verfügung stehen: 

1) ein genligender Vorrat Impfstoff, die 
nötigen Instrumente und alles, was weiter 
zur Impfung erforderlich ist; 

2) eine genügende Anzahl Aerzte und, 
falls nötig, geschultes Verpflegungs- und Ver
waltungspersonal; 

3) Räume, in denen die Impfung statt
finden kann. 

(2) Zeit und Ort der Impfung werden 
von dem Bürgermeister öffentlich bekannt
gemacht. 

(3) In der Gemeinde wird während der 
nach § 1 Absatz 1 bestimmten Frist täglich, 
ausser an Sonn- und Feiertagen, Gelegen
heit zur kostenfreien Impfung gegeben. 

(4) Unter Berücksichtigung der Artikel 
269 bis 273 und 287 des Gemeindegesetzes 
kann von den Personen, die seitens der Ge
meinde geimpft worden sind, mit Ausnahme 
der Unbemittelten und Minderbemittelten, 
ein Beitrag zu den Kosten der Impfung oder 
eine volle Vergütung dieser Kosten verlangt 
werden. Die Einziehung des Beitrages oder 
der Verglitung wird durch eine Gemeinde
verordnung entsprechend den Artikeln 291 
bis 295 des Gemeindegesetzes geregelt. 

(s) Zu den kosten, die die Gemeinde 
auf Grund der Bestimmungen dieses Para
graphen aufgewendet hat, kann ihr ein Bei
trag aus Staatsmitteln gemäss Artikel 20 Ab
satz 3 des "Gesetzes liber ansteckende Krank
heiten", (Staatsblatt 1928 Nr. 265) gegeben 
werden. 

§ 5. (1) Sobald die lmpfung beendet 
ist, gibt der Arzt, der die lmpfung vorge
nommen hat, dem Geimpften eine Beschei
nigung darüber. Es ist gestattet, diese Be
scheinigung in der Form einer Anmerkung 
auf der Distributionsstammkarte zu geben. 

(2) Eine Bescheinigung wird auch dem
jenigen gegeben, der einem von der Gemein
de bestimmten Arzte gegenliber für sich oder 
für das Kind, liber welches er die elterliche 

ARTIKEL 3. (1) Van een aanwijzing, als 
bedoeld in artikel 1, lid 1, kan de burgemees
ter der aangewezen gemeente binnen zeven 
dagen na den dag der aanwijzing in beroep 
komen bij den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken. Deze neemt 
zijn met redenen omkleede beslissing binnen 
zeven dagen na ontvangst van het beroep
schrift en doet haar onverwijld toekomen 
aan den burgemeester en den geneeskundig 
Inspecteur van de Volksgezondheid. 

(2) Het beroep schort de werking der 
aanwijzing niet op. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken kan eig"'!ner 
beweging een aanwijzing, als bedoeld in ar
tikel 1, lid 1, ongedaan maken bij een met 
redenen omkleede beslissing. Hij zendt deze 
beslissing onverwijld toe aan den burgemees
ter en den geneeskundig Inspecteur van de 
Volksgezondheid. 

ARTIKEL 4. (1) Vanwege de aangewe
zen gemeente wordt zorg gedragen, dat zoo 
spoedig mogelijk beschikbaar zijn: 

1) een voldoende voorraad vaccin, de 
noodige instrumenten en al hetgeen verder 
noodig is voor het inenten ; 

2) een voldoend aantal geneeskundigen 
en zoo noodig geschoold verplegend en ad
ministratief personeel; 

3) localiteiten, waar de inenting kan 
plaats vinden. 

(2) Tijd en plaats van de gelegenheid 
tot inenting worden door de zorg van den 
burgemeester bij openbare aankondiging ter 
algemeene kennis gebracht. 

(3) In de gemeente wordt gedurende den 
in artikel 1, lid 1, bedoelden termijn dagelijks 
(behalve op Zon- en feestdagen) gelegenheid 
tot kostelooze inenting gegeven. 

(4) Met inachtneming van de artikelen 
269-273 en 287 ·der Gemeentewet kan van 
de personen, die vanwege de gemeente zijn 
ingeënt, met uitzondering van on- en minver
mogenden, een bijdrage in of vergoeding van 
de kosten van inenting worden gevorderd. De 
invordering daarvan wordt geregeld door 
een plaatselijke verordening overeenkomstig 
de bepalingen van de artikelen 291-295 
dier wet. 

(s) In de kosten, door de gemeente we
gens het bepaalde in dit a rtikel gemaakt, kan 
aan die gemeente een bijdrage uit 's Rijks 
kas worden verleend op den voet van )Jet 
bepaalde in artikel 20, lid 3, van de Besmet
telijke-Ziektenwet (Staatsblad 1928, No. 
265). 

ARTIKEL 5. (1) Zoodra de inenting is 
voltooid, geeft de geneeskundige, die de in
enting heeft verricht, daarvan aan den be
trokkene een schriftelijke verklaring af. Deze 
verklaring kan geschieden in den vorm van 
een aanteekening op de distributiestam
kaart. 

(2) Mede wordt een schriftelijke verkla
ring afgegeven aan hem, die tegenover een 
vanwege de gemeente aangewezen genees
kundige voor zich zelf of voor het kind, waar-
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Gewalt ader die Vormundschaft ausübt, aus 
medizinischen ader religiösen Gründen Be
denken gegen die Impfung erhoben hat. 

(3) Der Arzt sendet spätestens innerhalb 
acht Tagen nach Ablauf der im § 1 Absatz 1 

erwähnten Frist dem Bürgermeister eine 
Liste der van ihm geimpften Perso'1en und 
der Personen, <lenen er eine Bescheinigung 
nach Absatz 2 übermittdt hat. 

§ 6. (1) W er nach Ablauf der Frist nach 
§ 1 Absatz 1 nach einer durch den Bürger
meister ader in dessen Namen ergangenen 
Aufforderung keine Bescheinigung nach den 
§§ 1 ader 5, die auf seinen Namen ader auf 
den Namen des Kindes lautet, über welches 
er die elterliche Gewalt ader die Vormund
schaft ausübt, vorgewiesen hat, wird mit 
Haft bis zu sechs Tagen ader mit einer Geld
strafe bis zu roo Gulden bestraft. Nicht be
straft wird, wer beweist, dass der § 1 Absatz 
4 unter 3 Anwendung findet ader dass er 
aus einem berechtigten Grund zu erscheinen 
verhindert war. 

(2) Falls ein Minderjähriger unter Vor
mundschaft eines Vereins, einer Stiftung 
ader Anstalt steht, geiten die Bestimmungen 
dieses Paragraphen für die Vorsteher des 
Vereins, der Stiftung ader der Anstalt. 

(3) Verstösse gegen diese Verordnung 
sind U ebertretungen. 

§ 7. Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 25. Juli 1940. 

Der Generalsekretär im 
Ministerium für Soziale Angelegenheiten, 

A. L. SCHOLTENS. 

26. Juli z940. VERORDNUNG des General
sekretärs im Finanzministerium liber 
die Erhebung einer Gewinnsteuer (Kör
perschaftssteuer) und liber die Aufhe
bung der Dividenden- und Tantiemen
steuer. (Verordnungsblatt, Stück 16). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23 /1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 

Abschnitt I. 

Steuerpflichtige. 

§ I. (1) Unter der B ezeichnung "Ge
winnsteuer" wird eine Steuer erhoben, der 

1) die Aktiengesellschaften ( naamlooze 
vennootschappen) und Kommanditgesell
schaften auf Aktien, 

2) die G enossenschaften, die Versiche
rungsvereine auf Gegenseitigkeit und die 
anderen Vereine auf genossenschaftlicher 
Grundlage ader auf Gegenseitigkeit, 

3) die Vereine, die nicht auf genossen
schaftlicher Grundlage ader auf dem Grund
satze der Gegenseitigkeit beruhen und einen 
Betrieb unterhalten, 

N° 82-83 

over hij de ouderlijke macht of de voogdij 
uitoefent, op grond van geneeskundige of 
godsdienstige motieven overwegende bezwa
ren tegen de inenting inbrengt. 

(3) De geneeskundige doet uiterlijk bin
nen acht dagen na afloop van den in artikel 
1, lid 1, bedoelden termijn aan den burge
meester een opgave toekomen van de door 
hem ingeënte personen en van de personen, 
aan wie een verklaring, als bedoeld in lid 2, 

is uitgereikt. 
ARTIKEL 6. (1) Hij , die na afloop van 

den termijn, bedoeld in artikel 1, lid 1, na 
daartoe door of vanwege den burgemeester 
gedane vordering niet overlegt een te zijnen 
name of ten name van het kind, waarover hij 
de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent, 
gestelde verklaring, als bedoeld in de artike
len 1 of 5, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste zes dagen of geldboete van ten 
hoogste 100 gulden. Niet strafbaar is hij , die 
aantoont, dat het bepaalde in artikel 1, lid 4, 
onder 3, van toepassing is of dat hij een gel
dige reden van verhindering heeft. 

(2) Indien een minderjarige staat onder 
voogdij van een vereeniging, stichting of in
stelling van weldadigheid, geldt het in dit 
artikel bepaalde voor de bestuurders van die 
vereeniging, stichting of instelling. 

(3) D e in dit artikel strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

ARTIKEL 7. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 Juli 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Z aken; 

A. L . S CH0LTENS. 

unterliegen, sofem sie ihren Sitz im Inland 
(binnen het Rijk) haben. 

(2) K örperschaften im Sinne dieser Ver
ordnung sind die im Absatz 1 bezeichneten 
Gesellschaften, Genossenschaften und Ver
eine, auch wenn sie nach bürgerlichem Recht 
nicht rechtsfähig sind. 

(3) Ob eine Gesellschaft, eine Genossen
schaft ader ein Verein den Sitz im Inland 
hat, wird nach den Umständen beurteilt. 

(4) Die Gewinnsteuer gilt als eine di
rekte Steuer. 

§ 2. Van der Steuer sind befreit . 
1) juristische Personen, deren Aktien

inbaber, Gesellschafter ader Mitglieder aus
schliesslich Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind; 

2) andere ju ristische Personen, die der 
Leiter des Finanzministeriums durch mit 
Gründen versehenen Beschluss einer unter 1 

erwähnten juristischen Person gleichgestellt 
hat, obgleich sie nicht ausschliesslich Kör
perschaften des öffentlichen Rechts zu Ak
tieninhabem, Gesellschaftem ader Mitglie
dem haben. 

Ab s c h n i t t II. 
Gegenstand der Steuer und Steuersatz. 
§ 3. Die Steuer bemisst sich nach dem zu 

versteuemden Gewinn. 
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§ 4. (1) Die Steuer wird für jedes Jahr er
hoben, das mit oder nach dem 31. Dezem
ber 1939 endet. 

(2) Unter Jahr ist das Wirtschaftsjahr 
oder mangels eines solchen das Kalender
jahr zu verstehen. 

( 3) U nter Wirtschaftsjahr ist der Zeit
raum zu verstehen, der in den Satzungen 
oder Geschäftsanweisungen der Körperschaft 
a ls Wirtschaftsjahr festgesetzt ist. 

(4) Endet die Steuerpflicht im Laufe 
eines J ahres, so gilt d er abgelaufene Teil des 
J ahres einschliesslich des letzten Tages als 
ein Jahr im Sinne dieser Verordnung. 

(5) Für die Anwendung des Artikels 20 

des Komptabilitätsgesetzes 192 7 (Staats
blatt N r. 259) gilt das Haushaltsjahr, in 
dem die Steuer festgesetzt wird, als Steuer
jahr. 

§ 5. (1) Der Gewinn eines Jahres ist der 
Unterschied zwischen dem Reinvermögen 
der Körperschaft am Ende des J ahres und 
dem R einverm ögen zu Beginn desselben 
Jahres, vermehrt urn den Wert der im Laufe 
des J a hres vorgenommenen Kapitalrückzah
lungen, Gewinnausschüttungen an B eteiligte 
und Entnahmen zu betriebsfremden Zwec
ken überhaupt und vermindert urn die im 
Laufe des J ahres eingezahlten Kapitalbe
träge. Die Gewinnsteuer ist hierbei nicht 
abzugsfähig. 

( 2) Bei der Ermittlung des· R einvermö
gens werden die Aktiven und die P assiven 
nach gutem Handelsbrauch bewertet. 

(3) Als Gewinnausschüttung an Betei
ligte im Sinne des Absatzes I gilt nicht: 

1) der Betrag, den eine Körperschaft auf 
genossenschaftlicher Grundlage ihren Ge
nossen oder ihren Mitgliedern für gelieferte 
Waren oder für geleistete Arbeit liber den 
M arktwert dieser Waren oder liber die 
übliche Vergütun g für solche Arbeit hinaus 
gezahlt hat; 

2) der von einer Körperschaft auf ge
nossenschaftlicher oder gegenseitiger Grund
lage Aktieninhabern, Mitgliedern oder Teil
habern zuerkannte Betrag, der zurückge
währt wird aus den ihnen und n ach dem 
Massstab der ihnen angerechneten, zu ihrcn 
Betriebs- oder B erufskosten gehörenden 
Provisionen, Mieten oder Prämien. 

(4) Zu den Passiven, die bei der B erech
nung des Reinvermögens abgezogen werden, 
gehören Rücklagen zur D eckung von Ge
fahren, die man zu versichern pf!egt, die 
jedoch nicht versichert worden sind, sowie 
Rücklagen zur gleichmässigen Verteilung 
von K osten und Lasten. 

(s) Zu den P assiven werden auch ge
rechnet die nach gutem Handelsbrauch ge
bildeten Rücklagen zur Wertberichtigung der 
in der Bilanz aufgeführten Aktiven, Rück
lagen für eingegangene Verpflichtungen, 
Rücklagen zur S icherung gegen nachweisbare 
Gefahren und Rücklagen mit ähnlicher Be
stimmung. 

(6) F ü r die im § 1 Absatz I unter 3 be
zeichneten Vereine kommt bei der Gewinn
feststellung nur das Betriebsvermögen in 
Betracht. 
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§ 6. (1) D er nach § 5 ermittelte Gewinn 
wird zur Feststellung des zu versteuernden 
Gewinns: 

1) gekürzt urn den Teil des Gewinns, der 
zukommt 
a) dem Staat als solchem, 
b) anderen P ersonen als Aufsichtsratsmit

gliedern, B eauftragten oder Leitern (be
stuurders) für n icht im Inland geleistete 
Arbeit, 

c) den persönlich haftenden Gesellschaf
tern von Kommanditgesellschaften auf 
Aktien als solchen, 

2) erhöht urn die für das S teuerjahr Auf
sichtsratsmitgliedern, Beauftragten, Leitern 
(bestuurders) und dem im Inlande tätigen 
sonst igen Personal ausgezahlten Gehälter, so
weit der Jahresbetrag dieser Gehälter die 
Summe übersteigt, die - in Verbindung mit 
dem Gesellschaft skapital a m Ende des J ah
res - nachstehend bestimmt wird: 
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(2) Als Gehalt gilt jede Entlohnung ohne 
Rücksicht darauf, unter welcher Bezeich
nung und in welcher Form sie bezogen wird , 
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und ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht 
oder nicht, mit Ausnahme nur der Gewinn
beteiligung. 

(3) Als Gesellschaftskapital gilt bei Kom
manditgesellschaften auf Aktien das urn das 
ausgegebene Aktienkapital erhöhte Kapital 
der persönlich haftenden Gesellschafter, bei 
Genossenschaften die Summe der Einlagen 
der Genossen, im übrigen das ausgegebene 
Kapital. Bei Körperschaften, die das Le
bensversicherungsgewerbe ausliben, wird das 
Gesellschaftskapital mit mindestens r v.H. 
der zu Beginn des Jahres vorhandenen Ge
samtversicherungssumme, die auf die im Le
bensversicherungsgewerbe libliche Weise zu 
berechnen ist, angesetzt. 

(4) Beziehen Personen gemeinschaftlich 
einen ungeteilten Betrag als Gehalt, so wird 
im Zweifel angenommen, dass sie daran 
gleichmässig beteiligt sind. 

(5) Als Leiter (bes tuurders) im S inne 
des Absatzes r unter 2 geiten nicht die per
sönlich haftenden Gesellschafter einer Kom
manditgesellschaft auf Aktien. 

§ 7. (r) Unterliegt die Körperschaft zu
gleich in Niederländisch-Indien, in Surinam, 
in Curaçao oder im Ausland einer Landes
steuer, die in irgendeiner Form vom Gewinn 
erhoben wird, so werden von ihrem zu ver
steuernden Gewinn vor Anwendung des 
Steuersatzes nach § g neun Zehntel desjeni
gen zu versteuernden Gewinns abgezogen, 
von dem angenommen werden muss, dass er 
dort erzielt worden ist. Bei der Berechnung 
des letztgenannten Gewinns wird· kein An
teil daran zu Gunsten der Hauptleitung an
erkannt. 

(2) Wenn der zu versteuernde Gewinn 
einen Betrag enthält, der den Reinvorteil aus 
Anteilen an dem bereits oder noch nicht ver
teilten Gewinn einer anderen Gesellschaft, 
einer anderen Genossenschaft oder eines an
deren Vereins darstellt, so wird von dem zu 
versteuemden Gewinn vor Anwendung des 
Steuersatzes des § g abgezogen: 
r) der volle Betrag des R einvorteils, wenn 

die andere Gesellschaft; die andere Genos
senschaft oder der andere Verein den Sitz 
im Inland hatte: 

2) neun Zehntel des Reinvorteils, wenn 
die andere Gesellschaft, die andere Genos
senschaft oder der andere Verein den Sitz 
nicht im Inland hatte und am Orte des Sitzes 
einer Landessteuer unterlag, die in irgendei
ner Form vom Gewinn erhoben wird. 

(1) Bei der Ermittlung des Reinvorteils 
im Sinne des Absatzes 2 werden die Verwal
tungs- und Geschäftsunkosten sowie die Zin
sen für fremde Mittel, mit <lenen der An
teilbesitz finanziert worden ist, berlicksich
tigt. 

(4) Der Abzug nach Absatz 2 unter
bleibt, soweit der dort bezeichnete Reinvor
teil schon in einem Abzug , der nach dem 
ersten Absatz gewährt worden ist, miteinbe
griffen ist. 

(,;) Flihrt die Berechnung des Abzuges 
nach den Absätzen r und 2 zu einem nega
tiven Betrag, so wird dieser mit dem posi
tiven Abzug für dasselbe J ahr und, soweit 

das nicht möglich ist, mit dem positiven Be
trag des Reinabzuges für die die nächstfol
genden fünf Jahre, mit dem ersten dieser 
J ahre beginnend, verrechnet. 

§ 8. Ein nach §§ 5 bis 7 ermittelter nega
tiver Betrag wird von der nach diesen Vor
schriften berechneten Summe für die folgen
den fünf Jahre, mit dem ersten dieser Jahre 
beginnend, abgezogen. 

§ g. Die Gewinnsteuer beträgt ro v.H . 
des zu versteuernden Betrages. 

A b s c h n i t t 111. 

Steuererk/ärung und Steuerveranlagung. 

§ ro. (r) Die Leiter (bestuurders) der 
im § r bezeichneten Körperschaften si.nd ver
pflichtet, liber den zu versteuernden Betrag 
binnen einem Monat, nachdem der Gewinn 
für ein Jahr von ihnen ermittelt worden ist, 
spätestens jedoch binnen sechs Monaten nach 
dem Ende dieses J ahres eine Steuererklärung 
abzugeben. Die Frist für die Abgabe dieser 
Steuererklärung kann durch den Inspekteur 
verlängert werden. 

( 2) Die Steuererklärung wird durch Ein
reichung einer unterzeichneten schriftlichen 
Erklärung bei der Geschäftsstelle desjenigen 
Inspekteurs abgegeben, in dessen Amtsbe
zirk die Körperschaft am Ende des J ahres 
ihren Sitz hatte. D ie Fassung dieser Erklä
rung wird vom L eiter des Finanzministe
riums vorgeschrieben. In dem Erklärungs
formblatt kann zugleich die Angabe weiterer 
Tatsachen verlangt werden, die für die Aus
führung dieser Verordnung notwendig oder 
nlitzlich sein können. 

(3) Das Formblatt wird von Amts we
gen oder auf Antrag vom Inspekteur ausge
geben. Es ist deutlich, bestimmt und vorbe
haltslos wahrheitsgemäss auszufüllen. 

(4) Die Leiter (bestuurders) liefem mit 
der Si:euererklärung eine unterschriebene 
Abschrift der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung oder der an ihre Stelle tre
tenden Rechnung ein, die mit der Steuerer
klärung verbunden ist. Ueber den Empfang 
der Schriftstlicke erteilt der Inspekteur auf 
Verlangen eine Bescheinigung. 

(s) Hat die Körperschaft mehr als zwei 
Leiter (bestuurders), so genligt es, wenn die 
Steuererklärung und die im Absatz 4 genann
ten Schriftstücke durch nur zwei Leiter (be
stuurders) unterschrieben werden. 

(6) Inspekteur im Sinne dieser Verord
nung ist der Inspekteur der direkten Steuem 
(inspecteur der directe belastingen). 

§ u. (1) Die Körperschaft wird in der 
Gemeinde veranlagt, in der sie am Ende des 
im § 4 bezeichneten J ahres ihren Sitz hat: 

(2) Eine Körperschaft, die im Inlande 
ejnen Betrieb auslibt, hat ihren Sitz im Sin
ne dieser Verordnung in der Gemeinde, in 
der ihr Betrieb oder der wichtigste T eil ihres 
Betriebes liegt. 

(3) Besc:hwerden liber die Anwendung 
der Absätze r und 2 können von der Leitung 
(bestuur) der Körperschaft binnen zwei Mo
na ten, von jedem anderen Betroffenen bin
nen sechs Monaten nach der Ausstellung des 
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Steuerbescheides beim Leiter des Finanzmi
nisteriums eingelegt werden. Dieser entschei
det, nach Anhören des Staatsrats, Abteilung 
für Verwaltungsstreitigkeiten (Raad van 
State, afdeeling voor de geschillen van be
stuur). 

§ 12. (1) Die Steuer wird vom Inspekteur 
festgesetzt, erforderlichenfalls auch ohne Var
liegen ader in Abweichung van einer Erklä
rung. 

(2) Wenn eine Steuererklärung abgege
ben worden ist, weicht der Inspekteur bei 
der Durchführung der Veranlagung davon 
nur ab, nachdem er der L eitung (bestuur) 
d er K örperschaft seine B edenken mitgeteilt 
und ihr Gelegenheit zur Aeusserung gegeben 
hat. 

(3) Die Steuer kann nicht mehr festge
setzt werden , nachdem zwei Jahre seit dem 
Tage verstrichen sind, an dem die Steuerer
klärung bei der Geschäftsstelle des Inspek
t eurs eingegangen ist ader nachdem drei J a h
re seit dem Ende des Zeitraums, für den der 
'3ewinn berechnet wird, verstrichen sind. 

Ab s c h n i t t IV. 
Rechtsmittel gegen die Steuerfestsetzung. 
§ 13. Die Leitung (bestuur) der K örper

~chaft, d ie sich durch die Steuerfestsetzung 
beschwert fühlt, kann binnen zwei Monaten 
'lach dem Ausstellungstage des Steuerbe
s..:heides eine Beschwerde beim Inspekteur 
einreichen. 

§ 14. (1) Ueber die B eschwerde entschei
det der Inspekteur. 

(2) Auf Wunsch des Beschwerdeführers 
vird er vom Inspekteur ader in dessen Auf

trag van einem anderen Beamten über seine 
Beschwerde gehört. Er kann auch van Amts 
wegen vorgeladen werden, urn Auskünfte zu 
geben, ader urn die Erwägungen zu erfahren, 
die bei der Festsetzung der Steuer massge
bend waren . Für alle Vorladungen gilt eine 
Frist van mindestens fünf Tagen. 

(3) D er Beschwerdeführer kann sich 
durch einen B evollmächtigten vertreten las
sen. Aus wichtigen Gründen kann der In
spekteur die Vertretung durch cinen be
stimmten B evol!mächtigten untersagen. D er 
Inspekteur hat das R echt , zu fordem, dass 
der Beschwerdeführer seinen Bevollmächtig
ten begleitet. 

(4) Sind die Verpflichtungen nach §§ zo 
und 2 5 nicht vollständig erfüllt worden , so 
wird die Steuerfestsetzung aufrecht erhalten, 
soweit sich nicht der Inspekteur van ihrer 
Unrichtigkeit überzeugt. 

§ 15. D ie Entscheidung des Inspekteurs 
ist mit Gründen zu versehen, wenn die Be
schwerde ganz ader t eilweise zurückgewiesen 
wird. Abschrift der Entscheidung ist dem 
B eschwerdeführer durch eingeschriebenen 
Brief zu übersenden ader ihm gegen eine mit 
Zeitangabe versehene Empfangsbescheini
gung auszuhändigen. 

§ 16. (1) Die Leitung ( bestuur) der 
K örperschaft , die sich durch die Entschei
dung des Inspekteurs beschwert fühlt, kann 
binnen einem Monat, nachdem die Abschrift 
der Entscheidung zur Post gegeben ader ge-

gen Empfangsbescheinigung ausgehändigt 
worden ist, bei dem B erufungsrat für die di
rekten S teuem ( raad van beroep voor de di
recte belastingen), zu dessen Amtsbezirk die 
Veranlagungsgemeinde gehört, Berufung ein
legen. 

(2) Die B erufung wird durch Einrei
chung einer mit Gründen v ersehenen Be
rufungsschrift eingelegt. Eine Abschrift der 
angefochtenen Entscheidung ist der Beru
fungsschrift beizufügen. 

(3) Sind die Verpflichtungen nach §§ 10 

und 25 nicht vollständig erfüllt worden, so 
wird die Steuerfest setzung aufrecht erhalten, 
soweit sich nicht der Rat van ihrer Unrich
tigkeit überzeugt. 

§ 17. (1) Abweichend van den Bestim
mungen der §§ 13 bis 15 können die Be
schwerden mit schrifticher G en ehmigung des 
Inspekteurs binnen zwei Monaten nach dem 
Ausstellungstage des Steuerbescheides un
mittelbar bei dem Berufungsrat für die di
rekten Steuem, zu dessen Amtsbezirk die 
Veranlagungsgemeinde gehört, eingelegt 
werden . 

(2) D ie Berufung an den Rat wird durch 
Einreichung einer mit Gründen versehenen 
B erufungsschrift eingelegt. Die im Absatz 
1 erwähnte schriftliche Genehmigung des In
spekteurs ist beizufügen. 

(3) § 16 Absatz 3 findet auch in diesem 
Falie Anwendung. 

A b s c h n i t t V . 
N achforderung. 

§ 18. (1) W enn Tatsachen bekannt wer
den, die vermuten lassen , dass eine Veran
iagung zu Unrecht unterblieben oder rück
gängig gemacht ader dass eine zu niedrige 
Steuer festgesetzt worden ist, kann die zu 
.venig erhobene Steuer nachgefordert werden, 
solange nicht fünf Jahre seit dem Ende des 
Zeitraums verstrichen sind, für den der Ge
winn berechnet wird. 

(2) Bevor der Inspekteur Steuem nach
fordert, gibt er der L eit ung (bestuur) der 
K örperschaft Gelegenheit zu den Aufklärun
gen, die sie für dienlich hält. D ie Nichtbe
achtung dieser Vorschrift macht die Nach
forderungsveranlagung nicht ungültig. 

(3) Die n achzufordemde Steuer wird 
vom Inspekteur festgesetzt ; sie wird in der 
Gemeinde veranlagt, in der die ursprüngli 
che Veranlagung durchgeführt worden ist 
ader mutmasslich hätte durchgeführt wer
den m üssen. 

(4) Die nachzuveranlagende Steuer wird 
v erdoppelt, es sei denn, dass anzunehmen 
ist, dass die Steuerverkürzung nicht auf Vor
satz ader grober Fahrlässigkeit des Steuer
pf!ichtigen beruht. 

(5) Die Leitung (bestuur) der Körper
schaft, die sich durch die Nachforderungs
veranlagun g beschwert fühlt, kann binnen 
zwei M onaten nach dem Ausstellungstage 
des Steuerbescheides eine mit Gründen ver
sehene B erufun gsschrift bei dem Berufungs
rat für die direkten Steuern, zu dessen Amts
bezirk die Veranlagungsgemeinde gehört, cin
reichen. 
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A b s c h n i t t VI. 

Erhöhung der Steuer. 

§ 19. Jede auf Grund der§§ 16, 17 oder 
18 eingereichte Berufungsschrift muss derart 
abgefasst sein, dass sie eine Schlussfolgerung 
liber den Betrag ermöglicht, der nach An
sicht des Berufungsführers hätte erhoben 
werden müssen. 

§ 20. (1) Wird die Berufung durch die 
Entscheidung des Berufungsrates ganz oder 
teilweise zurückgewiesen, so wird eine Steu
ererhöhung festgesetzt. D ie Erhöhung be
trägt fünfundzwanzig v.H . des Unterschie
des zwischen der vom Berufungsrat ermittel
ten und der vom Berufungsführer zugegebe
nen Steuerschuld. 

(2) Die im Absatz 1 erwähnte Steuerer
höhung unterbleibt: 

1) soweit die Berufung ausschliesslich 
auf unrichtige Anwendung oder auf Verlet
zung des Gesetzes oder einer dem Gesetz 
gleichzustellenden Verordnung gestiitzt war; 

2) wenn der Inspekteur den Vorschriften 
des § 15 oder des § 18 Absatz 2 zuwiderge
h"ndelt hat; 

3) wenn anzunehmen ist, dass der Steuer
pflichtige oder sein Bevollmächtigter den 
nach ihrer Ansicht geschuldeten Steuerbe
trag nicht vorsä tzlich oder nicht aus grober 
Fahrlässigkeit zu niedrig angegeben haben; 

4) soweit von dem nach Ansicht des Be
rufungsführers geschuldeten Betrag infolge 
einer unrichtigen Schätzung des Berufungs
führers abgewichen werden musste und diese 
Schätzung offenbar auf Treu und Glauben 
beruhte. 

( ~) Die Steuererhöhung wird vom Inspek
teur festgesetzt. 

§ 21. Die Leitung (bestuur) der K ör
perschaft, die sich durch die Festsetzung der 
Steuererhöhung nach § 20 beschwert fühlt, 
kano binnen zwei Monaten nach dem Aus
stellungstage des Steuerbescheides eine mit 
Gründen versehene Berufungsschrift bei dem 
Berufungsrat einreichen. 

A b s c h n i t t VII. 

Entrichtung der Steuer. 

§ 22. Abweichend vom § 8 des Gesetzes 
vom 22. Mai 1845 (Staatsblatt Nr. 22) muss 
die Gewinnsteuer einschliesslich der nach 
dem Gesetz vom 13. Januari 1922 (Staats
blatt Nr. 9) vorläufig festgesetzten Beträge 
binnen einem Monat nach dem Ausstellungs
tage des Steuerbescheides entrichtet werden. 

§ 23. P ersönlich haften: 
1) für die von einer nicht rechtsfähigen 

Gesellschaft (Kommanditgesellschaft auf 
Aktien) oder von einem nicht rechtsfähigen 
Verein geschuldete Steuer die Leiter (be
stuur); 

2) für die von einer Körperschaft, die 
aufgelöst wird, zu entrichtende Steuer, die 
mit der Liquidation beauftragten Personen, 
es sei denn, dass sie nachweisen, dass die 
Nichtentrichtung der Steuer ihnen nicht zur 
Last fällt. 

A b s c h n i t t VIII. 

Sonderbestimmungen. 

§ 24. Zur Leitung (bestuur) ader zu den 
L eitem (bestuurders) einer Körperschaft im 
Sinne dieser Verordnung gehören auch die 
geschäftsführenden Gesellschafter einer 
Kommanditgesellschaft auf Aktien und die 
Personen, die im Falie der Auflösung der 
Körperschaft mit der Auflösung beauftragt 
sind. 

§ 25. (1) D ie Leiter (bestuurders) einer 
im § 1 bezeichneten K örperschaft sind ver
pf!ièhtet, dem Inspekteur und den vom In
spekteur beauftragten Beamten auf Verlan
gen Einsicht in alle Bücher und Schriftstücke 
zu gewähren, die die Buchführung der Kör
perschaft bilden sowie auch in andere Bücher 
und Schriftstücke, deren K enntnis für die 
Durchführung einer Veranlagung ode~ für 
die Beûrteilung der Richtigkeit einer bereits 
durchgeführten Veranlagung von Nutzen 
sein kano. Sie sind weiter verpflichtet, den 
genannten P ersonen die zur Ausführung die
ser Verordnung erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

(2) Die gleichen Verpflichtungen beste
hen gegenüber dem Berufungsrat und den 
vom Vorsitzenden dieses Rates beauftragten 
Personen. 

(3) Wer Einsicht in Bücher oder andere 
Schriftstücke gestatten muss, muss gegen sich 
geiten lassen, dass er sie auch zur Verfügung 
hat, es sei denn, dass das Gegenteil anzu
nehmen ist. 

(4) Die im Absatz 1 bezeichneten P er
sonen können sich im Bezug auf die Erfül
lung der in den Absätzen 1 und.2 erwähnten 
Verpflichtungen nicht auf eine Geheimhal
tungspflicht berufen und zwar auch dann 
nicht, wenn ihnen diese durch eine besondere 
Gesetzesvorschrift auferlegt sein sollte. 

(5) 1st ein B eamter der R eichssteuer
verwaltung im Besitz einer eingereichten 
steuererklärung oder einer eingereichten 
Beschwerde- oder Berufungsschrift, so gilt 
als erwiesen , dass er vom Inspekteur beauf
tragt ist, Einsicht in Bücher und Schrift
stücke zu nehmen. 

§ 26. Unrichtige Steuerbeträge können 
durch den Inspekteur, der die Steuer festge
setzt hat, von Amts wegen herabgesetzt wer
den. 

§ 27. (1) Solange alle Aktien einer Ak
tiengesellschaft ( naamlooze vennootschap) 
im Besitz einer im § 1 bezeichneten Körper
schaft sind, kano der Leiter des Finanzminis
teriums unter Auferlegung von B edingungen 
bestimmen, dass die nach dieser Verordnung 
geschuldnete Steuer erhoben wird, als ob die 
erstgenannte Gesellschaft in der Körper
schaft aufgegangen wäre, die ihre sämtlichen 
Aktien besitzt. 

(2) Absatz 1 wird nur angewandt, wenn 
die Leiter (bestuurders) aller beteiligten Ge
sellschaften, · Genossenschaften und Vereine 
die auferlegten Bedingungen angenommen 
haben. 

§ 28. (1) Es ist jedem verbeten, dasje
nige, was er in seinem Amt oder in seiner 
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Tätigkeit bei der Ausführung dieser Ver
ordnung oder in Verbindung darnit i.iber Ge
winn, liber Ausschü ttungen oder überhaupt 
i.iber die Geschäfte oder liber die Tätigkeit 
eines anderen erfährt, weiter zu verbreiten, 
als zur Ausi.ibung seines Arntes oder seiner 
Tätigkeit notwendig ist. 

(2) Das irn Absatz 1 ausgesprochene 
Verbot gilt auch für nichtarntliche Sachver
ständige, die irn Zusammenhang rnit der Aus
führung dieser Verordnung urn Rat befragt 
oder zu einer Mitarbeit herangezogen wer
den. 

(3) Zur Ausführung dieser Verordnung 
kann der Leiter des Finanzrninisteriurns die 
ihrn unterstehenden Bearnten von der Ge
heirnhaltungspflicht befreien, die ihnen ir
gendwie durch Gesetz oder durch eine dern 
Gesetz gleichstehende Verordnung auferlegt 
ist. 

§ 29. (1) Jeder, der irn öffentlichen 
Dienst eine Tätigkeit ausübt, ist verpflichtet, 
den Bearnten der R eichssteuerverwaltung 
auf Verlangen kostenlos jede Auskunft dar
über zu erteilen, was er durch seine T ätig
keit oder irn Zusarnrnenhang darnit erfahren 
hat. 

(2) Die nach Absatz 1 zur Auskunft
erteilung verpflichteten Personen können 
sich nicht rnit Erfolg darauf berufen, dass 
sie auf Grund ihres Arntes oder ihrer Tätig
keit zur Geheirnhaltung verpflichtet seien , 
selbst wenn diese Geheirnhaltungspflicht ih
nen durch eine Gesetzesvorschrift auferlegt 
ist. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für die B earnten, 
die gernäss dern Gesetz vorn 28. Dezernber 
1936 (Staatsblatt Nr. 639 DD) tätig sind, 
soweit es sich urn Tatsachen handelt, die auf 
Grund dieses Gesetzes gesarnrnelt worden 
sind. 

A b s c h n i t t IX. 

Strafbestimmungen. 

§ 30. (1) Wer eine irn Abschnitt 111 be
zeichnete Steuererklärung vorsätzlich un 
richtig oder unvollständig abgibt, wird, wenn 
dar;ms ein Nachteil für den Staat (het Rijk) 
entstehen kann, rnit Gefängnis von höchstens 
sechs Monaten bestraft. 

( 2) Absatz 1 ist nicht anwendbar, wenn 
der Steuerpf!ichtige, solange die Staatsan
waltschaft noch keine Anzeige erhalten hat, 
aus eigenern Antrieb noch eine richtige und 
vollständige Steuererklärung abgibt. 

(3) Es wird angenornrnen, dass derjenige, 
der die Steuererklärung eingereicht hat, nicht 
aus eigenern Antriebe gehandelt hat, unter 
anderrn, wenn die ergänzende Steuererklä
rung abgegeben wird, 

1) bevor die Steuer festgesetzt worden 
ist, jedoch nachdern der lnspekteur Aus
künfte verlangt oder Bedenken gegen die 
Steuererklärung geitend gernacht hat; 

2) nachdem auf Grund des § 25 Ein
sichtnahrne in Bücher oder andere Schrift
stücke verlangt worden ist, solange die Un
tersuchung nicht beendet ist; 

3) nachdem die Steuer zu hoch festge
setzt worden ist. 

§ 31. Wer dern Inspekteur, dern Beru
fungsrat , dern von dern lnspekteur beauf
tragten Bearnten oder einer von dern Vor
sitzenden des Berufungsrates beauftragten 
Person vorsätzlich ein falsches oder ver
fälschtes Buch oder anderes Schriftstück vor
legt oder zur Einsichtnahrne anbietet, wird 
rnit Gefängnis ( gevangenisstraf) von höch
stens zwei J ahren bestraft. 

§ 32 . (1) Wer vorsätzlich die ihrn durch 
§ 28 auferlegte Geheirnhaltungspflicht ver
letzt, wird rnit Gefängnis ( gevangenisstraf) 
von höchstens sechs Monaten oder Geld
strafe von höchstens sechshundert Gulden 
bestraft. 

. (2) Wer fahrlässig die Geheirnhaltungs
pf!icht verletzt, wird rnit Haft (hechtenis) 
von höchstens drei Monaten oder rnit Geld
strafe von höchstens dreihundert Gulden be
straft. 

(3) Die Strafverfolgung tritt nur auf An
trag desjenigen ein, der durch die Verletzung 
der Geheirnhaltungspflicht betroffen ist. 

§ 33. Mit Geldstrafe von höchstens tau
send Gulden wird bestraft: 

1) wer die ihrn durch § 10 oder durch 
§ 39 auferlegten Verpflichtungen nicht voll 
ständig erfüllt; 

2) wer die ihrn durch § 25 auferlegten 
Verpflichtungen nicht vollständig erfüllt; 

3) wer einern Ersuchen nach § 29 nicht 
statt gibt. 

§ 34. Die laut dieser Verordnung straf
baren Handlungen geiten als Vergehen ( mis
drijven) rnit Ausnahrne der nach § 33 straf
baren Handlungen, die als Uebertretungen 
( overtredingen) geiten. 

§ 35. (1) Auch die Bearnten der Ver
waltung der direkten Steuern haben Zu
widerhandlungen gegen diese Verordnung zu 
erforschen. 

(2) Die über eine nach § 33 strafbare 
Handlung aufgenornrnene Niederschrift wird 
dern Beschuldigten abschriftlich rnitgeteilt. 

§ 36. (1) Die nach § 33 strafbaren 
H andlungen werden irn Auftrage des Leiters 
des Finanzrninisteriurns nach dern Verfahren 
verfolgt, das irn sechsten Titel des vierten 
Buches der Strafprozessordnung (Wetboek 
van Strafvordering) geregelt ist. 

(2) D er Leiter des Finanzrninisteriurns 
oder ein von ihrn Beauftragter können dern 
Beschuldigte n die aussergerichtliche Erledi
gung gestatten, unbeschadet des Rechtes des 
Beschuldigten gernäss § 74 Absatz 4 des 
Strafgesetzbuches (Wetboek van Strafrecht) 
der S trafverfolgung vorzubeugen. 

§ 37. Wenn eine Verurteilung nach § 30 
oder § 3 1 rechtskräftig geworden ist, wird die 
dern Staat vorenthaltene Steuer auch nach 
Ablauf der irn § 18 bestirnrnten Frist nach
gefordert. § 18 Absatz 2 findet dabei keine 
Anwendung. 

A b s c h n i t t X. 

Uebergangs- und Schlussbestimmungen. 

§ 38. (1) Das Gesetz liber die Dividen
den- und Tantiernensteuer 1917 (Wet op de 
Dividend- en Tantième-belasting z9z7) wird 
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aufgehoben, gilt jedoch weiter für die Wirt
schaftsjahre, die vor dem 31. Dezember 1939 
geendet haben. 

(2) Die Dividenden- und Tantiemen
steuer, die vor dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung entgegen der Vorschrift des Absat
zes 1 in die Steuerliste aufgenommen worden 
ist, wird zuri.ickerstattet, sobald für das erste 
Wirtschaftsjahr, für das Gewinnsteuer erho
ben wird, die Veranlagung durchgeführt wor
den ist. 

§ 39. (1) Die Leiter (bestuurders) einer 
im § 1 bezeichneten Körperschaft sind ver
pflichtet, vor dem 1. September 1940 das 
Reinvermögen der Körperschaft am Ueber
gangszeitpunkt sowie den Gewinn anzuge
ben, der an diesem Zeitpunkt bei der Kör
perschaft vorhanden war, unter Mitteilung 
der Grundlagen für die Gewinnberechnung, 
die bei der Errechnung des Reinvermögens 
beachtet worden sind und in Zukunft be
achtet werden sollen. Fi.ir diese Erklärung 
kann der Leiter des Finanzministeriums ein 
Formblatt aufstellen. 

(2) Der Inspekteur setzt das im Absatz 
1 bezeichnete Vermögen und den dort be
zeichneten Gewinn fest, erforderlichenfalls 
auch ohne Vorliegen oder in Abweichung von 
einer Erklärune. Der Inspekteur teilt der 
Leitung (bestuur) der Körperschaft seine 
Entscheidung durch eingeschriebenen Brief 
oder gegen mit Zeitangabe versehene Emp
fangsbescheinigung mit. 

(3) W enn Tatsachen bekannt werden, 
die vermuten lassen, dass die im Absatz 2 be
zeichneten Beträge unrichtig festgestellt 
worden sind, so stellt der Inspekteur die Be
tr.äge nachträglich neu fest. 

(4) Auf die in den Absätzen 1 bis 3 be
zeichneten Erklärungen, Feststellungen und 
nachträglichen Feststellungen finden im 
i.ibrigen die für die Gewinnsteuer gültigen 
Bestimmungen dieser Verordnung i.iber 
Steuererklärungen, Veranlagungen und N ach
forderungen Anwendung. 

(5) Uebergangszeitpunkt im Sinne die
ser Vorschrift und der folgenden Vorschriften 
ist der Zeitpunkt, an dem das erste Wirt
schaftsjahr oder Kalenderjahr begonnen hat, 
das mit oder nach dem 31. Dezember 1939 
endet. 

(6) Für das Wirtschaftsjahr, dás mit dem 
Uebergangszeitpunkt beginnt, endet die Frist 
zur Abgabe der im § ro bezeichneten Erklä
rung nicht vor dem 1. September 1940. 

§ 40. (1) Bei der Feststellung des Rein
vermögens der Körperschaft auf den Ueber
gangszeitpunkt werden die Aktiven und die 
Passiven mit den für die Gewinnsteuer mass
gebenden Beträgen bewertet. 

(2) Der Gewinn, der im Uebergangszeit
punkt bei der Körperschaft bestand, wird mit 
dem Betrag eingesetzt, urn den das nach Ab
satz 1 ermittelte Vermögen das eingezahlte 
Kapital überstieg, geki.irzt urn den Betrag der 
Ausschüttungen im Sinne des Gesetzes über 
die Dividenden- und Tantiemensteuer 1917, 
die nach dem Uebergangszeitpunkt für Wirt
schaftsjahre vorgenommen worden sind, die 
mit odervor diesemZeitpunkt geendet haben, 

und urn den .Betrag der für derartige Aus
schlittungen geschuldeten Dividenden- und 
Tantiemensteuer, sowie urn die gemäss Ab
satz 5 abzuziehenden Beträge. 

(3) Als eingezahltes Kapital gilt noch 
nicht zuri.ickgezahltes Kapital, das bei fort
dauernder Anwendung des Artikels 6 des Ge
setzes liber die Dividenden- und Tantiemen
steuer 1917 als solches in Betracht gekom
men wäre, wenn die Körperschaft zum U eber
gangszeitpunkt liquidiert worden wäre. 

(4) Der gemäss Absatz 3 berechnete Be
trag wird zur Berechnung des eingezahlten 
Kapitals auf den Uebergangszeitpunkt urn 
die Beträge erhöht, die vor diesem Zeitpunkt 
zur Deckung eines erlittenen Verlustes auf 
das Aktienkapital abgeschrieben worden 
sind, soweit sie höher sind als die Summe 
der nach der Abschreibung, jedoch vor dem 
1. Februar 1931 geleisteten G ewinnausschlit
tungen und der am oder nach dem 1. Februar 
1931 geleisteten Gewinnausschlittungen, von 
<lenen auf Grund des § 5 Absatz 3a (am 
Ende) des Gesetzes i.iber die Dividenden
und Tantiemensteuer 1917 keine Dividen
den- und Tantiemensteuer erhoben worden 
ist. 

(5) Der gernäss Absatz 1 bis 4 berechne
te Betrag wird geklirzt urn den noch nicht 
für frühere J ahre verrechneten Anspruch auf 
Abzug der Steuer, den die Körperschaft bei 
fortdauernder Anwendnng des Gesetzes liber 
die Dividenden- und Tantiernensteuer 1917 
nach Artikel 3 und 29 dieses Gesetzes hätte 
geitend machen können, soweit dieser An
spruch in einern der dern Uebergangszeit
punkt vorhergehenden fünf Wirtschaftsjahre 
entstanden ist. Aeltere als vorstehend be
zeichnete Ansprüche werden abgesetzt, so
weit sich bei der An wendung des vorherge
henden Satzes ein Ueberschuss ergibt. 

(6) Wenn sich bei Anwendung der Ab
sätze 1 bis 5 ein negativer Betrag ergibt, 
so wird er bei der Veranlagung der Gewinn
steuer von dem zu versteuernden B etrag flir 
die dern Uebergangszeitpunkt folgenden drei 
J ahre, beginnend rnit dern ersten dieser J ah
re, abgezogen, nachdem er urn die A usschlit
tungen geklirzt worden ist, die noch nicht 
durch Gewinn gedeckt sein sollten. 

§ 41. (1) § 8 wird nicht angewandt, so
lange der dort erwähnte negat ive B etrag aus 
dern am Uebergangszeitpunkt bei derKörper
schaft vorhandenen G ewinn gedeckt werden 
kann und zwar auch, nachdern dieser Gewinn 
geklirzt ist urn die irn Absatz 2 erwähnten 
Ausschlittungen in früheren Jahren und urn 
die nach Absatz 2 geschuldete Steuer . 

(2) Ausschüttungen irn Sinne des Ge
setzes liber die Dividenden- und Tantiernen
steuer 1917, die nach dem Uebergangszeit
punkt zu Lasten des arn Uebergangszeitpunkt 
bei der Körperschaft vorhandenen G ewinns 
geleistet werden, sind dern zu versteuernden 
Betrag für dasjenige J ahr hinzuzurechnen, 
in dem die Ausschüttung vorgenommen wird, 
mit der Massgabe, dass rnindestens die Aus
schüttung zu versteuern ist. 

(3) Bei der Anwendung des Absatzes 2 

werden nicht berücksichtigt zwei Drittel des 
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Betrages, den man erhält, wenn man die Aus
schlittung mit dem ausserhalb des Inlandes 
erzielten Teil des zu versteuemden Gewinns 
vervielfacht und das Ergebnis durch den zu 
versteuemden Gewinn teilt, wobei beide Be
träge das Ausschlittungsjahr betreffen mlis
sen. Der ausserhalb des Inlandes erzielte Ge
winn wird mit dem positiven Betrag einge
setzt, der bei Anwendung des § 7 Absatz 1 

mit neun Zehnteln vervielfacht wird. 
(4) Die gemäss Absatz 2 geschuldete 

Steuer gilt bei Anwendung des § 5 als eine 
Betrieblast, soweit sie nicht gemäss Absatz 
1 von dem am Uebergangszeitpunkt bei der 
Körperschaft vorhandenen Gewinn abgezo
gen werden kann. 
• (5) Der Leiter des Finanzministeriums 

kann genehmigen, dass, solange § 8 nicht an
gewendet wird, der im § 7 Absatz 5 bezeich
nete B etrag anders verrechnet wird, als im 
§ 7 bestimmt ist. 

§ 42. Artikel 80, 9°., des Erbschaft
steuergesetzes (Successiewet) wird wie folgt 
geändert: 

g O • die Schenkung, von der zu Lasten 
des Begünstigten Einkommensteuer erhoben 
wird;. 

§ 43. Im Artikel 1 des Gesetzes vom 29. 
April 1925 (Staatsblatt Nr. 171) zur Förde
rung der richtigen Erhebung der direkten 
Steuern tritt anstelle von "und die Steuer 
der toten Hand" : 

,,die Steuer der toten Hand und die Ge
winnsteuer". 

§ 44. Im Artikel 1 Absatz ia des Geset
zes vom 29. Dezember 1933 (Staatsblatt Nr. 
780) liber die Erhebung einer Couponsteuer 

N °. 84. 

26 Juli 1940. VERORDNUNG der Gene
ralsekretäre im Finanzministerium und 
im Ministerium des Innem liber die 
Erhebung eines Zusch!ags zur Gewin11-
steuer (Körperschaftssteuer) für die 
Gemeinden. (Verordnungsblatt, Stlick 
16). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23 /1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/x940 des R eichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. Zugunsten der Gemeinden wird auf 
die Gewinnsteuer ein Zuschlag von 15 v .H. 
erhoben. 

§ 2. (1) Anspruch auf den Zuschlag ha
ben: 

1) die Veranlagungsgemeinde; 
2) jede andere Gemeinde, in deren Ge

biet die Gesellschaft, der Verein oder die 
Genossenschaft während des ganzen Veran
lagungszeitraums ein oder mehrere Ge
schäftsräume, Läden oder andere feste Ge
schäftseinrichtungen unterhielt, falls regel
mässig insgesamt m ehr als 10 Personen da
mit verbunden und darin tätig waren. 

(2) Wird gemäss § 27 der Gewinnsteuer
verordnung 1940 die Gewinnsteuer erhoben, 

ist anstelle von "genossenschaftliche und an
dere Vereine und Versicherungsvereine auf 
Gegenseitigkeit" zu lesen: 

,, Genossenschaften, Versicherungsvereine 
auf Gegenseitigkeit, andere Vereine auf ge
nossenschaftlicher Gnmdlage oder auf Ge
genseitigkeit und Vereine, die nicht auf ge
nossenschaftlicher Grundlage beruhen oder 
nicht auf Gegenseitigkeit aufgebaut sind und 
die ein Gewerbe ausliben, alle, soweit sie 
nicht nach § 2 der Gewinnsteuerverordnung 
1940 von der Gewinnsteuer befreit sind". 

§ 4S, Wenn das Reinaufkommen der Di
videnden- und Tantiemensteuer für ein 
Haushaltsjahr des Staates negativ ist, wird 
der Betrag dieses Ergebnisses von dem Auf
kommen der Gewinnsteuer für dieses Haus
haltsjahr abgezogen. 

§ 46. · Vereinbarungen, die vor dem In
krafttreten dieser Verordnung liber das Tra
gen der Dividenden- und Tantiemensteuer 
getroffen worden sind, finden für die Ge
winnsteuer entsprechende Anwendung. 

§ 47. (1) Diese Verordnung wird als 
,,Gewinnsteuerverordnung 1940" zitiert. 

(2) Sie tritt am Tage ihrer Verklindung 
in Kraft. 

Den Haag, am 26. Juli 1940. 

Der Genera/sekretär 
im Finanzministerium, 

L . J. A. TRIP. 
( Ausgegeben am 3. August 1940.) 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S .405. Red.). 

als ob eine Aktiengesellschaft in einer Kör
perschaft aufgegangen wäre, die ihre sämt
lichen Aktien besitzt, so geiten die Einrich
tungen der erstgenannten Aktiengesellschaft 
als Einrichtungen dieser Körperschaft. 

( 3) Bevor Absatz 2 angewendet wird be
nachrichtigt der zuständige Inspekteur un
verzliglich Blirgermeister und Beigeordnete 
(Burgemeester en wethouders) der Gemein
de, in der die erstgenannte Aktiengesellschaft 
ihren Sitz hat, urn ihnen Gelegenheit zu 
geben, gemäss § 4 Absatz 2 auf einen Teil 
des Zuschlages Anspruch zu e rheben . D ie 
von Blirgermeister und Beigeordneten bin
nen einem Monat nach Empfang der vorer
wähnten N achricht eingereichte Anmeldung 
gilt in diesem Falie als in der gesetzlichen 
Frist eingereicht. 

§ 3. (1) Sind ausser der Veranlagungs
gemeinde eine oder mehrere andere Gemein
den zuschlagsberechtigt, so wird der Zu
schlag zwischen den im § 1 bezeichneten 
Gemeinden nach dem Verhältnis der Löhne 
verteilt, die während des Veranlagungszeit
raums in den beteiligten Gemeinden den im 
Betriebe tätigen Personen ausgezahlt wor
den sind. Leiter (bestuurders) oder ge
schäftsführende Gesellschafter und die Auf
sichtsratsmitglieder ( commissarissen) wer
den nicht zu diesen Personen gerechnet. 
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(2) Personen, die in mehr als einer Ge
meinde in dem Betriebe tätig sind, geiten als 
in der Gemeinde beschäftigt, in der sie ihre 
Haupttätigkeit ader den Mittelpunkt ihrer 
Tätigkeit haben. Ist eine solche Gemeinde 
nicht zu ermitteln, sa geiten sie als in der 
Gemeinde ihrer Wohnsitzes tätig. 

§ 4. (1) Die im § 3 erwähnte Verteilung 
regelt der Inspekteur der direkten Steuem, 
der die Gewinnsteuer festgesetzt hat. 

(2) Bürgermeister und Beigeordnete der 
Gemeinde, die Anspruch auf Berücksichti
gung, nach § 2 Absatz 1 unter 2 erheben 
wollen, haben dies binnen zwei Monaten 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahres des Un
temehmens dem zuständigen Inspekteur 
schriftlich mitzuteilen. Sie haben dabei die 
im § 2 Absatz 1 unter 2 bezeichneten An
gaben über feste Einrichtungen und Perso
nenzahl zu machen. Der Inspekteur sendet 
eine Empfangsanzeige an Bürgermeister und 
Beigeordnete. 

(3) Ueber die Grundlage und das Ergebnis 
der Verteilung benachrichtigt der Inspek
teur durch eingeschriebenen Brief Bürger
meister und Beigeordnete der Gemeinden, 
deren Ansprüche er anerkannt, sowie Bür
germeister und Beigeordnete anderer Ge
meinden, die rechtzeitig ihren Anspruch an
gemeldet haben. 

(4) Gegen den Inhalt der Entscheidung 
kann binnen 30 Tagen nach ihrer Aufgabe 
zur P ost durch Bürgermeister und Beigeord
nete beim Leiter der Finanzministeriums 
Berufung eingelegt werden. Dieser entschei
det, nach Anhören der Abteilung des Staats
rates für Verwaltungsstreitigkeiten (Raad 
van State, afdeeling voor de geschillen van 
bestuur). Abweichend van den Vorschriften 
der Artikel 38, 40 und 41 des Gesetzes über 
die Zusammensetzung und die Befugnisse 
des Staatsrates wird in nichtöffentlicher Sit
zung verhandelt, werden weder Entschei
dung, noch Gutachten veröffentlicht und 
wird die Entscheidung nicht in einer öffent
lichen Sitzung der Abteilung für Verwal
tungsstreitigkeiten bekannt gemacht. 

(5) Die Entscheidung stellt die Vertei
lung dieser Verordnung gemäss fest. 

(6) Die Entscheidung ist, wenn sie zur 
Verrechnung zwischen den Gemeinden An
lass gibt, ausser dem Kollegium, das die 
Berüfung eingelegt hat, auch Bürgermeister 
und Beigeordneten der anderen an der Ver
rechnung beteiligten Gemeinden mitzutei
len. 

( 7) Für die Verrechnung sorgt der Lei ter 
des Finanzministe riums. 

(8) Bürgermeister und Beigeordnete kön
nen verordnen, dass für die Durchführung 
der Bestimmungen dieses Paragraphen einer 
ader mehrere Gemeinde-beamte an ihre 
Stelle treten. 

§ 5. (1) Die Leiter (bestuurders) ader 
die geschäftsführenden Gesellschafter einer 
Gesellschaft, eines Vereins ader einer Ge-

nossenschaft, die der Gewinnsteuer unter
liegen, diemit ihrer Liquidation beauftragten 
Personen und die Leiter van Betriebsteilen 
ausserhalb der Veranlagungsgemeinde sind 
verpflichtet, dem Inspekteur der Veranla
gungsgemeinde ader dem Inspekteur für die 
Gemeinde ader den Gemeindeteil, wo ein 
Teil des Betriebes ausgeübt wird, auf Ver
langen binnen einer van ihm zu bestimmen
den Frist die Angaben liber das P ersonal und 
die Entlohnungen einzureichen, die zur Aus
führung dieser Verordnung erforderlich er
scheinen. 

(2) D ie gleiche Verpflichtung besteht 
gegenüber Bürgermeister und Beigeordneten 
der Gemeinde, in der die Gesellschaft, der 
Verein ader dit· Genossenschaft feste Ein
richtungen unte1 halten. 

(3) Wer einer ihm nach Absatz 1 und 2 

auferlegten Verpflichtung nicht ader in un
richtiger W eise nachkommt, wird mit Geld
strafe van höchstcns tausend Gulden be
straft. 

(4) Die nach Absatz 3 strafbaren Zu
widerhandlungen sind Uebertretungen. Die 
§§ 35 und 36 der Gcwinnsteuerverordnung 
1940 finden auf diese Uebertretungen An
wendung. 

§ 6. (1) Es ist jedem verboten, dasjeni
ge, was er in seinem Amt ader in seiner 
Tätigkeit bei der Ausführung dieser Verord
nung ader in Verbinding damit über die Ge
schäfte ader über die Tätigkeit eines anderen 
erfährt, weiter zu verbreiten, als zur Aus
übung seines Amtes ader seiner Tätigkeit 
notwendig ist. 

(2) Wer vorsätzlich die ihm durch Ab
satz 1 auferlegte Geheimhaltungspflicht ver
letzt, wird mit Gefängnis van höchstens sechs 
Monaten ader mit Geldstrafe van höchstens 
·sechshundert Gulden bestraft. 

(3) Wer fahrlässig die Geheimhaltungs
pflicht verletzt, wird mit Haft van höchstens 
drei Monaten ader mit Geldstrafe van höch
stens dreihundert Gulden bestraft. 

(4) Die Strafverfolgung tritt nur auf 
Antrag desjenigen ein, der durch die Verlet
zung der Geheimhaltungspflicht betroffen 
ist. 

(5) Die gemäss Absatz 2 und 3 strafba
ren Handlungen sind Vergehen ( misdrijven). 

§ 7. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 26. Juli 1940. 
Der Generalsekretär 

im Finanzministerium, 
L. J. A. TRIP. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des Jnnern, 

K . J . FREDERIKS. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N °. S.406. Red.) . 

8 
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0
• 85. 

5. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium fiir Land
wirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Krisengesetzes fiir dieLand
wirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staatsblatt 
Nr. 261). (Verordnungsblatt, Stück 17). 

Auf Grund des Artikels 9 des Krisenge
setzes fiir die Landwirtschaft v om 5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) und des Gesetzes 
vom 30. September 1938 (Staatsblatt Nr. 
639 C) und gemäss §§ 2 und 3 der Vèrord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ 1. Die Herstellung, Vorratshaltung, 
Verarbeitung, Verpackung, Veräusserung, 
Ablieferung und Beförderung von Kakao-

0
• 86. 

5. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Wa
terstaat liber den Aufenthaltwechsel von 
Lastkraftwagen von liber I Tonne Lade
gewicht. (Verordnungsblatt, Stück 17). 

Auf Grund § 2, Absatz 2, des Gesetzes vom 
16. September 1939 liber die Benutzung von 
Transportmitteln (Staatsblatt Nr. 528) und 
gemäss §§ 2 und _3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. (1) Es ist verboten, Lastkraftwa
gen von liber I Tonne L adegewicht, die sich 
im Besitze niederländischer Staatsangehöri
ger befinden, ohne Genehmigung der zustän
digen R eichsverkehrsinspektoren liber 5 
Tage hinaus ausserhalb des zum normalen 

7. August z940. VERORDNUNG der Ge
neralsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt, für 
Finanzen, für Landwirtschaft und 
Fischerei und für Kolonien liber den 
Zahlungsverkehr mit der Schweiz. (Ver
ordnungsblatt, Stlick 18) . 

Auf Grund der Artikel 4, 19 und 2 1 des 
Gesetzes liber den Internationalen Zahlungs
verkehr vom 14. November 1934 (Staats
blatt Nr. 583) und gemäss §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet : 

§ 1. (1) Die Schweiz gilt als Land im 
Sinne des Artikels 4 des Gesetzes liber den 
Intemationalen Zahlungsverkehr 1934. 

(2) Als Zahlungen n ach Artikel 3 des 
Königlichen Beschlusses i.iber den Intema
tionalen Zahlungsverkehr der Niederlande 
vofn 2. Mai 1935 (Staatsblatt Nr. 229) (Be
sluit Internationaal Betalingsverkeer Neder
land 1935) geiten ausser den dort genannten 

bohnen un d Kakaoerzeugnissen wird einer 
Regelung im Sinne des Artikels 9 des Krisen 
gesetzes für die Landwirtschaft 1933 unter
worfen. 

§ 2. Die zur Durchführung des § r erfor
derlichen Vorschriften werden vom General
sekretär im Ministerium für Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3 . Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 5. August 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S.7w. Red.) 

Betrieb gehörenden Standorts verbringen zu 
lassen. 

(2) Die Genehmigung wird vom Reichs
verkehrsinspektor verweigert, wenn seiner 
Ansicht nach in seinem Bezirk zu wenig Last-
kraftwagen librig bleiben vvürden. 

§ 2. Die zur Ausführung dieser Verord
nung erforderlichen Vorschriften werden 
vom Generalsekretär im Ministerium für 
Waterstaat erlassen und im " Nederlandsche 
Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 5. August 1940. 
Der Generalsekretär 

im M inisterium für Ylaterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S.556. Red.) 

Zahlungen auf Grund der Lieferung von 
Waren: 

Zahlungen durch Inländer im Sinne des 
Artikels I der Devisenverordnung 1940 zur 
Abdeckung von Verbindlichkeiten aus Ne
benkosten des Warenverkehrs, Frachten, 
Dienstleistungen einschliesslich der Versiche
rungskosten, Veredlungskosten , Nebenkos
ten des Durchfuhrverkehrs, Patentgebühren 
und Lizenzen , Urheberrechten, Unterstlit
zungen und P ensionen, von Schulden aus 
dem Kapitalverkehr sowie Zahlungen ande
rer Art, auch wenn diese Zahlungen liblicher
weise nicht im wege einer Ueberweisung er
folgen . 

§ 2. Das Deviseninstitut kann mit Er
mächtigung der Generalsekretäre in den Mi
nisterien für Handel, Gewerbe und Schif
fahrt, für F inanzen und für Landwirtschaft 
und Fischerei bestimmen, dass Einzahlungen 
beim Verrechnungsinstitut auf Grund aller 
oder einzelner im § 1 aufgeführten Zahlungs
verpflichtungen nur unter Vorlage einer vom 
Deviseninstitut erteilten Genehmigung er
folgen können. 

§ 3. In Abänderung der Bestimmungen 
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des Artikels 5 des Königlichen Beschlusses 
liber den Intemationalen Zahlungsverkehr 
der Niederlande x935 wird, falls die Schuld 
in einer anderen Währung als der inländi
schen ausgedrlickt ist, der geschuldete Be
trag in inländische Währung umgerechnet zu 
dem letztbekannten vom Verrechnungsinsti
tut veröffentlichten Clearingkurs oder, falls 
für die Währung kein Clearingkurs veröffent
licht worden ist, zu dem Kurs , der vom Ver
rechnungsinstitut jeweils auf Antrag bezeich
net wird. 

§ 4. Das Verrechnungsinstitut kann in 
einzelnen oder in Gruppen v bn Fällen, die 
durch die Generalsekretäre in den Ministe
rien für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
für Finanzen und für Landwirtschaft und 
Fischerei oder in ihrem Namen bestimmt 
werden, gegebenenfalls- unter dabei zu stel
lenden Bedingungen, von den im Königli
chen Beschluss liber den Intemationalen 
Zahlungsverkehr der Niederlande 1935 oder 
auf Grund dieses Beschlusses gegebenen Vor
schriften Befreiung erteilen. 

§ 5. Derjenige, der eine auf Grund des 

7. August 1940. VERORDNUNG der Ge
neralsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt, für 
Finanzen, für Landwirtschaft und Fische
rei und für Kolonien liber denZahlungs 
verkehr mit Schweden. (Verordnungs
blatt, Stlick x8). 

Auf Grund der Artikel 4, 19 und 21 des 
Gesetzes über den Internationalen Zah
lungsverkehr vom 14. November 1934 
(Staatsblatt Nr. 583) und gemäss §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 311940 des Reichskom
missars für die beset zten niederländischen 
Gebiete wird verordnet: 

§ r. (1) Das K önigreich Schweden gilt 
als Land im Sinne des Artikels 4 des Geset
zes liber den Internationalen Zahlungsver
kehr 1934. 

(2) Als Zahlungen nach Artikel 3 des 
Königlichen Beschlusses liber den Interna
tionalen Zahlungsverkehr der NiederlaP,de 
vom 2. Mai 1935 (Staatsblatt Nr. 229) (Be
sluit lnternatioriaa/ Betalingsverkeer Neder
land 1935) geiten ausser den dort genannten 
Zahlungen auf Grund der Lieferung von 
Waren: 

Zahlungen durch Inländer im Sinne des 
Artikels 1 der Devisenverordnung 1940 zur 
Abdeckung von Verbindlichkeiten aus Ne
benkosten des Warenverkehrs, Frachten, 
Dienstleistungen einschliesslich der Versi
cherungskosten, Veredlungskosten, Neben
kosten des Durchfuhrverkehrs, Patentge
blihren und Lizenzen, Urheberrechten, Un
terstützungen und P ensionen, von Schulden 
aus dem Kapitalverkehr sowie Zahlungen 
anderer Art, auch wenn diese Zahlungen 
liblicherweise nicht im wege einer Ueber
weisung erfolgen. 

N° 87-88 

§ 4 gestellte Bedingung nicht, nicht rechtzei
tig oder nicht in vollem Umfange erfüllt, ist 
auf Grund des Artikels n des Gesetzes liber 
den Intemationalen Zahlungsverkehr 1934 
strafbar und unterliegt den darin genannten 
Strafen. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 7. August 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt: 

H . M. HIRSCHFELD. 

D er Genera/sekretär 
im Finanzministerium, 

L. J. A. TRIP. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium fiir Kolonien, 

0 . E. W. S1x. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S.6zo. Red.) ' 

§ 2. Das. Deviseninstitut kann mit Er
mächtigtmg der Generalsekretäre in den Mi
nisterien für H andel, Gewerbe und Schif
fahrt, für Finanzen und für Landwirtschaft 
und Fischerei bestimmen, dass Einzahlungen 
heim Verrechnungsinstitut auf Grund aller 
oder einzelner im § 1 aufgeführten Zah
lungsverpflichtungen nur unter Vorlage einer 
vom Deviseninstitut erteilten Genehmigung 
erfolgen können. 

§ 3. In Abänderung der ·Bestimmungen 
des Artikels 5 des Königlichen Beschlusses 
liber den Internationalen Zahlungsverkehr 
der Niederlande 1935 wird, falls die Schuld 
in einer anderen Währung als der inländischen 
ausgedrlickt ist, der geschuldete Betrag in 
inländische Währung umgerechnet zu dem 
letztbekannten vom Verrechnungsinsti tut 
veröffentlichten Clearingkurs oder, falls für 
die Währung kein Clearingkurs veröffent
licht worden ist, zu dem K u rs, der vom Ver
rechnungsinstitut jeweils auf Antrag bezeich
net wird. 

§ 4. Das Verrechnungsinstitut kann in 
einzelnen oder in Gruppen von Fällen, die 
durch die Generalsekretäre in den Ministe
rien für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
für Finanzen und für Landwirtschaft und 
Fischerei oder in ihrem Namen bestimmt 
werden, gegebenenfalls unter d abei zu stel
lenden Bedingungen, von den im Königli
chen Beschluss liber den Internationalen 
Zahlungsverkehr der l\fiederlande 1935 oder 
auf Grund dieses B eschlusses gegebenen 
Vorschriften Befreiung ertei len. 

§ 5. Derjenige, der eine auf Grund des 
§ 4 gestellte Bedingung nicht, nicht recht
zeitig oder nicht in vollem Umfange erfüllt, 
ist auf Grund des Artikels 21 des Gesetzes 
über den Internationalen Zahlungsverkehr 
1934 strafbar und unterliegt den darin ge
nannten Sti-afen. 
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§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 7. August 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schifiahrt : 

N °. 89. 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Finanzministerium, 

L. J. A. TRTP. 

7. August 1940. VER0RDNUNG der Ge
neralsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt, für 
Finanzen, für Landwirtschaft und Fi
scherei und für Kolonien über den Zah
lungsverkehr mit den besetzten Gebie
ten Belgiens. (Verordnungsblatt, Stück 
18). 

Auf Grund der Artikel 4 , 19 und 21 des 
Geset2es über den Internationalen Zahlungs
verkehr vom 14. November 1934 (Staats
blatt Nr. 583) und gemäss §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3./1940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet: 

§ 1. (1) Die besetzten Gebiete Bel
giens geiten als Land im Sinne des Artikels 
4 des Geset2es über den Internationalen 
Zahlungsverkehr 1934. 

(2) Als Zahlungen nach Artikel 3 des 
Königlichen B_eschlusses über den Interna
tionalen Zahlungsverkehr der Niederlande 
vom 2. Mai 1935 (Staatsblatt Nr. 229) (Be
sluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derland 1935) geiten ausser den dort ge
nannten Zahlungen auf Grund der Lieferung 
von Waren: 

Zahlungen durch Inländer im Sinne des 
Artikels 1 der Devisenverordnung 1940 zur 
Abdeckung von Verbindlichkeiten aus Ne
benkosten des Warenverkehrs, Frachten, 
Dienstleistungen einschliesslich der Versi
cherungskosten, Veredlungskosten, N eben
kosten des Durchfuhrverkehrs, Patentge
bühren und Lizenzen, Urheberrechten, Un
terstützungen und P ensionen, von Schulde n 
aus dem Kapitalverkehr sowie Zahlungen 
anderer Art, auch wenn diese Zahlungen 
üblicherweise nicht im wege einer Ueber
weisung erfolgen. 

§ 2. Das Deviseninstitut kann mit Er
mächtigung der Generalsekretäre in den 
Ministerien für Handel, Gewerbe und Schif
fahrt, für Finanzen und für Landwirtschaft 
und Fischerei bestimmen, dass Einzahlun
gen beim Verrechnungsinstitut auf Grund 
aller oder einzelner im § 1 aufgeführten 
Zahlungsverpfl_ichtungen nur unter Vorlage 
einer vom Deviseninstitut erteilten Geneh
migung erfolgen können. 

1940 

D er Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFE LD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Kolonien, 

0. E. W. S1x. 

(De N ederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S.612. Red.) 

§ 3. In Abänderung der Bestimmungen 
des Artikels 5 des. Königlichen Beschlusses 
liber den Internationalen Zahlungsverkehr 
der Niederlande 1935 wird, falls die Schuld 
in einer anderen Währung als der inländi
schen ausgedrückt ist, der geschuldete Be
trag in inländische Währung umgerechnet 
zu dem letztbekannten vom Verrechnungs
institut veröffentlichten Clearingkurs oder, 
falls für die Währung kein Clearingkurs v e r
öffentlicht worden ist, zu dem Kurs, der 
vom Verrechnungsinstitut jeweils auf An
trag bezeichnet wird. 

§ 4. Das Verrechnungsinstitut kann in 
einzelnen oder in Gruppen von Fällen, die 
durch die Generalsekretäre in den Minis
terien für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
für Finanzen und für Landwirtschaft und 
Fischerei oder in ihren Namen bestimmt 
werden, gegebenenfalls unter dabei zu stel
lenden Bedingungen, von den im König
lichen Beschluss über den Internationalen 
Zahlungsverkehr der Niederlande 1935 oder 
auf Grund dieses Beschlusses gegebenen 
Vorschriften Befreiung erteilen . 

§ 5. Derjenige, der eine auf Grund des 
§ 4 gestellte B edingun g nicht, nicht recht
zeitig oder nicht in vollem Umfange erfüllt, 
ist auf Grund des Artikels 21 des Gesetzes 
über den Internationalen Zahlungsverkehr 
1934 strafbar und unterliegt den darin ge
nannten Strafen. 

§ 6. Diese Verordnung tritt a m Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 7. August 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
Eür Handel, Gewerbe und Schiffahrt: 

H . M. HIRRÇHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Finanzministerium, 

L. J . A. TRIP. 

D er Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschait und Fischerei, 

H . M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Kolonien, 

0. E. W. S1x. 

(De N ederlandsche T ekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S .6rr. Red.) 
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5. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium fürLand
wirtschaft und Fischerei, zur Durch
führung des Krisengesetzes für die Land
wirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staatsblatt 
Nr. 261). (Verordnungsblatt, Stück 18). 

Auf Grund d es Artikels 9 des Krisenge
setzes für die Landwirtschaft vom 5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) und gemäss §§ 
2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet: 

§ r. Die Erzeugung, Vorratshaltung, Ver
arbeitung, Verpackung, Veräusserung, Ab
lieferung und Beförderung von Milch, Käse, 
Milcherzeugnissen, sowie Milchfett enthal
tenden Erzeugnissen wird einer Regelung 
im Sinne des Artikels 9 des Krisengesetzes 
für die Landwirtschaft 1933 unterworfen. 

§ 2 . Die zur Durchführung des § 1 er
forderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär im Ministerium für Landwirt
schaft und Fischerei erlassen und im "Ne
derlandsche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 5. August 1940. 
D er Generalsekretär im Ministerium 

für Landwirtschaft und Fischerei, 
H. M . HIRSCHFELD. 

N°. 91. 

z5. August z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
d erländischen Gebiete über den kleinen 
Grenzverkehr. (Verordnungsblatt, Stück 
19). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
liber die Ausübung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich : 

1. A b s c h n i t t. 
Kleiner Grenzverkehr mit dem Deutschen 

Reich. 
§ r. Für d,:n kleinen Grenzverkehr zwi

schen dem Deutschen Reich und den be
setzten niederländischen Gebieten geiten die 
Bestimmungen , die dafür am 9 . Mai :r940 in 
Kraft waren. 

II. A b s c h n i t t . 
Kleiner Grenzverkehr mit den besetzten 

Gebieten Belgiens. 
§ 2. (1) Das Grenzgebiet im Sinne der 

§§ 3 bis ro besteht aus dem Gebiet der je-
nigen niederländischen Gemeinden, die min
destens mit einem Teil ihres Gebietes nicht 
weiter als 15 Kilometer von der Grenze der 
besetzten niederländischen Gebiete entfernt 
sind. 

0
• 90. 

5 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Yisscherij, ter uitvoe
ring van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(Staatsblad No. 26r). (Verordeningen
blad, Stuk 18). 

Op grond van artikel 9 van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) en in 
overeenstemming met §§ 2 en 3 der Veror
dening No. 3/1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied wordt 
bepaald: 

ARTIKEL r. Ten aanzien van het berei
den, voorhanden of in voorraad hebben, be
werken en verwerken, verpakken, verhande
len en vervreemden , afleveren en vervoeren 
van melk, kaas, melkproducten, zoomede 
melkvet bevattende producten worden be
perkende regelen in den zin van artikel 9 
van de Landbouw-Crisiswet 1933 gesteld. 

ARTIKEL 2. De voor de uitvoering van 
artikel 1 noodige bepalingen worden door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Landbouw en Visscherij vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
afgekondigd. 

ARTIKEL 3. Dit besluit treedt in werking 
op den dag zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 5 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

N°. 91. 

zs Augustus z940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
kleine grensverkeer. (Verordeningen
blad, S tuk 19) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer betreffende de uitoefening der 
Regeeringsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei 1940 (R. W . B . I , blz. 778) bepaal 
ik: 

Afdeeling I. 
Het kleine grensverkeer met het 

Duitsche Riik. 
ARTIKEL r. T en aanzien van het kleine 

grensverkeer tusschen het Duitsche Rijk en 
het bezette Nederlandsche gebie<l gelden de 
bepalingen, die daa romtre nt op g Mei 1:940 
van kracht waren. 

Af d e e 1 in g Il. 
Het kleine grensverkeer met het bezette 

Belgische gebied. 
ARTIKEL 2. (1) Onder grensgebied, als 

bedoeld in de artikelen 3 tot en m et ro, 
wordt verstaan het gebied, behoorende tot 
die Nederlandsche gemeenten, die, althans 
met een deel van het gemeentegebied, niet 
verder dan 1 s K . M . van de Belgische grens 
van het bezette Nederlandsche gebied ver
wijderd liggen. 
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(2) Die Beauftragten des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete für die .an der Grenze gelegenen 
Provinzen können bei wirtschaftlichem Be
dürfnis das Grenzgebiet erweitem. Die Er
weiterung ist in ortsüblicher Weise bekannt
zumachen. 

(3) Kleiner Grenzverkehr im Sinne der 
§§ 3 bis ro ist der Verkehr im Grenzgebiet 
ansässiger Personen nach dem nach den bel
gischen Devisenbestimmungen als Grenzge
biet bezeichneten Gebiet an der niederlän-

. dischen Grenze (benachbartes Grenzgebiet) , 
sofem sie zum Ausgangspunkt innerhalb des 
Grenzgebietes zurückkehren und die auf der 
Grenzkarte oder dem Grenzausweis ver
merkten Bedingungen einhalten. 

§ 3. Zum kleinen Grenzverkehr werden 
zugelassen : 

1) Arbeiter, welche ihre regelmässige 
Arbeitsstätte im benachbarten Grenzgebiet 
haben; 

2) Landwirte, die im benachbarten 
Grenzgebiet Grundstücke besitzen, ein
schliesslich ihres Personals ; 

3) Aerzte, Tierärzte und Hebammen; 
4) sonstige Personen, bei <lenen ein drin

gendes Bedürfnis im Einzelfall nachgewiesen 
wird. 

§ 4. Die zum kleinen Grenzverkehr zu
gelassenen Personen erhalten eine Grenz
karte nach beiliegendem Muster (siehe S. 
Ill/ U. 120). 

9 5. Die Ausstellung der Grenzkarten er
folgt durch den zuständigen Brigadekom
mandanten der Niederländischen Marechaus
see. Die Anträge sind beim Bürgermeister 
einzureichen. 

§ 6. Grenzkarten dürfen nur an Personen 
ausgestellt werden, bei denen die Gewähr 
besteht, dass die Grenze nur zu erlaubten 
Zwecken überschritten wird. 

§ 7. Bei Beantragung der Grenzkarte ist 
vorzulegen: 

1) im Falle des § 3 Ziffer 1 eine Be
scheinigung des Bürgermeisters der Gemein
de, wo sich die Arbeitsstätte befindet; 

2) im Falle des § 3 Ziffer 2 eine Be
scheinigung des Bürgermeisters der Gemein
de, in deren Gemarkung sich das Grund
stück befindet. 

§ 8. Auch ohne dass die Voraussetzungen 
der §§ 3 und 7 vorliegen, können von den im 
§ 5 Satz 1 erwähnten Behörden Grenzaus
weise zum einmaligen Grenzübertritt im 
kleinen Grenzverkehr erteilt werden, wenn 
ein dringendes Bedürfnis glaubhaft nachge
wiesen wird. 

§ g. (1) Die Grenzkarten nach § 4 wer
den gebührenfrei ausgestellt. 

(2) Für die Ausstellung der Grenzaus
weise nach § 8 wird eine Gebühr von einem 
Gulden erhoben. Die ausstellende Behörde 
kann diese Gebühr aus Billigkeitsgründen 
~rlassen. 

(2) De gevolmachtigden van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied voor de aan de grens gelegen provin
cies kunnen t er voldoening aan economische 
behoeften het grensgebied uitbreiden. Deze 
uitbreiding moet op de wijze, als ter plaatse 
gebruikelijk is, worden bekendgemaakt. 

(3) Onder klein grensverkeer, als be
doeld in de artikelen 3 tot en met 10, wordt 
verstaan het v erkeer van in het grensgebied 
woonachtige personen naar het krachtens de 
Belgische deviezenvoorschriften aangewezen 
grensgebied aan de Nederlandsche grens (na
burig grensgebied), mits dezen naar het 
punt van uitgang binnen het grensgebied te
rugkeeren en de voorwaarden, welke op de 
grenskaarten ( Grenzkarte) of grensbewijzen 
zijn vermeld, naleven. 

ARTIKEL 3. Het kleine grensverkeer is 
toegestaan aan : 

1) arbeiders, die op een plaats, gelegen 
binnen het naburig grensgebied, hun werk
zaamheden plegen te verrichten; 

2) landbouwers, die grc,nd in het nabu
rig grensgebied hebben, en hun personeel; 

3) artsen, dierenartsen en vroedvrou
wen; 

4) overige personen, voor zoover dezen 
voor een bepaald doel een dringende nood
zaak kunnen aantoonen. 

ARTIKEL 4. Diegenen, aan wie het kleine 
grensverkeer is toegestaan, ontvangen een 
grenskaart volgens nevenstaand model (zie 
blz. ng en 120). 

ARTIKEL 5. De grenskaarten worden uit
gegeven door den bevoegden Brigadecom
mandant der Nederlandsche Marechaussee. 
Aanvragen daartoe worden bij den burge
meester ingediend. 

ARTIKEL 6. Grenskaarten worden slechts 
uitgereikt aan die personen, van wie stellig 
kan worden aangenomen, dat zij de grens 
slechts tot geoorloofde doeleinden zullen 
overschrij den. 

ARTIKEL 7. Bij de aanvrage van een 
grenskaart moet worden overgelegd: 

1) in h et geval, genoemd in artikel 3, 
onder 1 , een bewijs, afgegeven door den bur
gemeester der gemeente, waar de werkzaam
heden plegen te worden verricht; 

2) in het geval, genoemd in artikel 3, 
onder 2 , een bewijs , afgegeven door den bur
gemeester d er gemeente, binnen wier gebied 
de grond is gelegen. 

ARTIKEL 8. Ook indien aan de bepalin
gen der artikelen 3 en 7 niet is voldaan, kun
nen door de in artikel 5, eersten volzin, ge
noemde autoriteit grensbewijzen voor een
malige grensoverschrij ding in het kleine 
grensverkeer worden verstrekt, wanneer ge
loofwaardig wordt gemaakt, dat een drin
gende noodzaak aanwezig is. 

ARTIKEL g. (1) D e grenskaarten, be
doeld in artikel 4, worden vrij van kosten 
verstrekt. 

(2) Voor het verstrekken van een grens
bewijs , als bedoeld in artikel 8, is een recht 
van één gulden verschuldigd. De autoriteit, 
die het bewijs verstrekt, kan uit overwegin
gen van billijkheid vrijstelling van de beta
ling van dit recht verleenen. 
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§ 10. Im kleinen Grenzverkehr in ent
gegengesetzter Richtung berechtigen die van 
den Bürgermeistern im benachbarten Grenz
gebiet ausgestellten Grenzkarten und Grenz
ausweise zum Grenzübertritt. 

§ 11. Die zur Zeit gültigen Ausweise 
über den kleinen Grenzverkehr verlieren mit 
dem 15. September 1940 ihre Gültigkeit. 

III. A b s C h Il i t t . 
Schlussbestimmung. 

§ 12 . Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 15. August 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

ARTIKEL 10. De door de burgemeesters 
in het naburig grensgebied afgegeven grens
kaarten en grensbewijzen geven in het in 
tegengestelde richting plaatsvindende kleine 
grensverkeer recht op grensoverschrijding. 

ARTIKEL 11. De thans geldende bewijzen 
van vergunning voor het kleine grensverkeer 
verliezen op 15 September 1940 hun geldig
heid. 

A f d e e 1 i n g III. 
Slotbepaling. 

ARTIKEL 12. D eze verordening treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 15 Augustus 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

GRENZKARTE. 
GRENSKAART. 

Dem/der } ... 
Voor 

geb. in 
geboren te } 

(h) am } . 
op den 

(i) 

(k) 

Staatsangehörigkeit } . 
Nationaliteit 

ansässig in } 
wonende te 

wird die Einreise nach Belgien gestattet zwecks } . 
geldig voor toegang tot België; teneinde 

auch ausserhalb eines Grenzübergangs; } 
nur bei dem(n) Grenzübergang(en) 

Ook buiten een grenspost; slechts bij 
de(n) grenspost(en) 

ausschliesslich zum Aufenthalt in der(n) Gemeinde(n) } 
uitsluitend voor verblijf in de gemeente(n) 

(a) 

........................... .. (b) 

und auf dem(n) öffentlichen Weg(en) van der Grenze an nach dort, einschliesslich der Gebäude 
usw. längs dieses(r) Weges (Wege); , 
auch ausserhalb der öffentlichen Wege; 
für die Dauer van jeweils 24 Stunden. (1) 

en op de(n) openbare(n) ·weg(en) van de grens daarheen, met inbegrip van de gebouwen, 
enz. langs deze(n) weg(en); 
ook buiten· de openbare wegen; 
voor den duur van telkens 24 uur. (!) 

(i) 

Gültig bis } (e), 19 (f) 
geldig tot 

Der Brigadekommandant der Niederländischen Marechaussee in 
De Brigadecommandant van de N ederlandsche Marechaussee te 

Diese Karte ist immer mitzuführen. (g) 
Deze kaart steeds op verlangen te toonen. 
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RÜCKSEITE. 
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ACHTERZIJDE. 

Zuwiderhandlung gegen umstehende Bedingungen kann zur Rücknahme dieser Karte und 
zU strafrechtlicher Verfolgung führen. 

Handelingen, in strijd met de aan de keerzijde vermelde bepalingen, kunnen tot intrekking 
dezer grenskaart en tot strafrechtelijke vervolging leiden. 

Die Gültigkeitsdauer dieser Karte ist verlängert: 
De geldigheidsduur dezer kaart is verlengd: 

bis} 
tot 

(e) 19 (fl 

(f) 

(f) 

(f) 

bis l 
tot J 
bis 
tot 
bis 
tot 

(a) Zuname in Blockbuchstaben. 
Naam in blokletters. 

(b) Vomamen. 
Voornamen. 

(c) Ortsname. 
Plaatsnaam. 

(d) Reisezweck ausfüllen. 
Doel van de reis invullen. 

(e) 

(e) 

(e) 

(g) 

. ················ ··· ········ ... (g) 

(g) 

(e) Die Zahl in Buchstaben ausfüllen; Name des Monats kann abgekürzt werden. 
Getal in letters invullen; naam der maand mag worden afgekort. 

(f) Die Zahl in Buchstaben ausfüllen. 
Getal in letters invullen. 

(g) Unterschrift des Brigadekommandanten. 
Handteekening Brigadecommandant. 

(h) Lichtbild des lnhabers. 
Ruimte voor foto van den houder. 

(i) Stempel des Brigadekommandanten. 
Ruimte voor stempel Brigadecommandant. 

(k) Unterschrift des Inhabers. 
Handteekening van den houder. 

(1) N otfalls ist die Frist zu erweitem. 
Zoo noodig kan deze termijn worden verlengd. 

12. August 1940. VERORDNUNG derGene
ralsekretäre in den Ministerien fürLand
wirtschaft und Fischerei und für Justiz 
zur Venneidung von Pachtzinssteigerun
gen. (Verordnungsblatt, Stück 19) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des R eichskommissaris für die besetz
ten niederländischen G ebiete wird verordnet : 

§ 1. (1) Pachtzins im Sinne dieser Ver
ordnung sind die gesam t en von dem Pächter 
in oder im Zusammenhang mit einer Pacht
vereinba.rung eingegangenen Verpflichtun
gen. 

(2) Verkäufe von Gras auf dem Halm 
und Heulandverpachtungen geiten als Ver
pachtungen im Sinne dieser Verordnung. 

§ 2. (1) Es ist verboten, eine Pachtver-

N °. 92. 

12 Augustus 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
m enten van Landbouw en Visscherij en 
van Justitie ter voorkoming van pacht
prij sopdrijving. (Verordeningen blad, 
Stuk 19). 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23'1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL 1. (1) Dit besluit verstaat on
der " pachtprijs": het geheel van de door den 
pachter bij of ter zake van een pachtover
eenkomst op zich genomen verplichtingen. 

(2) Verkoopingen van gras op stam en 
hooilandverpachtingen worden voor de toe
passing van dit besluit als verpachtingen 
beschouwd. 

ARTIKEL 2. (1) Het is verboden een 
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einbarung oder eine Vereinbarung zur Aende
rnng oder Ergänzung einer Pachtvereinba
run g zu schliessen, wenn der danach zu leis
tende Pachtzins liber den für den Pachtge
genstand am 1. September 1939 gültigen 
Pachtzins hinausgeht. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn in einem 
besonderen Fall der Generalsekretär im Mi
nisterium für Landwirtschaft und Fischerei 
im Einvernehmen mit dem zuständigen 
Pachtbüro eine Erklärung abgegeben hat, 
dass gegen die Erhöhung keine Bedenken be
stehen. 

§ 3. (1) Ein Pachtzins, der im Wider
spruch zu der Bestimmung des § 2 festge
setzt worden ist, wird als übermässig im Sin
ne des Pachtgesetzes betrachtet. 

(2) Wenn eine Vereinbarung im Wider
spruch zu der Bestimmung des § 2 zustande 
gekommen ist, so ist der Pächter nicht zur 
Zahlung des Pachtzinses oder zu irgendeiner 
anderen Leistung verpflichtet. 

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung, 
wenn die P a rteien den von d em Richter für 
nötig erachteten Aenderungen der Verein
barung zugestimmt haben. 

§ 4. W enn der Pachtgegenstand flächen
mässig nicht mit dem am 1. September 1939 
verpachteten übereinstimmt, berechnet der 
Richter nötigenfalls, was für den Pachtge
genstand als am 1. September 1939 gültiger 
Pachtzins angenommen werden soli. 

§ 5. Aenderungen der Pachtbedingun-
gen auf Grund des Artikels 32, Absatz 1, des 
Pachtgesetzes sind nur zulässig, wenn der 
Pachtzins dadurch nicht höher wird als der, 
der am 1. September 1939 für den Pacht
gegenstand gegolten hat, es sei denn, dass in 
einem besonderen Fall der G eneralsekretär 
im Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei eine Erklärung abgegeben hat, 
dass gegen die Erhöhung keine Bedenken 
bestehen. 

§ 6. Oeffentliche Verpachtungen sind 
ver boten. 

§ 7. (1) Wenn eine Vereinbarung im 
Widerspruch zu der Bestimmung des § 6 
zustande gekommen ist, so ist der Pächter 
zur Zahlung des P achtzinses oder zu irgend 
einer anderen Leistung nicht verpflichtet. 

(2) Bringt der Richter in Erfahrung, 
dass dieser Paragraph auf eine Pachtver
einbarung Anwendung findet, so teilt er dies 
beiden Parteien schriftlich mit. In dieser 
Mitteilung wird auch der Wortlaut der §§ 6 
und 7 erwähnt. 

§ 8. (1) Der Verpächter, der gemäss Ar
tikel 7, Absatz I, oder Artikel II , Absatz :x, 
des Pachtgesetzes d em in Pachtsachen zu
ständigen Richter eine Abschrift einer Ver
einbarung zukommen lässt, ist verpflichtet, 
daneben einzureichen: 

1) eine Abschrift der P achtvereinba
rung, die am I. September 1939 für den 
Pachtgegenstand gegolten hat, oder - wenn 
er dazu nicht imstande ist -

2) eine Erklärung über das persönliche 
oder dingliche Recht, kraft dessen der 
Pachtgegenstand an diesem Tage genutzt 
worden ist, und - wenn dies nicht das 

pachtovereenkomst of een overeenkomst tot 
wijziging of aanvulling van een pachtover
eenkomst te sluiten, indien de bedongen 
pachtprijs hooger is dan die, welke voor het 
verpachte gold op r September 1939. 

(2) Het voorgaande geldt niet, indien in 
een bijzonder geval de Secretaris- Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, in overeenstemming met het be
voegde pachtbureau, een verklaring heeft 
afgegeven, dat bij hem tegen de verhooging 
geen bezwaar bestaat. 

ARTIKEL 3. (1) Een pachtprijs, welke 
in strijd met het bepaalde in artikel 2 is 
vastgesteld, wordt als buitensporig in den 
zin van de P achtwet beschouwd. 

(2) Indien een overeenkomst in strijd 
met het bepaalde in artikel 2 is gesloten, is 
de pachter niet gehouden den pachtprijs te 
betalen, terwijl hij ook overigens tot geen 
enkele vergoeding gehouden is. 

(3) Het vorig lid is niet van toepassing, 
indien partijen hebben toegestemd in de door 
den rechter noodig geoordeelde wijzigingen. 

ARTIKEL 4. Indien het verpachte in op
pervlakte niet met het op 1 September 1939 
verpachte overeenstemt, berekent de rech
ter, zoo noodig, den pachtprijs, die geacht 
moet worden op 1 September 1939 voor het 
verpachte te hebben gegolden. 

ARTIKEL 5. Wijziging van de pachtvoor
waarden ingevolge artikel 32, lid 1 , van de 
Pachtwet kan slechts geschieden, indien de 
pachtprijs daardoor niet hooger wordt dan 
die, welke op 1 September 1939 voor het 
verpachte gold, t enzij in een bijzonder geval 
de Secretaris-Generaal van het D epartement 
van Landbouw en Visscherij een verklaring 
heeft afgegeven, dat bij hem tegen de ver
hooging geen bezwaar bestaat. 

ARTIKEL 6. Het is verboden openbare 
verpachtingen te houden. 

ARTIKEL 7. (1) Indien een overeenkomst 
in strijd met het bepaalde in artikel 6 is ge
sloten, is de pachter niet gehouden den pacht
prijs te betalen, terwijl hij ook overigens tot 
geen enkele vergoeding gehouden is. 

(2) D e rechter, wien blijkt, dat dit arti
kel op een pachtovereenkomst van toepas
sing is, doet hiervan schriftelijke mededee
ling aan beide partijen. In deze mededeeling 
wordt mede de tekst van de artikelen 6 en 7 
vermeld. 

ARTIKEL 8. (1) D e verpachter, die over
eenkomstig artik el 7, lid 1, of artikel n, lid 
1, van de P achtwet een afschrift van een 
overeenkomst aan den in pachtzaken be
voegden rechter inzendt, is verplicht hierbij 
over te leggen : 

1) een afschrift van de pachtovereen
komst, die op 1 September 1939 voor het 
verpachte gold, of - zoo hij daartoe niet in 
staat is -

2) een verklaring nopens het persoonlijk 
of zakelijk recht, krachtens hetwelk het ver
pachte op dien datum werd gebruikt en -
zoo dit niet het recht van eigendom was -

j 
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Eigentumsrecht war - über die Bedingun
gen, unter denen, soweit ihm bekannt, dieses 
Recht ausgeübt worden ist. 

(2) Die nach Absatz 1 einzureichenden 
Schriftstücke müssen vom Verpächter un
terschrieben werden und sind von Stempel
gebühr befreit. 

§ 9. (1) Abweichend von den Bestim
mungen des Artikels 9 oder des Artikels 11, 
Absatz 1, des Pachtgesetzes, ist der Pächter 
nicht verpflichtet, den Pachtzins zu zahlen 
oder irgend eine Vergütun g zu !eisten , wenn 
der Verpächter die Bestimmungen des Ar
tikels 7, Absatz 1, oder des Artikels 11, Ab
satz 1, des Pachtgesetzes und des § 8 dieser 
Verordnung nicht beachtet hat. 

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 fin
det keine Anwendung, wenn die Nichter
füllung der Verpflichtung einem Umstand 
zuzuschreiben ist, der dem Verpächter nicht 
zugerechnet werden kann, und wenn dieser 
seinen Verpflichtungen unverzüglich nach
kommt, nachdem der Hinderungsgrund zu 
bestehen aufgehört bat. 

§ 10. Der Pächter ist berechtigt, Rück
vergütung von nicht geschuldeten Leistun
gen zu verlangen. 

§ 11. Wenn nach dieser Verordnung 
keine Pachtzinsverpflichtungen bestehen, 
kann der Verpächter bei dem in Pachtsachen 
zuständigen Richter oder bei dem Pachtbüro 
die Festsetzung eines niedrigen Pachtzinses 
beantragen. Vom Tage der Festsetzung ab 
schuldet der P ächter diesen Pachtzins. Die 
Festsetzung geschieht erst, wenn der Päch-
ter gehört oder wenigstens ordnungsmässig 
geladen worden ist. 

§ 12 . Wenn der Pachtzins kraft einer 
rechtsgültigen Bestimmung einer Pachtver
einbarung von einem Dritten, jedoch nicht 
von einem P achtbüro, festgesetzt oder geän
dert worden ist, ist diese Festsetzung oder 
Aenderung als eine Aenderung oder Ergän
zung der Pachtvereinbarung zu betrachten; 
die auf Grund des Artikels 7, Absatz 1, oder 
des Artikels II, Absatz 1 , des Pachtgesetzes 
einzusendende Abschrift bedarf nur der Un
terschrift des Verpächters. 

§ 13. Der Verpächter hat die Bestim
mungen des Artikels 7, Absatz 1, oder des 
Artikels II , Absatz 1, des Pachtgesetzes und 
des § 8 dieser Verordnung erfüllt, sofern er 
inne rhalb von 8 Tagen nach dem Zustande 
kommen der Vereinbarung die in den vor
genannten Bestimmungen erwähnten Schrift
stücke dem zuständigen Pachtbüro hat zu
kommen lassen. 

§ 14. (1) Eine P achtvereinbarung oder 
eine Vereinbarung zur Aenderung oder Er
gänzung einer P achtvereinbarung, der das 
Pachtbüro seine Zustimmung verweigert 
hat, ist nichtig ( van rechtswege nietig) . 

(2) Bei Verweigerung der Zustimmung 
regelt das Pachtbüro gegebenenfalls die 
Rechtsfolgen für beide Parteien. 

§ 1< . Der Generalsekretär im Ministe
rium für Landwirtschaft und Fischerei ist 
befugt, die zur Durchführung dieser Ver
ordnung erforderlichen Massnahmen zu tref
fen. 

nopens de voorwaarden, voor zoover hem be
kend, waaronder dit recht werd uitgeoefend. 

(2) De ingevolge dit artikel overgelegde 
stukken dienen door den verpachter te zijn 
onderteekend en zijn vrij van zegel. 

ARTIKEL 9. (1) In afwijking in zooverre 
van het bepaalde in artikel 9 of artikel II, 

lid 1, van de Pachtwet is de pachter niet ge
houden den pachtprijs te betalen, terwijl hij 
ook overigens tot geen enkele vergoeding ge
houden is, indien door den verpachter niet 
voldaan is aan het bepaalde in artikel 7, lid 1, 

of artikel 11, lid 1, van de Pachtwet en arti
kel 8 van dit besluit. 

(2) Dit gevolg treedt niet in, als het niet
nakomen der verplichting te wijten is aan 
een omstandigheid, welke den verpachter 
niet kan worden toegerekend en deze, nadat 
de omstandigheid heeft opgehouden te be
staan, onverwijld alsnog aan zijn verplichting 
voldoet. 

ARTIKEL 10. D e pachter is gerechtigd te
rug te vorderen, hetgeen hij onverschuldigd 
heeft voldaan. 

ARTIKEL 11. Indien ingevolge dit besluit 
geen pachtprijs is verschuldigd, kan de ver
pachter den in pachtzaken bevoegden rechter 
of het pachtbureau verzoeken, een lagen 
pachtprijs vast te stellen. Te rekenen van 
den dag van vaststelling is deze door den 
pachter verschuldigd. De vaststelling ge
schiedt niet, dan nadat de pachter is ge
hoord, althans behoorlijk is opgeroepen. 

ARTIKEL 12. Indien de pachtprijs krach
tens een rechtsgeldig beding van een pacht
overeenkomst door een derde, niet zijnde een 
pachtbureau, is vastgesteld of gewijzigd, 
wordt deze vaststelling of wijziging geacht 
een wijziging of aanvulling van de pacht
overeenkomst te zijn; het krachtens artikel 
7, lid 1 , of artikel II, lid 1, van de Pachtwet 
in te zenden afschrift behoeft slechts door 
den verpachter te worden onderteekend. 

ARTIKEL 13. De verpachter wordt geacht 
aan het bepaalde in artikel 7, lid 1, of arti
kel II, lid 1, van de P achtwet en artikel 8 
van dit besluit te hebben voldaan, indien hij 
binnen acht dagen na het aangaan van de 
overeenkomst aan het bevoegde pachtbu
reau de stukken, in bovengenoemde artike
len bedoeld, heeft doen toekomen. 

ARTIKEL 14. (1) Een pachtovereen
komst of een overeenkomst tot wijziging of 
aanvulling van een pachtovereenkomst, 
waarvan het pachtbureau de goedkeuring 
heeft geweigerd, is van rechtswege nietig. 

(2) Indien daartoe aanleiding bestaat, 
regtlt het pachtbureau bij de weigering de 
gevolgen voor beide partijen. 

ARTIKEL 15. De Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vissche
rij is bevoegd maatregelen te nemen ter uit
voering van dit besluit. 
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§ 16. (1) Derjenige, der aus einem 
Pachtverhältnis, oder im Zusammenhang 
damit irgendeinen unerlaubten Nutzen sich 
ausbedingt oder annimmt, wird mit Haft 
bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe 
bis zu fünf tausend Gulden bestraft. 

(2) Als unerlaubter Nutzen ist jeder 
Nutzen anzusehen, der nicht durch den Ver
pächter oder zu seinen Gunsten kraft einer 
Pachtvereinbarung oder einer Vereinbarung 
zur Aenderung oder Ergänzung einer Pacht
vereinbarung ausbedongen oder angenom
m en worden ist, bei der die Vorschriften des 
Artikels 7, Absatz 1, und des Artikels II , 

Absatz 1, des Pachtgesetzes und der §§ 2, 

6 und 8 dieser Verordnung, soweit diese 
Vorschriften auf diese Vereinbarung An
wendung finden, beachtet worden sind, oder 
der nicht durch den Pächter oder zu seinen 
Gunsten ausbedungen oder angenommen 
worden ist. 

(3) Unter den Begriff Nutzen fällt nicht 
eine billige Vergütung für geleistete Dienste. 

(4) Die nach Absatz 1 strafbare.n Hand
lungen geiten als Uebertretungen. 

§ 17. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

§ 18. Diese Verordnung wird als "Pacht
zinsstopverordnung 1940" ( ,,Pachtprijsop
drijvingsbesluit I.940") zitiert. 

Den Haag, am 10. August 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 

lür Landwirtschaft und Fischerei, 
H . M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Justiz, 

J. C. TENKINK. 

I2. August 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Fi
nanzen über die Aenderung des Kraft
fahrzeugsteuergesetzes vom 30. Dezem 
ber 1926 (Staatsblatt Nr. 464). (Ver
ordnungsblatt, Stück 19) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/r940 des R eichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ r. Auf Kraftfahrzeuge, die ausschliess
lich für Antrieb durch K ohlengas, H olzgas 
oder- Torfgas (gleichvi'el, ob in der Form 
von Pressgas oder nicht) eingerichtet sind, 
finden Artikel 3a des Kraft fahrzeugsteuer
gesetzes und Artikel II , Absatz 2, des Ge
setzes vom 27. April 1939 (Staatsblatt Nr. 
402) bis auf weiteres keine Anwendung. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en H aag, am 12. August 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Finanzen, 
L . J . A. TRIP. 

ARTIKEL 16. (1) H ij die ter zake van of 
in verband met een pachtver:_houding eenig 
ongeoorloofd voordeel bedingt of aanneemt, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoog
ste een jaar of geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden. 

(2) Onder ongeoorloofd voordeel wordt 
verstaan ieder voordeel, niet- bedongen of 
aangenomen : 

hetzij door of ten behoeve van den ver
pachter krachtens een pachtovereenkomst of 
een overeenkomst tot wijziging of aanvulling 
van een pachtovereenkomst, t en aanzien 
waarvan zijn in acht genomen voor zoover 
deze voorschriften op de overeenkomst van 
toepassing zijn, de voorschriften opgenomen 
in de artikelen 7, lid 1, en II, lid 1, van de 
Pachtwet en in de artikelen 2, 6 en 8 van 
dit besluit; 

hetzij door of ten behoeve van den pach
ter. 

(3) Onder voordeel wordt niet begrepen 
een redelijke vergoeding voor verrichte dien
sten. 
· · (4) Het strafbare feit wordt beschouwd 
als een overtreding. 

ARTIKEL 17. Dit besluit treedt in wer
king op den dag van z;in afkondiging. 

ARTIKEL r8. Dit besluit wordt aange
haald onder den titel "Pachtprijsopdrijvings
besluit 1940". 

's-Gravenhage, 10 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Landbouw en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Justitie, 
J. C. T ENKINK. 

12 Augustus 1.940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende wijziging van 
de Motorrijtuigenbelastingwet (wet van 
30 December 1926, Staatsblad No. 464). 
(Verordeningen blad, Stuk 19). 

Op grond van § 1 ,der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 van de Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

ARTIKEL r. Tot nader order blijven voor 
motorrijtuigen , uits luitend in gericht voor 
aandrijving door m iddel van kolengas, hout
gas of turfgas (al dan niet in den vorm van 
persgas), artikel 3a der Motorrijtuigenbe
lastingwet en artikel II, lid 2, van de wet 
van 27 April 1939 (Staatsblad No. 402) bui
t en toepassing. 

ARTIKEL 2. Dit besluit treedt in werking 
op den dag van zijn afkondiging. 

's-Gravenhage, 12 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L . J . A. TRIP. 
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N °. 94. 

IJ. August I940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretä rs im Ministerium des In
nem liber Auskunftsgeblihren im aus
ländischen Postscheck- und Giroverkehr. 
(Verordnungsblatt, Stlick 19). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/i940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete sowie auf 
Grund des am 23. Mai 1939 in Buenos Aires 
geschlossenen Postli berweisungsabkommens 
wird verordnet : 

IJ. August I940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium des In
nern liber den internationalen Postver
kehr. (Verordnungsblatt, Stück r9). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des R eichskommissars für die 
besetzten -niederländischen Gebiete, sowie 
auf Grund des am 23. Mai 1939 in Buenos 
Aires geschlossenen Weltpostvertrags und 
der am gleichen Tage dort geschlossenen 
Abkommen betreffend: 

1) Wertbriefe und Wertkästchen; 
2) Postpakete; 
3) Postanweisungen; 
4) Postaufträge; 
s) Bezug von Zeitungen und Zeitschrif

ten; 
wird verordnet: 
§ 1. (1) In diesem Verkehr geiten, so

weit anwendbar, die Bestimmungen des ein
gangs erwähnten Vertrages und der dazu 
genannten Abkommen. 

(2) Unter Phonopostsendungen sind die 
Sendungen zu verstehen, die im Artikel 34, 
§ 1, des Weltpostvertrags als "envois phono
post" bezeichnet sind. 

(3) Im Verkehrmit Niederländisch-lndien 
beträgt die Geblihr für Briefe und Postkar
ten, die im voraus zu entrichten ist: 

1) für Briefe : 
bei einem Gewicht bis 20 Gramm 12½ 

Cent und für jedes weitere angefangene oder 
volle G ewicht von 20 Gramm 7~f Cent 
mehr; 

2) für Postkarten: 
1½ Cent je Karte. 
(4) Im Verkehr mit den Ländem, deren 

Postverwaltungen die im Artikel 34, § 3, des 
Weltpostvertrags genannte Genehmigung 
erteilt haben, beträgt die im voraus zu ent
richtende Geblihr für Landkarten 1½ Cent 
für jedes angefangene oder volle Gewicht 
von 50 Gramm. 

(s) Für Phonopostsendungen beträgt 
die im voraus zu entrichtende Geblihr: 

1) im Verkehr mit Niederländisch
Indien, Curaçao und Surinam: 

5 Cent für jedes angefangene oder volle 
Gewicht von 20 Gramm ; 

§ 1. Die Auskunftsgeblihr imPostscheck
und Giroverkehr mit dem Ausland wird auf 
20 Cent je Auskunft festgesetzt; wird eine 
Auskunft liber die Ausführung mehrerer 
Ueberweisungen verlangt, so wird die Ge
blihr für jede Ueberweisung erhoben. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 13. August 1940. 

Der Genera/sekretär 
im Ministerium des Innern , 

K . J. FREDERIKS. 

(De Neder/andsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad I940 No. S.Jo4. Red.) 

2) im Verkehr mit den Ländem, deren 
Postverwaltungen die im Artikel 34, § 8, des 
Weltpostvertrags genannte Genehmigung 
erteilt haben : 

bei einem Gewicht bis 20 Gramm 10 Cent 
und für jedes weitere angefangene oder volle 
Gewicht von 20 Gramm s Cent mehr. 

(6) Im Verkehr mit Niederländisch-In
dien , Curaçao und Surinam werden, sofem 
der Versand nicht zu Handelszwecken statt
findet, den Warenproben gleichgestellt: 
Negative (Filme und Platten) für Photo
graphien sowie andere für eine Versendung 
als Warenprobe in Betracht kommende Ge
genstände von geringem Wert. 

( 7) Die Verzollungspostgeblihr für hier 
eingegangene Sendungen beträgt 20 Cent 
je Stück. 

(8) Flir jede Postausweiskarte wird 
eine Gebühr von 30 Cent erhoben. 

(9) Die Eilzustellgeblihr, die im voraus 
zu entrichten ist, beträgt 20 C ent je Stück. 

(10) Die für Rlickscheine zu entrich
tende Geblihr beträgt, falls der Rlickschein 
nachträglich verlangt wird, 20 Cent. 

(n) Die Gebühr, die für eine Auskunft 
liber eine Einschreibsendung oder einen 
Nachnahmebetrag erhoben wird, beträgt 20 
Cent. 

(12) Die Punkte 3, 7, 9, 10 und II fin
den auch auf Wertbriefe und W ertkästchen 
Anwendung. 

(13) D er dem niederländischen Dienst 
geblihrende Anteil für Landbeförderung be
trägt für jedes Paket aus oder nach den 
Niederlanden: 

bei einem Gewicht liber I bis 3 Kilo
gramm hfl. 0,325 ; 

bei einem Gewicht über 3 bis s Kilo
gramm hfl. 0 ;40. 

(14) In Abänderung der Vorschrift un
ter Punkt 13 beträgt der dem niederländi
schen Dienst geblihrende Anteil für Land
beförderung für jedes durch Seepost ver
sandte Faket : 

1) aus oder nach Niederländisch-Indien: 
bei einem Gewicht liber I bis 3 Kilo

gramm hfl. 0 ,15; 
bei einem Gewicht liber 3 bis 5 Kilo

gramm hfl . 0,20; 
2) aus oder nach Curaçao oder Surinam : 
bei einem Gewicht liber I bis 3 Kilo

gramm hfl. 0,15; 
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bei einem Gewicht liber 3 bis 5 Kilo
gramm hfl. 0,20. 

(15) Der dem niederländischen Dienst 
geblihrende Anteil für Seebeförderung eines 
jeden durch Seepost nach Niederländisch
lndien versandten Paketes aus den Nieder
landen, Curaçao oder Surinam beträgt: 

bei einem Gewicht liber 1 bis 3 Kilo-• 
gramm hfl. 0,75; 

bei einem Gewicht liber 3 bis 5 Kilo
gramm hfl. 0,95. 

(16) Der dem niederländischen Dienst 
geblihrende Anteil für Landbeförderung von 
Faketen , die im Verkehr zwischen Nieder
ländisch- Indien einerseits und Curaçao oder 
Surinam andererseits durch Seepost ver
sandt werden, beträgt für jedes Faket: 

bei einem Gewicht liber 1 bis 3 Kilo
gramm hfl. 0,15; 

bei einem Gewicht liber 3 bis 5 Kilo
gramm hfl. 0,20. 

(17) Fakete mit zerbrechlichem Inhalt 
gemäss Artikel 8 des Postpaketabkommens 
sind nicht zum Versand zugelassen. 

(18) Dringende Fakete sind gemäss Ar
tikel 38 des vorgenannten Abkommens zu 
behandeln. 

(19) Von einem Zeitpunkt an, den der 
Generaldirektor der Post, Telegraphie und 
Telephonie bestimmt, libernimmt die P ost
verwaltung die Behandlung d er im Artikel 
2 1 des erwähnten Abkommens genannten 
Fakete, <lenen eine Einschiffungskarte bei
gefügt ist. 

(20) D er G eneraldirektor der Post, Te
legraphie und Telephonie bestimmt die 
Frist, innerhalb der berechtigte Personen 
die zu einem von ihnen versandten F aket 
gehörige Paketkarte einsehen können. 

Die hierfür im voraus zu zahlende Ge-

N°. 96. 

13. August 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium des In
nern liber den inländischen P ostverkehr. 
(Verordnungsblatt, S tück 19). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ r. (1) Auf Bildern, die gegen Druck
sachengebühr befördert werden, ist der Ver
merk einer ganz kurz gehaltenen Beschrei
bung und anderer kurzer Erklärungen, die
sich auf die Bilder selbst b eziehen , gestattet. 

(2) Auf Warenproben ist e in kurzer Ver
merk liber den Fabrikanten und den Liefe
ranten der Ware oder liber den Empfänger 
zugelassen. Dieser Vermerk <larf auch auf 
einer der Warenprobe beigefügten offenen 
Mitteilung niedergeschrieben werden. 

(3) Auf gegen Drucksachengebühr be
förderte Formblätter des Leihverkehrs von 
Büchereien dürfen folgende Vermerke an
gebracht werden: die Titel der Werke, die 
Zahl der angeforderten oder versan dten 

bühr beträgt 20 Cent. 
(21) Die Punkte ro und II finden auch 

auf Fakete Anwendung. 
(22) Für L eistungen bei der Verzollung 

hier e ingegangener Fakete ist für jedes Fa
ket eine Verzollungsgebühr von 25 Cent zu 
entrichten. 

(23) Ausser der im vorigen Punkt ge
nannten Gebühr wird für jedes hier einge
gangene F aket eine G eblihr von 15 C ent 
e rhoben, falls die Verzollung für Rechnung 
des Absenders erfolgt. 

(24) F ür einen nachträglich verlangten 
Auszahlungsschein zu einer P ostanweisung 
ist eine im voraus zu bezahlende Gebühr 
von 20 Cent zu entrichten. 

(25) Für die Vorzeigung einer ausge
zahlten P ostanweisung beträgt die Gebühr, 
die im voraus zu zahlen ist, 20 Cent je An
weisung. 

(26) Für eine Genehmigung, eine P ost
anweisung nach Ablauf de~ ursprünglichen 
Gültigkeitsfrist auszuzahlen, wird e ine Ge
bü'-\r von 20 C ent erhoben . Dieselbe Geblihr 
wird erhoben, wenn e in Doppel der Postan
weisung verlangt wird. 

(27) Die Punkte 9 und II finden auch 
auf Postanweisungen Anwendung. 

(28) D ie Gebühr, die für eine Auskunft 
übe r einenPostauftrag erhoben wird, beträgt 
20 Cent. -

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 13. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des lnnern, 

K. ] . FREDERIKS. 

(De Neder/andsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S .305. Red.) 

Exemplare, die Namen der Verfasser und 
der Verleger, die Katalognummern, die Lese
frist , der Name des Entleihers sowie andere 
kurz gefasste Angaben, die sich auf die be
treffenden Werke beziehen. 

(4) Blindenschriftsendungen sind zuge
lassen bis zu einem Höchstgewicht von 7 
Kilogramm für jede Sendung an eine be
sondere Anschrift. 

(s) Fakete. die auf Grund ihre r Grösse 
für den internationalen V erkehr als sperrig 
anzusehen sind, werden im Inlands=rkehr 
nicht angenommen. 

(6) Auf Antrag der Absender von Fa
ket en wird innerhalb einer Frist von neun 
Monaten, die vom Tage nach der Aufliefe
rung an rechnet , unentgeltlich eine Nach
forschung liber den Verbleib der Sendungen 
eingeleitet und das Ergebnis mitgeteilt. 

§ 2. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, 13 . August 1940. 
D er Generalsekretär 

im Ministerium des Innern, 
K . J. FRE DERIKS. 

(De Neder/andsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S.306. Red.) 
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z2. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium des In
nem über inländisctie Post- und Fem
sprechgebühren. (Verordnungsblatt, 
Stück I9). 

Auf Grund § I der Verordnung Nr. 23/ 
I940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/I940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. Ab 20. August I940 geiten für das 
Postwesen die folgenden Gebühren : 

A. 0 r t s v e r k e h r. 
Im Ortsverkehr beträgt die Gebühr für 

Briefe und Postkarten: 
für Briefe : 

bis 20 Gramm 5 Cent; 
liber 20 Gramm bis rno Gramm 1½ 
Cent; 

für Postkarten : 
je Karte 4 Cent. 

B. F er nv er k e hr. 
Im übrigen inländischen Verkehr beträgt 

die Gebühr für Briefe und P ostkarten: 
für Briefe: 

bis 20 Gramm 1½ Cent; 
für Postkarten: 

je Karte 5 Cent. 

§ 2 . Ab 20. August 1940 oder einem 
späteren Tage, den der Generaldirektor der 
Post, Telegraphie und Telephonie für die 
einzelnen Ortsnetze bestimmt, geiten im 
Femsprechverkehr die folgenden Gebühren : 

A. 0 r t s g e s p r ä c h e. 
Für jedes ausgeführte Ortsgespräch (auch 

in den konzessionierten Ortsnetzen) wird, 
ungeachtet der Gesprächsdauer, eine Ge
bühr von hfl. 0,03 erhoben. D ies gilt nicht 
für Gespräche, die von öffentlichen Sprech
stellen oder mit Auskunfts-, Beschwerde
oder Störungsstellen geführt werden oder die 
zur Anmeldung von Fem- oder zwischen
staatlichen Gesprächen oder zur Aufgabe 
von Telegrammen dienen. 

B . F e r n g e s p r ä c h e. 
Für ein Ferngespräch beträgt die Gebühr 

für jede volle oder angefangene Einheit von 
3 Minuten bei einer Entfemung der Orts
netze. 
bis rn km hfl. 0 ,06 
von mehr als 10 bis 15 km . ,, 0 ,1 5 

" 15 " 25 
" 25 " 3 5 
" 35 km 

0,30 
" 0,45 
" 0 ,60 

1940 

Die Messpunkte, von <lenen aus die Ent
fernung zwischen den Ortsnetzen gemessen 
wird, bestimmt der Generaldirektor der 
Post, Telegraphie und Telephonie. 

Die Gebühr für ein Ferngespräch von 
einer öffentlichen Sprechstelle kann urn 
einen vom Generaldirektor der Post, Tele
graphie und Telephonie festzusetzenden Zu
schlag erhöht werden. 

Die Hälfte der Gebühr für ein gewöhn
liches Dreiminutengespräch wird erhoben, 
wenn 

1) der Anmelder einen Aufruf nicht be
antwortet; 

2) einer der Beteiligten ablehnt, in das 
Gespräch einzutreten; 

3) sich nach Herstellung der Verbindung 
zeigt, dass die Nummer des Angerufenen un
richtig angemeldet worden ist und der An
rufer sofort ein Gespräch mit einer anderen 
Sprechstelle desselben Ortsnetzes verlangt. 

Die Mindestgebühr beträgt hfl. 0 ,06. 
Bruchteile von Centen werden auf volle auf
gerundet. 

C. X P- u n d V-G e s p r ä c h e. 

Im lnlandverkehr wird für die Uebermitt
lung der Anmeldung eines XP-Gespräches 
hfl. 0 ,30 und für die Uebermittlung der An
meldung eines V- Gespräches die Hälfte der 
Gebühr für ein gewöhnliches Dreiminuten
gespräch erhoben. Die Mindestgebühr be
trägt hfl,_ 0,06, die H öchstgebühr hfl. 0,30. 
Bruchteile von Centen werden auf volle auf
gerundet. 

D . F e r n g e s p r ä c h a u f t r a g s
d ie n st. 

Ausser der Auftragsgebühr wird eine Be
scheidgebühr erhoben von : 

1) hfl. 0,03 für die Uebermittlung von 
Namen , Rufnummer usw. von Personen, die 
angerufen haben; 

2) hfl. 0,03 für jede Mitteilung an An
rufende über die Möglichkeit, den gewünsch
ten Teilnehmer zu erreichen; 

3) hfl . 0 ,30 für jede andere dem Anrufer 
oder dem Angerufenen übermittelte Nach
richt von höchstens <io Wörtern. 

§ 3. Diese Verordnung tritt am 20, Au
gust 1940 in Kraft. 

D en H aag, am r2. August ,940. 

Der Genera/sekretär 
im Ministerium des /nnern, 

K . J . FREDERIKS. 

(De N ederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S.302. Red.) 
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z2. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium des In
nem über den intemationalen Postver
kehr (Grenzdienst mit B elgien und 
Deutschland). (Verordnungsblatt, Stück 
19) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/I940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. Im Grenzdienst (30 km) mit Bel-

6. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939. 
(Zuteilung von Farben und Rohstoffen 
für Farben). (Verordnungsblatt, Stück 
19). 

Auf Grund Artikel 4 des Zuteilungsgeset
zes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und gemäss 
§§ 2 und 3 d er Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissaris für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet : 

§ 1. Farben und Rohstoffe für Farben 
sind Zuteilungswaren im Sinne des Artikels 

N°. 100. 

r4. August z940. ZWEITE AUSFUEH
RUNGSVERORDNUNG der General
sekretäre in den Ministerien für Finan
zen, für Handel, Gewerbe und Schiffahrt 
und für Landwirtschaft und Fischerei 
über die Devisenbewirtschaftung. 
(Verordnungsblatt, Stück 19). 

Auf Grond des Artikels 35 der Devisen
verordnung 1940 und gemäss §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/1940 des R eichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet : 

§ r. (1) Im Sinne dieser Verordnung 
und ihrer Ausführongsvorschriften sind: 

r) Grenzgebiet: 
a) das gebiet derjenigen niederländischen 

Gemeinden, die mindestens mit einem 
Teil ihres Gebietes nicht weiter als 15 
km von der Belgischen Grenze des be
setzten Niederländischen Gebiete ent
femt sind; 

b) das nach den belgischen Devisenbestim
mungen als solches bezeichnete Gebiet 
an der niederländischen Grenze; 

2) Grenzbewohner: 
Personen, die innerhalb der Grenzgebiete 

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent
halt haben; 

3) Grenzgänger: 
Grehzbewohner, die von einem im benach

barten Grenzgebiet gelegenen Betrieb regel-

gien und Deutschland betragen die Gebüh
ren : 

1) für Briefe bis 20 Gramm 7½ Cent ; 
2) für einfache Postkarten . 5 Cent; 
3) für Postkarten mit Ant-

wortkarte 10 Cent. 
§ 2. Diese Verordnung tritt am 20. Au

gust 1940 in Kraft. 
D en Haag, am 12. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des lnnern, 

K . J. FREDERIKS. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S .303 . Red.) 

4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 
§ 2 . Die zur Durchführung des § 1 er

forderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt erlassen und im 
,,Nederlandsche Staatscourant" veröffent
licht. 

§ 3. Diese Verordnung tritt àm Tage ih
rer Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 6. August 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt: 

H. M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staa tsblad z940 No. S.609 A . R ed .) 

mässig Arbeitsentgelte (Löhne, Gehälter, 
Provisionen u . s. w.) empfangen und zur Auf
suchung ihres Arbeitsplatzes regelmässig die 
Grenze an einer bestimmten Stelle über
schreiten. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen kann mit bindender Wirkung 
bestimmen, ob eine Person Grenzbewohner 
oder Grenzgänger ist oder nicht. 

§ 2. (1) Grenzbewohner dürfen ohne 
Genehmigung des D eviseninstituts Zahlungs
mittel im Werte bis zu einem Gulden täglich, 
jedoch monatlich höchstens bis zu zehn Gul
den ausführen. 

(2) Es ist Grenzbewohnem verboten, 
Zahlungsmittel über einen Wert von einem 
Gulden täglich und über einen Wert von zehn 
Gulden monatlich einzuführen. D as Devisen
institut kann in besonderen Fällen diese Be
träge erhöhen. 

(3) Kinder unter vierzehn Jahren dürfen 
die zur Aus- und Einfuhr zugelassenen Be
träge nur dann mitnehmen, wenn dies zum 
Besuch der Schule erforderlich ist. 

(4) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen kann anordnen, dass die Aus
und Einfuhr der Zahlungsmittel nur bei be
stimmten Zollstellen und zu bestimmten Ta
gesstunden zulässig ist. 

§ 3. Grenzgänger dürfen, abweichend von 
den Bestimmungen des § 2, auf Grond von 
Lohnbescheinigungen ihrer Arbeitgeber Zah
lungsmittel in Höhe ihrer Arbeitsentgelte 
ein- oder ausführen. 
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§ 4. Grenzbewohner dlirfen, ohne Vorlage 
von Dokumenten nach Artikel 22 der Devi
senverordnung 1940 bewegliche Sachen (roe
rende goederen) ein- oder ausführen, wenn 
diese Sachen nach der Beurteilung der Be
amten der Zollstellen: 

1) nicht zum Handel oder Gewerbe be
stimmt sind; 

2) für den persönlichen Bedarf der Grenz
bewohner bestimmt sind; 

3) gegen Barzahlung gekauft sind bezw. 
gegen Barzahlung gekauft werden. 

§ 5. Grenzbewohner, die im Besitz einer 
Genehmigung der zuständigen Grenzbehörde 
(Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen) 
sind, dlirfen abweichend van den Bestim
mungen der§§ 2 und 4 : 

1) ohne Vorlage van Dokumenten nach 
Artikel 22 der Devisenverordnung 1940 in 
ihrem Wohnsitzland erzeugte bewegliche Sa
chen ( roerende goederen) im Verkaufswert 
bis zu dreissig Gulden je Markttag aus- oder 
einführen; 

2) den beim Verkauf dieser Sachen er
haltenen Erlös bis zum Werte von dreissig 
Gulden je Markttag ein- ader ausführen. 

§ 6. Eine Ausfuhr liegt auch dann var, 
wenn die Umstände ergeben (in redelijkheid 
moet worden aangenomen), dass mitgeführte 
Zahlungsmittel oder bewegliche Sachen ( roe
rende goederen) unter Umgehung der vor-

N °. 10 1. 

2. August 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zur Durchfüh
rung des Krisengesetzes fi.ir die Land
wirtschaft vom 5. Mai 1933 (Einliefe
rungsverordnung für die Landwirtschaft 
1940) . (Verordnungsblatt, Stlick 19). 

Auf Grund der Artikel 9 und 13b des 
Krisengesetzes für die Landwirtschaft vom 
5. Mai 1933 (Staatsblatt Nr. 261) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. (1) Diese Verordnung libernimmt 
die Begriffsbestimmungen des Artikels I des 
Krisengesetzes für die L andwirtschaft 1933. 

( 2) Im Sinne dieser Verordnung ist : 
"Generalsekretär": der Generalsekretär 

im Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei; 

,,Regierungskommissar": der Regierungs
kommissar für den Ackerbau und die Tier
haltung. 

§ 2. (1) Die Vorratshaltung von Er
zeugnissen, die der Generalsekretär aus der 
Zahl der Krisenerzeugnisse im Sinne des 
Krisengesetzes für die Landwirtschaft be
stimmt, liber das vom Generalsekretär für 
jedes dieser Erzeugnisse festzusetzende Ge
wicht ist dem Erzeuger verboten. 

(2) Andere gesetzliche Bestimmungen 
liber die Vorratshaltung von Krisenerzeug
nissen werden hiervon nicht berührt. 

§ 2. (1) Das Verbot des § 2, Absatz 1, 

stehenden Bestimmungen in das Ausland 
überbracht werden sollen. 

§ 7. Die Niederländische Bank kann un
ter von ihr zu stellenden B edingungen Inlän
dem, welche innerhalb des inländischen 
Grenzgebietes ihren Wohnsitz oder Sitz ha
ben, gestatten, ausländische Zahlungsmittel 
von Grenzbewohnem zu erwerben und an 
diese zu veräussern. 

§ 8. Die erforderlichen Durchführungs
voschriften werden vom Generalsekretär im 
Ministerium für Finanzen er!assen und im 
,,Nederlandsche Staatscourant" veröffent
licht. 

§ 9. Diese Verordnung tritt a m fünften 
Tage nach ihrer Verklindung in Kraft. 

§ 10. Diese Verordnung wird als "Devi
senvorschrift 11" zitiert. 

D en Haag, am 14. August 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt: 

H . M. HIRSCHFELD. 
Der Generalsekretär im Ministerium 

für Landwirtschaft und Fischerei, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(De N eder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No . S.409. Red.) 

gilt nicht für diejenigen, die an eine vom 
Generalsekretär zu bestimmende Krisenor
ganisation angeschlossen ( als georganiseerde 
aangesloten) sind und die nach § 2 bestimm
ten Krisenerzeugnisse, die sie vorrätig ha
ben, nach den Bestimmungen des nachste
henden § 4 zur Verfügung der Volkswirt
schaft halten und hiervon jeweils die gemäss 
§ 5 festgesetzten M engen einliefern. 

(2) Das Verbot des § 2, Absatz 1, gilt 
ferner nicht, wenn der Generalsekretär hier
von Befreiung erteilt oder erteilen lässt; er 
kann hierfür nötigenfalls Bedingungen fest
setzen. 

§ 4. Der Erzeuger von nach § 2 bestimm
ten Krisenerzeugnissen ist verpflichtet, diese 
in solcher Menge zur Verfügung der Volks
wirtschaft zu halten, wie sie sich bei ver
ständiger Berlicksichtigung folgender Um
stände ergeben mlisste: 

1) der M enge der von ihm angebauten 
oder auf andere Weise beschafften Erzeug
nisse, die aus den von ihm erteilten oder 
anderweitig erlangten Auskünften hervor
geht; 

2) der Mengen der von ihm gemäss § 5 
eingelieferten Erzeugnisse; 

3) der M enge von Erzeugnissen, die er 
nachweisbar infolge einer anderen erlaubten 
Handlung ader infolge eines äusseren Um
standes, der ihm nicht zugerechnet werden 
kann, nicht mehr zur Verfligung hat. 

§ 5. (1) Der R egierungskommissar setzt 
fest, welche der nach § 2 bestimmten Krisen
erzeugnisse von bestimmten Erzeugern, von 
bestimmten Gruppen von Erzeugern oder 
von allen Erzeugern einzuliefern sind. 
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(2) Der Regierungskommissar bestimmt 
oder lässt bestimmen, innerhalb welcher 
Frist, in welchen M engen, in welcher Weise 
und unter welchen Bedingungen die Einlie
ferung nach Absat2 1 zu erfolgen hat. 

(3) Der Generalsekretär set2t die Grund
preise fest, zu <lenen die Einliefe rung zu er
folgen hat. 

§ 6. Die Vorratshaltung von nach § 2 

bestimmten Krisenerzeugnissen für Erzeu
ger derartiger Erzeugnisse ist nur erlaubt, 
wenn sie nachweisbar fi.ir einen Erzeuger 
bestimmt ist, für den das Verbot des § 2, 

Absatz 1 , nicht gilt. 
§ 7. Die erforderlichen Durchführungs-

N °. 102. 

August z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fi.ir die beset2ten 
niederländischen Gebiete liber die 
Marktregelung von Druckerzeugnissen. 
(Verordnungsblatt , Stlick 20). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBl. 
I S. 778) verordne ich: 

§ 1. Die Durchfi.ihrung von Planungen 
auf allen Gebieten des Pressewesens bedarf 
der Genehmigung des Reichskommissars für 
die beset2ten niederländischen G ebiete. Als 
Planungen geiten insbesondere Neugründun
gen, wesentliche Aenderungen im Aufbau, 
die Zielsetzung und Verbreitung von Bli
chem und periodischen Druckschriften , fer
ner Titeländerungen, Zusammenlegungen so
wie Ausdehnung der Werbung liber das bis
herige Verbreitungsgebiet hinaus, Aende
rungen der Erscheinungszeit und der Er
scheinungshäufigkeit, Einfi.ihrung von Be
zirksausgaben und Beilagen. 

§ 2. Anträge auf Zustimmung nach § 1 

mlissen enthalten : 
1) eine genaue Beschreibung der Pla

nung; 
2) genaue Angaben liber die Verfasser, 

Drucker und Herausgeber , femer den Inha
ber oder Geschäftsführer der Verlagsunter
nehmung, sowie die Verlagsuntemehmung 
selbst. 

§ 3. (1) Wer eine Planung der im § 1 
genannten Art durchfi.ihrt, ohne die erforder
liche Zustimmung vorher einzuholen, wird 
mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und Geld
strafe bis zu zwei tausend Gulden oder mit 
einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Zuwiderhandlungen nach Absat2 1 
sind Verbrechen. 

§ 4. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 17. August 1940. 
Der Reichskommissar lür die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

vorschriften zu dieser Verordnung werden 
im "Nederlandsche Staatscourant" veröf
fentlicht. 

§ 8. (1) Diese Verordnung tritt mit 
dem Tage ihrer Verkündung in Kraft; sie 
tritt mit dem 1. Januar 1941 ausser Kraft. 

(2) Sie wird als "Einlieferungsverord
nung fi.ir die Landwirtschaft 1940" zitiert. 

Den Haag, am 2. August 1940. 

Der Generalsekre tär im Ministerium 
lür Landwirtschalt und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No . S.7zz. Red.) 

0
• 102. 

z7 Augustus r940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende den 
handel in drukwerken . (Verordeningen
blad, Stuk 20). 

Op grond van § s van het Decreet van 
den Flihrer betreffende uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

ARTIKEL 1. Het ten uitvoer leggen van 
plannen op elk gebied van het uitgeven of 
vervaardigen van, of den handel in druk
werken behoeft de goedkeuring van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied. Als plannen worden in het 
bijzonder beschouwd nieuwe v estigingen, 
wezenlijke veranderingen in de organisatie, 
de doelstelling en de verspreiding van boe
ken en periodiek verschij nende drukwerken, 
verder veranderingen in den titel, samen
smeltingen, alsmede uitbreiding van de re
clame buiten het tot dusver bestaande ver
spreidingsgebied, veranderingen in den tijd 
en de m enigvuldigheid van verschijning, het 
invoeren van uitgaven voor een bepaald ge
bied of van bijlagen. 

ARTIKEL 2. Verzoeken om toestemming 
overeenkomstig artikel 1 moeten bevatten: 

1) een nauwkeurige omschrijving van 
het plan; 

2) nauwkeurige gegevens betreffende de 
schrijvers, drukkers en uitgevers, verder be
treffende den eigenaar of bestuurder van de 
uitgeverij, alsmede betreffende de uitgeverij 
zelf. 
ARTIKEL 3. (1) Hij die een plan, als bedoeld 

in artikel 1, ten uitvoer legt, zonder van te 
voren de vereischte toestemming te hebben 
verkregen, wordt gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste twee jaren en geld
boete van ten hoogste twee duizend gulden, 
of met één dezer straffen . 

(2) De handeling, bedoeld in lid 1, is een 
misdrijf (Verbrechen). 

ARTIKEL 4. Deze verordening treedt in 
werking op den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 Augustus 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-!NQUART. 

9 
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N°. 103. 

z7. August z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Justiz zur Sicherung der wirtschaftli
chen Unabhängigkeit der Presse. -(Ver
ord.bl. stuk 20, uitg. z9 Aug. z940. Red.). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3 /1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ r. (1) Der Verleger einer Tages- oder 
Wochenzeitung, illustrierten Zeitung, Zeit
schrift, Korrespondenz oder eines sonstigen 
periodischen Presseerzeugnisses, sowie die 
Inhaber oder Geschäftsführer einer Unter
nehmung, die sich ganz oder überwiegend 
mit der Herstellung oder dem Vertrieb sol
cher Presseerzeugnisse befasst, sind ver
pflichtet, bis zum 25. September 1940 bei 
dem zuständigen Polizeidirektor (General
staatsanwalt) einen Fragebogen beantwortet 
einzureichen. 

(2) Wer zur Beantwortung eines solchen 
Fragebogens verpflichtet ist, hat bis zum 10. 
September r940 bei der im Absatz 1 ge
nánnten Dienststelle unter genauer Angabe 
der Art der Untemehmung urn Uebersen
dung eines Fragebogens nachzusuchen. 

(3) D ie Verpflichtung nach Absatz 1 

und 2 besteht sowohl für Unternehmungen, 
die von Einzelpersonen, als auch für solche, 
die von Gesellschaften, Vereinigungen oder 
Stiftungen betrieben werden. 

(4) Die Polizeidirektoren (General
staatsanwälte) sind befugt, die Richtigkeit 
der gemachten Angaben nachzuprüfen. 

§ 2. (z) Die vorherige Zustimmung des 
Generalsekretärs im Ministerium für Justiz 
ist einzuholen für vollständige oder teilweise 

16. August z940. VERORDNUNG der Ge
neralsekretäre in den Ministerien für 
Handel , Gewerbe und Schiffahrt, für 
Finanzen, für Landwirtschaft und Fi
scherei und für Kolonien liber den Zah
lungsverkehr mit dem Deutschen Reich. 
(Verordnungsblatt, Stück 21) . 

Auf Grund der Artikel 4, 19 und 21 des 
Gesetzes liber den Internationalen Zah
lungsverkehr vom 14. November 1934 
(Staatsblatt Nr. 583) und gemäss §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete wird verordnet : 

§ r. r. D as Deutsche Reich gilt als 
Land im Sinne des Artikels 4 des Gesetzes 
über den Internationalen Zahlungsverkehr 
z934. 

1940 

Abtretungen, Veräusserungen oder Belas
tungen: 

1) von Verlags- und Vertriebsunterneh
mungen der im § 1 bezeichneten Art; 

2) von einzelnen Verlagsobjekten, ins
besondere Urheberrechten; 

3) von solchen Grundstücken und Be
triebseinrichtungen, die für den Geschäfts
betrieb ·und die Herstellung der Presseer
zéugnisse von wesentlicher Bedeutung sind. 

(2) Das Gleiche gilt für Rechtsgeschäf
te, die zu einer im Absatz 1 genannten Ab
tretung, Veräusserung oder Belastung ver
pflichten. 

§ 3. Demjenigen, der gegen die Bestim
mungen dieser Verordnung verstösst, kann 
der Generalsekretär im Ministerium für 
Justiz für dauernd oder auf Zeit untersagen, 
sich in Unternehmungen der im § 1 genann-
ten Art zu betätigen. · 

§ 4. (z) Wer einen Verbot nach § 3 
vorsätzlich zuwiderhandelt, wird mit Haft 
bis zu einem J ahr oder Geldstrafe bis zu 
tausend Gulden bestraft. 

(2) Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 
sind Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 5. Rechtsgeschäfte der im § 2 genann
ten Art, die nach dem 10. Mai 1940 und vor 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung vorge
nommen sind, sind bis zum 25. September 
1940 dem zuständigen Polizeidirektor (Ge
neralstaatsanwalt) anzumelden. 

§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 17. August 1940. 
Der Genera/sekretär 

im Ministerium für Justiz, 
J . C. TENKINK. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No. S.203. Red.) 

z6 Augustus z940 . . BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Hande l, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën be
treffende het betà!ingsverkeer met het 
Duitsche Rij k. (Verordeningenblad, 
Stuk 21). 

Op grond van de artikelen 4, z9 en 21 der 
Wet Internationaal B etalingsverkeer 1934 
(Staatsblad No. 583) en in overeenstem
ming met §§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel r. 

r. H et Duitsche Rijk wordt aa ngewezen 
overeenkomstig artikel 4 der Wet Interna
tionaal Betalingsverkeer 1934. 
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2. Als Zahlungen nach Artikel 3 des Kö
niglichen Beschlusses über den Internatio
nalen Zahlungsverkehr der Niederlande vom 
2. Mai 1935 (Staatsblatt Nr. 229) (Besluit 
Internationaal Betalingsverkeer Nederland 
1935) geiten, ausser den dort genannten Zah
lungen auf grund der Lieferung von Waren: 

Zahlungen durch Inländer im Sinne des 
Artikels 1 der Devisenverordnung 1940 zur 
Abdeckung von Verbindlichkeiten aus Ne
benkosten des Warenverkehrs, Frachten, 
Dienstleistungen einschliesslich der Versi
cherungskosten, Veredlungskosten, N eben
kosten des Durchfuhrverkehrs, Patentgebüh
ren und Lizenzen, Urheberrechten, Unter
stützungen und P ensionen, von Schulden aus 
dem Kapitalverkehr sowie Zahlungen ande
rer Art, auch wenn diese Zahlungen übli
cherweise nicht im Wege einer Ueberwei
sung erfolgen. 

§ 2. Das Deviseninstitut kann mit Er
mächtigung der Generalsekretäre in den Mi
nisterien für Handel, Gewerbe und Schif
fahrt, für Finanzen und für Landwirtschaft 
und Fischerei bestimmen, dass Einzahlungen 
beim Verrechnungsinstitut auf Grund aller 
oder einzelner im § 1 aufgeführten Zahlungs
verpflichtungen nur unter Vorlage einer vom 
Deviseninstitut erteilten Genehmigung er
folgen können. 

§ 3. In Abänderung der Bestimmungen 
des Artikels 5 des Königlichen Beschlusses 
über den Internationalen Zahlungsverkehr 
der Niederlande 1935 wird, falls die Schuld 
in einer anderen Währung als der inländi
schen ausgedrückt ist, der geschuldete Be
trag. in inländische Währung umgerech
net zu dem letztbekannten vom Ver
rechnungsinstitut veröffentlichten Cl~a
ringkurs, oder, falls für die Währung kein 
Clearingkurs veröffentlicht worden ist, zu 
dem Kurs, der vom Verrechnungsinstitut je
weils auf Antrag bezeichnet wird. 

§ 4. Das Verrechnungsinstitut kann in 
einzelnen oder in Gruppen von Fällen, die 
durch die Generalsekretäre in den Ministe
rien für Handel , Gewerbe und Schiffahrt, 
für Finanzen und für Landwirtschaft und 
Fischerei oder in ihrem Namen bestimmt 
werden, gegeb~nenfalls unter dabei zu stel
lenden Bedingungen, von den im Königlichen 
Beschluss über den Internationalen Zah
lungsverkehr der Niederlande 1935 oder auf 
Grund dieses Beschlusses gegebenen Vor
schriften Befrei ung erteilen. 

§ 5. Derjenige, der eine auf Grund des 
§ 4 gestellte Bedingung nicht, nicht recht
zeitig oder nicht in vollem Umfange erfüllt, 
·ist auf Grund des Artikels 2 r des Gesetzes 
über den Internationalen Zahlungsverkehr 
1934 strafbar und unterliegt den dort ge
nannten Strafen. 

2. Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
van het Besluit Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935 (Staatsblad No. 229) 
worden, behalve de in dat artikel genoemde 
betalingen uit hoofde van levering van goe
deren, aangewezen: 

betalingen door ingezetenen in den zin 
van artikel 1 der Deviezenverordening 1940 
uit hoofde van schulden wegens nevenkos
ten van het goederenverkeer, vrachten, dien
sten met inbegrip van verzekering, verede
lingskosten, nevenkosten van het doorvoer
verkeer, patentkosten en licenties, auteurs
rechten, ondersteuningen en pensioenen, 
schulden, voortvloeiende uit het kapitaal
verkeer, zoomede betalingen uit anderen 
hoofde, ook wanneer in verband met boven
genoemde betalingen een overmaking niet 
gebruikelijk is. · 

Artikel 2. 

H et D eviezeninstituut kan met machti
ging van de Secretarissen-Generaal van de , 
D epartementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij bepalen, dat stortingen 
bij het vereffeningsinstituut wegens beta
lingsverplichtingen, als bedoeld in artikel 1 , 

of groepen dezer betalingsverplichtingen 
slechts kunnen gescl)ieden onder overlegging 
van een vergunning van het D eviezeninsti
tuut. 

Artikel 3. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
van het Besluit Internationaal Betalings
verkeer Nederland 1935 wordt, indien de 
schuld in een andere geldsoort is uitgedrukt 
dan de binnenlandsche, het verschuldigde 
bedrag in binnenlandsche geldsoort omgere
kend tegen den door het vereffeningsinsti
tuut laatst gepubliceerden clearingkoers, 
met dien verstande, dat, indien voor de geld
soort geen clearingkoers is gepubliceerd, de 
omrekening geschiedt tegen den op verzoek 
door het vereffeningsinstituut mede te dee
len koers. 

Artikel 4. 

Het vereffeningsinstituut kan in door of 
namens de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij aan te wijzen gevallen 
of groepen van gevallen, al dan niet onder 
daarbij te st ellen voorwaarden, ontheffing 
verleenen van de bij of krachtens het Besluit 
Internationaal Betalingsverkeer Nederland 
1935 gegeven voorschriften. 

Artikel 5. 
Ingevolge artikel 21 van de Wet Interna

tionaal Betalingsverkeer 1934 is strafbaar 
met de aldaar genoemde straffen hij, die een 
voorwaarde, gesteld krachtens artikel 4, niet, 
niet tijdig of niet ten volle nakomt. 
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§ 6. Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 16. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Handel, 

Gewerbe und Schil/ahrt , 
H . M. H I RSCHFELD. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium lür F inanzen, 

L . J. A. TRIP. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
lür Landwirtschalt und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

N °. 105. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Kolonien, 

0 . E . W . S1x. 

16. August 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in d en Ministerien für 
Handel , Gewerbe und Schiffahrt, für 
Firianzen, für Landwirtschaft und Fi
scherei und für K olonie n liber den Zah
lungsverkehr mit dem Protektorat Böh
men und Mähren. (Verordnungsblatt, 
Sti.ick 21). 

Auf Grund der Artikel 4, 19 und 21 des 
G esetzes über de n Internationalen Zahlungs
verkehr vom 14. November 1934 (Staats
blatt Nr. 583) und gemäss §§ 2 und 3 der 
Ve rordnung Nr. 3/1940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
bie te wird verordnet : 

§ 1. 1. D as Protektorat B öhmen und 
Mähre n gilt a ls Land im Sinne d es Artikels 
4 des Gesetzes liber d en Internationalen 
Zahlungsverkehr 1934. 

2 . Als Zahlungen n ach Artikel 3 des K ö
niglichen Beschlusses über d e n Internatio
nalen Zahlungsv e rke hr der Niederlande vom 
2, Mai ,935 (Staatsblatt Nr. 229) (Besluit 
Internationaal Betalingsverkeer N ederland 
1935) geiten , a usser den dort genannten 
Zahlungen a uf grund d e r Lieferun g von Wa
ren: 

Zahlungen durch Inländer im Sinne d es 
Artikels 1 der D evisenverordnung 1940 zur 
Abdeckung v on Verbindlichkeiten a us N e
benkost e n des Warenverkehrs, Frachten , 
Dienstleistungen einschliesslich der V ersiche
rungskosten, Ve redlungskosten, N ebenkos
t en des Durchfuhrverkehrs, P atentgebi.ihren 
und L izenzen, Urheberrechten, Unterstüt
zungen und P e nsionen, v on Schulden aus 
dem Kapitalverkehr sowie Zahlungen ande
rer Art, auch wenn diese Zahlungen übli
cherweise nicht im Wege einer Ueberwei
sung erfolge n . 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in w erking op den dag 

zij n er afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van he t D epartement van Handel, 

Nijverheid e n Scheepvaart, 
H . M . HIRSCHFELD . 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L . J. A. TRIP. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departem ent van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. H IRSCHFELD. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van Koloniën, 

0. E . W . Six. 

N°. 105. 

16 Augustus 1940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de D epartemen
ten van Handel, Nijve rheid en Scheep
vaart, van Financiën, v a n Landbouw en 
Visscherij en van Koloniën b e tre ffende 
het betalingsverkeer m et het P rotecto
raat Bohemen e n Moravië. (Verorde
ningenblad, Stuk 21). 

Op grond van de a rtikele n 4, 19 en 21 der 
W et Internationaal B etalingsverkeer 1934 
(Staatsblad N o. 583 ) en in overeenstemming 
met §§ 2 en 3 der Verordening No. 3/1940 
van den Rijkscommissa ris v oor het bezette 
Nederlandsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

1. H et Protectoraat Bohemen en Mora
vië wordt aangewezen overeenkomstig a rti
k el 4 der Wet Internationaal Betalingsver-
k eer 1934. · 

2. Als betalingen, bedoeld bij artikel 3 
v an het Besluit Internationaal Betalingsver
keer Nederland 1935 (Staatsblad No. 229) 
worden, behalve d e ~n dat artikel genoemde 
betalingen uit hoofde van levering van goe
deren, aangewezen: 

betalingen door ingezetenen in d en zin 
van artikel 1 der D eviezenverordening 1940 
uit hoofde v a n schulden wegens nevenkosten 
van het goederenverkeer, v rachten, dienste n 
m et inbegrip van verzekerin g, veredelings
kosten, nevenkosten en licenties, auteurs
rechten, ondersteuningen e n pensioen en , 
schulden, voortvloeiende uit het kapitaal
verkeer, zoomede betalingen uit anderen 
hoofde, ook wanneer in verband met bove n
genoemde betalingen een overmaking n iet 
gebruikelijk is. 
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§ 2. 

Das Deviseninstitut kann mit Ermächti
gung der Generalsekretäre in den Ministe
rien für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
für Finanzen und für Landwirtschaft und 
Fischerei bestimmen, dass Einzahlungen 
beim Verrechnungsinstitut auf Grund aller 
oder einzelner im § 1 aufgeführten Zahlungs
verpflichtungen nur unter Vorlage einer vom 
Deviseninstitut erteilten G ènehmigung erfol
gen können. 

§ 3. 

In Abänderung der B estimmungen des 
Artikels .5 des Königlichen Beschlusses liber 
den Internationalen Zahlungsverkehr der 
Niederlande 1935 wird, falls die Schuld in 
einer anderen Währung als der inländischen 
ausgedrückt ist, der geschuldete Betrag in 
inländische Währung umgerechnet zu dem 
letztbekannten vom Verrechnungsinstitut 
veröffentlichten Clearingkurs, oder, falls für 
die Währung kein Clearingkurs veröffent
licht worden ist, zu dem Kurs der vom Ver
rechnungsinstitut jeweils auf Antrag bezeich
net wird. 

§ 4· 

Das Verrechnungsinstitut kann in einzel
nen oder in Gruppen von Fällen , die durch 
die Generalsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt, für Finan
zen und für Fischerei oder in ihrem Namen 
bestimmt werden, gegebenenfalls unter da
bei zu stellenden Bedingungen, von den im 
Königlichen Beschluss liber den Internatio
nalen Zahlungsverkehr der Nied erlande 1935 
oder auf Grund dieses B eschlusses gegebe
nen Vorschriften Befreiung erteilen. 

§ 5. 

Derjenige, der eine auf Grund des § 4 
gestellte B edingung nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfange erfüllt, ist auf 
Grund des Artikels 2 1 des Gesetzes liber den 
Internationalen Zahlungsverkehr 1934 straf
bar und unterliegt den dort genannten Stra
fen. 

§ 6. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

Den Haag, am 16. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt, 
H. M . HIRSCHF ELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L . J . A . TRIP. 
Der Generalsekretär im Ministerium 

für Landwirtschaft und Fischerei, 
H . M . HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Ko/onien, 

0 . E. W . Six. 

Artikel 2. 

Het Deviezeninst ituut kan m et m achtiging 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscheri,i bepalen, d at stortingen 
bij het vereffeningsinstituut wegens beta
lingsverplichtingen , als bedoeld in artikel 1, 

of groepen dezer betalingsverplichtingen 
slechts kunnen geschieden onder overlegging 
van een vergunning van het D eviezeninsti
tuut. 

Artikel 3. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 
van het Besluit Internationaal B etalings
verkeer Nederland 193 .5 wordt, indien de 
schuld in een andere geldsoort is uitgedrukt 
dan de binnenlandsche, het verschuldigde 
bedrag in binnenlandsche geldsoort omgere
kend t egen den door het v ereffeningsinsti
tuut laatst gepubliceerden clearingkoers, met 
dien verstande, dat, indien voor de geld
soort geen clearingkoers is gepubliceerd, de 
omrekening geschiedt t egen den op verzoek 
door het vereffeningsinstituut m ede te dee
len koers. 

Artikel 4. 

H et vereffeningsinstituut kan in door of 
namens de Secretarissen-Generaal van de 
D epartementen v an H andel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Land
bouw en Visscherij aan te wijzen gevallen 
of groepen van gevallen, al dan niet onder 
daa rbij te stellen voorwaarden, ontheffing 
verleenen van de bij of krachtens het Be
sluit Internationaal Betalingsverkeer Ne
derland 1935 gegeven voorschriften . 

Artikel 5. 

Ingevolge artikel 21 van de Wet Interna
tionaal Betalingsverkeer 1934 is strafbaar 
met de aldaar genoemde straffen hij, die een 
voorwaarde, gesteld krachtens artikel 4, niet, 
niet tijdig of niet ten volle nakomt. 

Artikel 6. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 16 Augustus 1940. 

De S ecretaris-Generaal 
van he t D epartement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M . HIRSCHFELD. 

D e Secre taris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 
De S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD . 

D e Secretaris-Generaal 
van het De partement van Koloniën, 

0 . E. W. Six. 
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N°. 106. 

14. August 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Mineralwachs) . (Ver
ordnungsblatt, Stück 21) . 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblad Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/x940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1. 

Mineralwachs ist Zuteilungsware im Sin
ne des Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 
1939. 

N °. 107. 

14. August 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Asphalt). (Verordnungs
blatt, Stlick 2 1). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des R eichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ 1 . 

Asphalt-Bitumen, Naturasphalt und Ge
mische sind Zuteilungswaren im Sinne des 
Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

N °. 108. 

20. August 1940. VIERTE VERORDNUNG 
d es Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete liber beson
dere verwaltungsrechtliche Massnah
men. (Vtrordnungsblatt, Stück 22). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB! 
I S . 778) verordne ich : 

§ I. 

D er Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete ernennt, stellt an 
und entlässt die nachstehenden Bea mten und 
Angestellten ( ambtenaren en andere func
tionarissen) : 

1) die Generalsekretäre in den Ministe
rien (Secretarissen-- Generaal van de Depar
tementen van algemeen bestuur); 

2) den Vizepräsidenten und die Mit
glieder des Staatsrats ( Raad van State); 

3) den Präsidenten, die Vizepräsidenten, 
den Generalstaatsanwalt (Procureur-Gene
raal), die Generaladvokaten und die Mit
glieder (Ràadsheeren) des Obersten Ge
richtshofs (Hooge Raad der Nederlanden); 

§ 2. 

Die zur Durchführung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom Generalse
kretär im Ministerium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant•· veröffentlicht. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
Den Haag, am 14. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Handel, 

Gewerbe und Schillahrt, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S .613. Red.) 

§ 2. 

D ie zur Durchführung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom G eneralse
kretär im Ministerium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veróffentlicht . 

§ 3. 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 14. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium fiir Handel, 

Gewerbe und Schiflahrt, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S.614. Red.) 

N °. 108. 

20 Augustus 1940. VIERDE VERORDE
NING van den R ijkscommissar is voor 
het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied. (Verorde
ningenblad, Stuk 22) . 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei ,940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

D e Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied benoemt, stelt aan en 
ontslaat de volgende ambtenaren en andere 
functionarissen: 

1 . De Secretarissen-Generaal van de D e
. partementen v an algemeen bestuur; 

2 . den Vice-President en de leden van 
den Raad van State; 

3. den President, de Vice-Presidenten en 
de Raadsheeren van den Hoogen Raad der 
Nederlanden, alsmede den Procureur-Gene
raal en de Advocaten-Generaal bij genoemd 
college; 
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4) die Präsidenten und die General
staatsanwälte (Procureurs-Generaal) der 
Gerichthöfe (Gerechtshoven); 

5) den Inspecteur der Rijksveldr-vacht 
und den Inspecteur der Neder/andsche Ma
rechaussee; 

6) die Hauptpolizeikommissare (Hoofd
commissarissen van Politie); 

7) die Kommissare der Provinzen(Com
missarissen der Provinciën); 

8) die Bürgermeister (Burgemeesters) 
der Provinzi alhauptstädte und der Gemein
den über 50 ooo Einwohner; 

9) den Präsidenten der Niederländischen 
Bank (Neder/andsche Bank); 

10) den Präsidenten des Direktoriums 
der Niederländischen Eisenbahn A.-G . (N.V. 
Nederlandsche Spoorwegen); 

II. den Inspecteur-Generaal van he\ 
Loodswezen; 

12 . de Directeuren van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-inrichtingen, alsmede van de 
Rijkswerf; 

13. den Commandant van den Neder
landschen Opbouwdienst. 

§ 2, 

(1) Soweit im übrigen die Emennung, 
Anstellung und Entlassung von B eamten 
oder Angestellten früher dem König oblag, 
erfolgt sie durch den Generalsekretär des 
sachlich in Betracht kommenden Ministe
riums. Soweit für die Ernennung, Anstel
lung und Entlassung von Beamten oder An
gestellten andere niederländische Behörden 
oder Körperschaften znständig sind, erfolgt 
die Emennung, Anstellung und Entlassung 
durch diese. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gel
ten auch für die Bestellung und Abberufung 
der Vorsitzenden und Mitglieder von Ver
waltungs-, Prüfungs- und Untersuchungs
kommissionen sowie von Ausschüssen, R äten 
und Beiräten jeder Art, solange der Reichs
kommissar nicht bestimmt, dass sie ihre Tä
tigkeit einstellen. 

§ 3· 
:Óer Reichskommissar behält sich vor, die 

Emennung, Anstellung, Entlassung, Bestel
lung und Abberufung der im § 2 genannten 
Personen gegebenenfalls selbst vorzunehmen. 

§ 4. 
Im Fall einer Entlassung auf Grund des 

Artikels 97b des Allgemeinen S taatsbeam
ten-Reglements ( Algemeen Rijksambtena
renreglement) bedarf es der Anhörung der 
dort vorgesehenen Kommission nicht. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 20. August 1940. 

Der Reichskommissar lür die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

S EYSS-INQUART. 

4. de Presidenten der Gerechtshoven, 
alsmede de Procureurs-Generaal bij genoem
de colleges; 

5. den Inspecteur der R ijksveldwacht en 
den Inspecteur der Nederlandsche Mare
chaussee; 

6. de Hoofdcommissarissen van Politie; 

7. de Commissarissen der Provinciën ; 

8. De Burgemeesters van de hoofdsteden 
der provinciën en van de gemeenten met 
meer dan 50 ooo inwoners; 

9. den President der Nederlandsche 
Bank; 

10. den President der Directie van de 
N.V. Nederlandsche Spoorwegen; 

n) den G eneralinspektor des Lotsenwe
sens (Inspecteur-Generaal van het Loods
wezen); 

12) die Direktoren der Staatlichen Waf
fenfabriken (S taatsbedrij f der ArtiJ/erie-in
richtingen) sowie der Staatswerft ( Rijks
werf); 

13) den Arbeitsleiter (Commandant) 
des Niederländischen Aufbaudienstes (Ne
derlandsche Opbouwdienst). 

Artikel 2 . 

(1) Voor zoover overigens het benoemen, 
aanstellen of ontslaan van ambtenaren of 
andere functionarissen voorheen tot de taak 
van den Koning behoorde, geschiedt dit door 
den Secretaris- Generaal van het betreffende 
Departement van algemeen bestuur. Voor 

. zoover tot het benoemen, aa,nstellen of ont
slaan van ambtenaren of andere functiona
rissen andere Nederlandsche autoriteiten, 
instanties of lichamen bevoegd zijn, blijft 
deze bevoegdheid onverminderd bestaan. 

(2) Het bepaalde in lid 1 geldt ook voor 
het benoemen en ontslaan van den voorzit
ter en de leden van besturen, examen-com
missies en commissies van onderzoek, als
mede van alle andere soorten van commis
sies, raden van advies, bijstand en anders
zins, zoolang de Rijkscommissaris niet be
paalt, dat zij hun werkzaamheden neerleg
gen. 

Artikel 3. 
De R ijkscommissaris behoudt zich het 

recht voor om de in artikel 2 genoemde per
sonen in bepaalde gevallen zelf te benoemen, 
aan te stellen qf te ontslaan. 

Artikel 4. 
Voor een ontslag op grond van artikel 97b 

van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment behoeft de daar genoemde commissie 
niet te worden gehoord. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 Augustus 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-INQUART. 
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23. August z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Durch
führung von öffentlichen Geld- und 
Sachspendensammlungen. (Verord
nungsblatt, S tück 22) . 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. M ai 1940 (RGB!. 
I S 778) verordne ich: 

§ l. 

(1) Oeffentliche Geld- oder Sachspen
densammlungen (im Folgenden abgekürzt: 
Spendensammlungen) jeder Art, gleichgül
tig zu welchen Zweck, dürfen nicht durch
geführt werden, wenn sie nicht vorher von 
der zuständigen B ehörde (§ 2) genehmigt 
worden sind. 

(2) Als Spendensammlung gilt insbeson
dere auch, wenn mit dem Hinweis darauf, 
dass der Ertrag (Erlös, Gewinn) ganz oder 
teilweise für gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke Verwendung findet, 

1) zur Entrichtung von Geld- oder Sach
leistungen aufgefordert wird, denen entwe
der überhaupt keine oder solche Gegenleis
tungen gegenüberstehen, deren Wert in kei 
nem Verhältnis zu der gewährten L eistung 
steht; 

2) zum Beitritt zu einer Vereinigung 
oder zur Unterstützung (Förderung) einer 
Vereinigung oder Stiftung aufgefordert wird, 
wenn aus der Aufforderung zu schliessen ist, 
dass es dem Auffordemden hierbei aus
schliesslich oder überwiegend auf die Erzie
lung d er mit dem Beitritt oder der Unter
stützung (Förderung) verbundenen Geld
oder Sachleistungen ankommt; 

3) Waren vertrieben oder Veranstaltun
gen künstlerischer, sportlicher, turnerischer 
oder gesellschaftlicher Art durchgefi.ihrt wer
den; 

4) Lotterien oder Ausspielungen durch
geführt werden. 

§ 2. 

Die Genehmigung von Spendensammlun
gen wird durch d en zuständigen General
staatsanwalt oder, wenn die Spendensamm
lung innerhalb des Zuständigkeitsbereichs 
mehrerer Generalstaatsanwälte durchgeführt 
werden soli, durch den Generalsekretär im 
Ministerium für Justiz erteilt. 

§ 3. 
Der Antrag auf Genehmigung enthält: 

1) Die N amen derjenigen natürlichen 
oder juristischen P ersonen, welche die Spen
densammlung durchführen (Veranstalter); 

2) Angaben darüber, zu wessen Gunsten 
die Spendensammlung durchgeführt werden 
soll (Begünstigter), sowie einen Aufteilungs
plan bezüglich des zu erwartenden Ertrages; 

3) Angaben über die Form, in der die 
Sµendensammlung durchgeführt werden soli 

0
• 109. 

23 Augustus z940. VERORDENING van 
den Rij kscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
houden van openbare geld- en goede
reninzamelingen. (Verordeningen blad, 
Stuk 22). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van 
den Führer betreffende uitoefening der re
geeringsbevoegdheden in N ederland van 18 
Mei 1940 (R.W:B . I , blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

(1) Openbare geld- en goedereninzame
lingen (hierna kortweg genoemd: inzame
lingen). van welken aard dan ook en onver
schillig voor welk doel, mogen niet gehou
den worden dan met voorafgaande toestem
ming van het bevoegde gezag (artikel 2). 

(2) Van inzameling is meer in het bij
zonder ook sprake, wanneer, onder m ~de
deeling, dat de opbrengst (ontvangst, winst) 
geheel of ten deele in het algemeen belang 
of voor liefdadige doeleinden aangewend zal 
worden : 

1) een prestatie in geld of goederen wordt 
gevraagd, waartegenover of in het geheel 
geen tegenprestatie staat of slechts een dus
danige, waarvan de waarde in geenerlei ver
houding tot het gepresteerde staat ; 

2) de toetreding tot een vereeniging of 
de ondersteuning (bevordering) van een ver
eeniging of stichting wordt verzocht, indien 
uit het verzoek daartoe op te maken is, dat 
het den verzoeker uitsluitend of overwegend 
te doen is om de aan de toetreding of de on
dersteuning (bevordering) verbonden pres
taties in geld of goederen; 

3) goederen verkocht, of bijeenkomsten 
op het gel?.ied v an kunst, sport of anderszins 
gehouden worden; 

4) loterijen of kansspelen ( Ausspielun
gen) gehouden worden. 

Artikel 2. 

De toestemming voor inzamelingen wordt 
door den bevoegden Procureur-Generaal bij 
een Gerechtshof, of, wanneer de inzam eling 
in het gebied van meer dan één G erechtsho f 
zal worden gehouden, door den Secretaris-

. Generaal van het Departement van Justitie 
verleend. 

Artikel 3. 
H et verzoek om toestemm ing moet bevat

ten: 
1) de namen van de natuurlijke of rechts

personen, die de inzameling houden (orga
nisatoren) ; 

2) opgave te wiens behoeve de inzame
ling zal worden gehouden (begunstigde), 
zoomede de wijze van verdeeling van de te 
verwachten opbrengst; 

3) opgave betreffende den vorm, waar
in de inzameling gehouden zal worden (in 



1940 137 

(insbesondere Strassen- oder Haussamm
lung; Art der Ware, die vertrieben bzw. 
Art der Veranstaltung, die durchgeführt 
werden soli); 

4) Angaben liber Ort und Zeitpunkt 
oder Zeitdauer der Spendensammlung. 

§ 4. 
(1) Die Genehmigung kann vonder zu

ständigen Behörde (§ 2) von der Erfüllung 
gewisser, ausdrlicklich zu bezeichnender Be
dingungen abhängig gemacht werden. 

(2) Der Genehmigungsbescheid kann 
insbesondere Anordnungen treffen : 

1) liber den Aufteilungsplan (§ 3, Zif
fer 2); 

2) liber die Form, in der die Spenden
sammlung durchzuführen ist (§ 3, Ziffer 3); 
dem Veranstalter kann insbesondere die 
Pflicht auferlegt werden, die zur Durch
führung der Spendensammlung notwen
digen Hifsmittel (wie Sammelblichsen, 
Sammelblicher, Sammellisten) auf seine 
Kosten nach den Angaben der zur Genehmi
gung der Spendensammlung berufenen Be
hörde herstellen zu lassen oder die dem Ver
anstalter amtlich gelieferten Hilfemittel ge
gen Bezahlung der Kosten bei der Durch
führung der Spendensammlung ausschliess
lich zu verwenden; 

3) liber Ort und Zeitpunkt oder Zeit
dauer der Spendensammlung (§ 3, Ziffer 4); 

4) liber die Pflicht des Veranstalters, die 
mit der Durchführung der Spendensamm
lung betrauten Personen mit einem beson
deren gegebenenfalls der Form nach von der 
zur Genehmigung berufenen Behörde vorzu
schreibenden Ausweis zu versehen; insbe
sondere kann dem Veranstalter auferlegt 
werden, dass diese Ausweise mit dem Licht
bild des Inhabers versehen sein mlissen und 
von der zur Genehmigung berufenen Be
hörde oder einer anderen von ihr zu bezeich
nenden Dienststelle gegen die Entrichtung 
einer Geblihr beglaubigt (abgestempelt) 
werden mlissen. 

§ 5. 
(1) Die zur Genehmigung der Spenden

sammlung berufene Behörde (§ 2) kann vom 
Veranstalte r der Spendensammlung (§ 3, 
Ziffer 1) nachträgliche Rechnungslegung 
liber die Verwendung des Ertrages der Spen
densammlung verlangen. 

(2) Sie kann insbesondere : 
1) Geschäftsblicher, Schriften, Kassen

und Vermögensbestände prlifen bezw. prü
fen lassen; 

2) vom Veranstalter, seinem Beauftrag
ten oder den mit der Durchführung der 
Spendensammlung betrauten Personen 
schriftliche oder mlindliche Auskünfte ver
langen; 

3) Vertreter in Versammlungen oder Sit
zungen entsenden. 

§ 6. 
(1) Ergibt die Prlifung der auf Grund 

§ 5 mitgeteilte Belege oder Ausklinfte, dass 

het bijzonder straat- of huisinzameling, aard 
der te verkoopen goederen, respectievelijk 
aard van de te houden bijeenkomst) ; 

4) opgave van plaats en tijdstip of tijds
duur der inzameling. 

Artikel 4. 
(1)De toestemming kan door het bevoeg

de gezag (artikel 2) afhankelijk worden ge
maakt van de vervulling van bepaalde, uit
drukkelijk aan te geven voorwaarden. 

(2) De vergunning kan in het bijzonder 
bepalingen inhouden: 

1) over de wijze van verdeeling (arti
kel 3, onder 2); 

2) over den vorm, waarin de inzameling 
moet worden gehouden (artikel 3, onder 3); 
den organisator kan in het bijzonder de plicht 
worden opgelegd het voor de inzameling noo
dige hulpmateriaal (collectebussen, intee
kenboeken en -lijsten) op zijn kosten over
eenkomstig de desbetreffende voorschriften 
van de instantie, wier toestemming voor de 
inzameling noodig is, te laten vervaardigen 
of uitsluitend het aan hem van overheids
wege tegen betaling der kosten gegeven 
hulpmateriaal bij het houden van de inza
meling te gebruiken; 

3) betreffende plaats en tijdstip of tijds
duur der inzameling (artikel 3, onder 4); 

4) betreffende den plicht van den orga
nisator om de met de inzameling belaste per
sonen van een bijzonder legitimatiebewijs te 
voorzien, dat eventueel in den vorm, welke 
de instantie, wier toestemming noodig is, 
mocht hebben voorgeschreven, moet zijn 
vervat; in het bijzonder kan den organisator 
worden opgelegd, de legitimatiebewijzen van 
een foto van den houder te voorzien en door 
de instantie, wier toestemming noodig is, 
of door een door haar aan te wijzen bureau 
tegen betaling der kosten te laten waarmer
ken (afstempelen). 

Artikel 5. 
(1) De instantie, wier toestemming voor 

de inzameling noodig is (artikel 2), kan van 
den organisator van de inzameling (artikel 
3, onder 1) rekening en verantwoording over 
de aanwending van de opbrengst der inza
meling verlangen. 

(2) Zij kan in het bijzonder: 
1) de boekhouding en andere beschei

den, alsmede den staat van de kas en van 
het vermogen onderzoeken of laten onder
zoeken; 

2) van den organisator, van zijn gemach
tigde of van de met het inzamelen belaste 
personen schriftelijke of mondelinge inlich
tingen verlangen ; 

3) vertegenwoordigers naar vergaderin
gen of zittingen zenden. 

Artikel 6. 
(1) Wijst het onderzoek van de op grond 

van artikel 5 verstrekte bescheiden of in-



N°. 109-110 138 1940 

dieselbe ungenügend sind, so kann der Er
trag der Spendensammlung ganz oder teil
weise unter die Verwaltung und Verfügungs
gewalt eines von der zuständigen Behörde 
(§ 2) zu bestimmenden Treuhänders gestellt 
werden. 

(2) Die gemäss Absatz 1 ergangene Ent
scheidung ist nicht anfechtbar. 

§ 7. 
(1) Soweit nicht nach anderen Vorschrif

ten eine höhere Strafe verwirkt ist, wird mit 
Haft bis zu sechs Monaten und mit Geld
strafe bis zu eintausend Gulden oder mit 
einer dieser Strafen bestraft, wer: 

1) eine Spendensammlung entgegen den 
Bestimmungen des§ 1, Absatz 1, durchführt; 

2) in dem nach § 3 zu stellenden Antrag 
unwahre Angaben macht; 

3) eine Spendensammlung entgegen den 
im Genehmigungsbescheid (§ 4) enthalte
nen Anordnungen durchführt; 

4) die Durchführung der Massnahmen 
gemäss § 5 erschwert oder unmöglich macht 
bezw. vorsätzlich oder greb fahrlässig unrich
tige Angaben macht; 

5) dem auf Grund § 6 bestimmten Treu
händer den zu verwaltenden Ertrag der Spen
densammlung ganz oder teilweise entzieht. 

(2) Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 
sind Uebertretungen. 

§ 8. 
Die Bestimmungen der §§ 1 bis 7 finden 

auf Spendensammlungen, die mit Geneh
migung des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete von deut
schen Dienststellen, Organisationen oder 
Einzelpersonen veranstaltet werden, keine 
Anwendung. 

§ 9. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den H aag, am 23. August 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 110. 

22. August 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt, für 
Landwirtschaft und Fischerei, für Jus
tiz, des Innem, für Unterricht, Künste 
und Wissenschaften, für Finanzen, für 
Waterstaat und für Soziale Angelegen
heiten liber die Anforderung von Gü
tem unter aussergewöhnlichen Umstän
den (Allgemeine Anforderungsverord
nung 1940). (Verordnungsblatt, Stück 
22). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr.23/I940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/I940 des Reichskommissars für die be-

lichtingen uit, dat deze onvoldoende zijn, 
dan kan de opbrengst der inzameling geheel 
of ten deele onder een door het bevoegde 
gezag (artikel 2) aan te wijzen gevolmach
tigde worden gesteld, die het beheer en de 
beschikking daarover heeft. 

(2) Tegen de in lid 1 bedoelde beslissing 
kan niet worden opgekomen. 

Artikel 7. 
(1) Voor zoover niet in andere voor

schriften een hoogere straf is bedreigd, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden en met geldboete van ten hoogste 
duizend gulden, of met een dezer straffen hij, 
die: 

1) een inzameling houdt in strijd met het 
in artikel 1, lid 1, bepaalde; 

2) in het overeenkomstig artikel 3 in te 
dienen verzoek onjuiste gegevens verstrekt; 

3) een inzameling houdt in strijd met de 
bepalingen van de vergunning (artikel 4) ; 

4) de uitvoering der maatregelen over
_eenkomstig artikel s bemoeilijkt of onmoge
lijk maakt, respectievelijk opzettelijk of door 
grove schuld onjuiste gegevens verstrekt; 

s) aan den gemachtigde, die op grond 
van artikel 6 is aangewezen, de door dezen 
te beheeren opbrengst der inzameling geheel 
of ten deele onttrekt. 

(2) De handeling, bedoeld in lid 1, is een 
overtreding (Uebertretung) . 

Artikel 8. 
De bepalingen van de artikelen 1 tot en 

met 7 zijn niet toepasselijk op inzamelingen, 
die met toestemming van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
door Duitsche instanties, organisaties of af
zonderlijke personen worder. gehouden. 

Artikel 9. 
Deze verordening treedt in werking op den 

d ag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 Augustus 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 110. 

22 Augustus 1940. BESLUIT van de Se
c.retarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Vissche
rij, van Justitie, van Binnenlandsche 
Zaken, van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, van Financiën, van Wa
terstaat en van Sociale Zaken betreffen 
de het vorderen van goederen ingeval 
van buitengewone omstandigheden. (Al
gemeen Vorderingsbesluit 1940). (Ver
ordeningenblad, S tuk 22) . 

Op grond van§ 1 van de Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
van de Verordening No. 3/I940 van den 
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setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I , 

(1) Die Generalsekretäre in den Minis
terien für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
für Landwirtschaft und Fischerei, für Justiz, 
des Innern, für Unterricht, Künste und Wis
senschaften, für Finanzen, für Waterstaat 
und für Soziale Angelegenheiten sind - je
der im Rahmen seines sachlichen Zustän
digkeitsbereichs und falls es nach seinem 
Ermessen im öffentlichen Interesse liegt -
berechtigt, unter Berücksichtigung der B e
stimmungen dieser Verordnung ohne irgend
welche weiteren Förmlichkeiten, zu fordern 
oder fordem zu lassen , dass Güter zu Gun
sten des Staates oder eines Dritten zur Ver
fügung gestellt werden. 

(2) Eine Anforderung nach Absatz 1 
darf nur im Einverständnis mit dem Gene
ralsekretär im Ministerium für Handel, Ge
werbe und Schiffahrt erfolgen. 

§2. 
Güter im Sinne dieser Verordnung sind 

alle beweglichen und unbeweglichen, kör
perlichen und unkörperlichen Sachen mit 
A.usnahme von Seeschiffen, die auf Grund 
des Gesetzes vom 24. Juni 1939 liber die 
Anforderung von Seeschiffen (Staatsblatt 
Nr. 635) angefordert werden können. 

§ 3. 
(1) Jeder , der von einem der im § I 

genannten Generalsekretäre oder auf Grund 
einer von einem solchen erteilten Vollmacht 
ermächtigt ist, im Na111en eines Generalse
kretärs auf Grund dieser Verordnung an
zufordem, muss mit einer darauf bezügli
chen, allgemeinen oder besondereen schrift
lichen Vollmacht versehen sein, die angibt, 
für welche Zeit der Bevollmächtigte berech
tigt ist anzufordem. 

(2) Die Bestimmung nach Absatz 1 gilt 
nicht für eilige Fälle, sofem die Verfügung, 
in der die zur Anforderung im Namen eines 
der genannten Generalsekretäre berechtig
ten Personen bezeichnet sind, im "Neder
landsche Staatscourant" abgedruckt und 
nach M öglichkeit im Rundfunk bekanntge
geben worden ist. 

§ 4. 
(1) Eine Anforderung nach dieser Ver

ordnung erfolgt, indem der schriftliche, da
tierte Anforderungsbescheid der P er.ion, von 
der angefordert werden soli, übergeben oder 
an ihrem Wohnsitz oder Aufenthaltsort ab
gegeben wird; der Bescheid muss von dem
jenigen, der anfordert, unter Angabe seine:
Vollmacht und seiner sonstigen Funktion un
terzeichnet sein. 

(2) Ist eine Zustellung der Bescheides 
gemäss Absatz 1 nach dem Ermessen des
jenigen, der anfordert, nicht möglich, so hat 
sie an den Bürgermeister der Gemeinde, in 
der sich das anzufordemde Gut befindet, zu 

Rijkscommissaris voor het bezette Ncder
landsche gebied, wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) De Secretarissen-Generaal van de 
D epartementen van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en Visscherij, 
van Justitie, van Binnenlandsche Zaken, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Financiën, van Waterstaat en van Sociale 
Zaken, zijn, ieder voor wat betreft de onder 
zijn Departement ressorteerende aangelegen
heden en indien zulks naar zijn oordeel in 
overeenstemming is met het algemeen be
lang, bevoegd, zonder eenige formaliteit, met 
inachtneming van de regelen, bij dit besluit 
gesteld, de terbeschikkingstelling van goe
deren, hetzij aan den Staat, hetzij aan een 
anderen persoon of ander lichaam , te vorde
ren of te doen vorderen. 

(2) Een vordering krachtens lid 1 ge
schiedt niet dan in overeenstemming met d en 
Secretaris-Generaal van het D epartement • 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. 

Artikel 2 . 

Voor de toepassing van dit besluit worden 
onder goederen verstaan alle zaken, roerende 
zoowel als onroerende, lichamelijke zoowel 
als onlichamelijke, met uitzondering van zee
schepen, welke gevorderd kunnen worden in
gevolge de Zeeschepenvorderingswet 1939. 

Artikel 3. 
(1) Ieder, die door of vanwege een der 

in artikel 1 genoemde Secretarissen-Gene
raal is aangewezen om namens hem vorde
ringen krachtens dit besluit te doen, moet 
voorzien zijn van een daartoe strekkende, 
algemeene of bijzondere schriftelijke mach
tiging, inhoudende gedurende welken termijn 
de gemachtigde tot vorderen bevoegd is. 

(2) De eisch in het vorig lid gesteld, 
geldt niet in spoedeischende gevallen, mits 
de beschikking, waarbij de personen zijn 
aangewezen, die bevoegd zijn namens een 
der genoemde Secretarissen-Generaal vor
deringen te doen, in de Nederlandsche 
Staatscourant geplaatst en zoo mogelijk door 
middel van den radio-omroep bekendge
maakt is. 

Artikel 4. 
(1) Een ;ordering krachtens dit besluit 

geschiedt, doordat aan den persoon van wien 
gevorderd wordt, of aan diens woon- of ver
blijfplaats een schriftelijke gedagteeken de 
last wordt afgegeven, welke met vermelding 
van zijn volmacht en zijn hoedanigheid on
derteekend is door hem, die de vordering 
doet. 

(2) Indien het afgeven van den last over
eenkomstig lid 1, naar het oordeel van den
gene, die de vordering doet, niet mogelijk 
is, geschiedt zulks aan den burgemeester der 
gemeente, waar het te vorderen goed zich 
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erfolgen; dieser lässt das Schriftstück inner
halb der Gemeinde verwahren. 

(3) In dem Bescheid ist die Zeit anzu
geben, innerhalb der, und nötigenfalls der 
Ort, an dem der Anforderung Folge geleistet 
werden muss, sowie zu wessen Gunsten die 
Güter zur Verfügung gestellt werden sollen. 

(4) Eine Abschrift des Anforderungsbe
scheides ist dem Generalsekretär, in dessen 
Namen die Anforderung erfolgt, unverzüg
lich zuzusenden. 

(5) Die im § 1 genannten Generalsekre
täre können die Anforderung, abweichend 
van Absatz 1, durch Veröffentlichung im 
,,Nederlandsche Staatscourant" vornehmen, 
wenn eine gleichartige Anforderung beweg
licher Sachen an eine Gruppe van Personen 
zu erfolgen hat; Absatz 3 findet entspre
chende Anwendung. 

§ 5. 
(1) D emjenigen, der infolge einer An

forderung auf Grund dieser Verordnung 
Güter zur Verfügung gestellt hat, wird un
verzüglich eine datierte schriftliche Be
scheinigung erteilt, die van demjenigen, der 
angefordert hat, ader in seinem Namen un
terzeichnet ist; diese Bescheinigung enthält 
ausser der Angabe der im § 10, Absatz 6, be
zeichneten Haftung die genaue Bezeichnung 
der zur Verfügung gestellten Güter und er
wähnt femer, zu welcher Zeit, an welchem 
Orte, in welchem Umfang (§ 6, Absatz 1) 
und zu wessen Gunsten die Güter zur Ver
fügung gestellt worden sind. 

(2) Kann Absatz 1 keine Anwendung 
finden, so ist dem Bürgermeister der Ge
meinde, in der sich das angeforderte Gut be
findet, eine entsprechende Bescheinigung 
zuzusenden. 

(3) Steht der Betrag der im § 9 bezeich
neten Entschädigung ader Vergütung bereits 

• fest, so ist sie auf der Bescheinigung anzu
geben. 

( 4) Eine Abschrift der Bescheinigung 
ist dem zuständigen Generalsekretär unver
züglich zuzusenden. 

§ 6. 
(1) Die Anforderung kann sich auf das 

Eigentum ader die Benutzung eines Gutes 
erstrecken. 

(2) Hat sich die Anforderung auf das 
Eigentum eines Gutes erstreckt, so wird 
Eigentümer der Staat ader derjenige, zu 
dessen Gunsten die Anforderung erfolgt ist, 
und zwar van dem Zeitpunkt an, in dem der 
Anforderung Folge geleistet worden ist ader, 
bei Anwendung des § 8, van dem Zeitpunkt 
an, in dem das Gut in Besitz genommen wor
den ist. 

(3) Das Eigentum geht frei van allen 
darauf ruhenden Lasten und Rechten über; 
nur Grunddienstbarkeiten können auf dem 
enteigneten Gut ruhen bleiben, jedoch nur 
mit Genehmigung des zuständigen General
sekretärs ader eines van ihm Bevollmächtig
ten. D ie im Artikel 60 des Enteignungsgeset-
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bevindt; deze doet het stuk op een plaats 
binnen de gemeente in bewaring houden. 

(3) In den last wordt aangegeven de tijd, 
binnen welken en zoo noodig de plaats, waar 
aan de vordering moet worden voldaan, als
mede aan welken persoon of welk lichaam de 
goederen moeten worden ter beschikking ge
steld. 

(4) Een afschrift van den last wordt on
verwijld toegezonden aan den Secretaris
Generaal, namens wien de vordering ge
schiedt. 

(5) De Secretarissen-Generaal, in arti
kel 1 genoemd, kunnen, wanneer een gelijk
soortige vordering van roerende zaken moet 
worden gedaan aan een groep van personen, 
deze, in afwijking van lid 1, doen door pu
blicatie in de Nederlandsche Staatscourant; 
lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 5. 
(1) Aan dengene, die ingevolge een vor

dering krachtens dit besluit goederen ter be
schikking heeft gesteld, wordt onverwij ld een 
gedagteekend schriftelijk bewijs verstrekt, 
onderteekend door of namens hem, die de 
vordering heeft gedaan; dit bewijs bevat, 
behalve een vermelding overeenkomstig ar
tikel 10, lid 6, van de daarbedoelde aanspra
kelijkheid, een nauwkeurige aanduiding van 
de ter beschikking gestelde goederen en ver
meldt voorts, aan welken persoon of welk 
lichaam de goederen ter beschikking zijn ge
steld, alsmede den tijd en de plaats der ter
beschikkingstelling, en, naar de onderschei
ding van artikel 6, lid 1, haar aard. 

(2) Kan het voorgaande lid geen toe
passing vinden, dan wordt een overeenkom
stig bewijs toegezonden aan den burgemees
ter der gemeente, waar het gevorderde goed 
zich bevindt. 

(3) Indien het bedrag der in artikel 9 
bedoelde schadeloosstelling of vergoeding 
reeds is vastgesteld, wordt dit bedrag in het 
bewijs vermeld. 

(4) Een afschrift van het bewijs wordt 
onverwijld toegezonden aan den betrokken 
Secretaris-Generaal. 

Artikel 6. 
(1) Een vordering kan strekken tot ter

beschikkingstelling in eigendom of in ge
bruik. 

(2) Indien ten aanzien van eenig goed 
terbeschikkingstelling in eigendom is gevor
derd, is dit goed eigendom van den Staat, 
onderscheidenlijk van den persoon of het 
lichaam, te welks behoeve de vordering is 
gedaan, te rekenen van het tijdstip, waarop 
aan de vordering is voldaan of, bij toepas
sing van artikel 8, van het tijdstip, waarop 
het goed in bezit is genomen. 

(2) De eigendom gaat over vrij van alle 
lasten en rechten daarop rustende; alleen 
erfdienstbaarheden kunnen op het onteigen
de goed gevestigd blijven, doch niet dan met 
goedkeuring door of vanwege den betrokken 
Secretaris-Generaal. De in artikel 60 der 
Onteigeningswet bedoelde lasten en belas-
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zes genannten Verpflichtungen und Steuem, 
die auf dem angeforderten Gut ruhen, gehen 
vom Tage des Eigentumslibergangs an auf 
den Staat oder auf denjenigen liber, zu des
sen Gunsten die Anforderung erfolgt ist. 

§ 7. 
(1) In allen Fällen, in <lenen infolge 

einer Anforderung auf Grund dieser Ver
ordnung das Eigentum an Glitem, für die 
nach irgendeiner gesetzlichen Vorschrift die 
Eintragung in öffentliche Register erforder
lich ist, libergegangen ist, hat der General
sekretär, durch den oder in dessen Namen 
die Anforderung erfolgt ist, unverzliglich für 
die Eintragung des Eigentumslibergangs in 
die hierfür bestimmten Register zu sorgen. 

(2) Die im Zeitpunkt des Eigentums
libergangs auf dem angeforderten Gut ruh
enden Hypothekeneintragungen werden vom 
Amtswegen gelöscht. 

§ 8. 
Werden Gliter, die auf Grund dieser Ver

ordnung angefordert worden sind, nicht ge
mäss der Anforderung innerhalb der gestell
ten Frist oder, wenn dies verlangt wird, so
fort zur Verfügung gestellt, so kann ihre 
Auslieferung von demjenigen, der angefor
dert hat, oder in seinem Namen verlangt 
werden; nötigenfalls können sie unter Zwang 
( met behulp van den sterken arm) in Be
sitz oder in Gebrauch genommen werden. 

§ 9. 
(1) Geht infolge einer auf Grund dieser 

Verordnung vorgenommenen Anforderung 
ein Gut in das Eigentum oder die Benutzung 
des Staates oder einer Dritten liber, so wer
den die Betroffenen - nämlich der Eigen
tlimer, der dinglich Berechtigte, der Mieter 
und der Mietskäufer, soweit sie Schaden er
litten haben - nach den von den im § 1 

genannten Generalsekretären aufgestell
ten Richtlinien vom Staat, bzw. von 
demjenigen, zu dessen Gunsten angefordert 
worden ist, entschädigt; hierbei finden im 
Falie des Eigentumslibergangs die Artikel 
40 bis 49 des Enteignungsgesetzes sinnge
mässe Anwendung. Handelt es sich urn den 
Eigentumslibergang eines Gutes, zu dessen 
Lasten eine Hypothek in die öffentlichen 
Register eingetragen worden ist, so wird den 
Inhabem der Hypothek die erfolgte Anfor
derung so schnell wie möglich schriftlich 
mitgeteilt. Diese Mitteilung wird einge
schrieben an die bei der Eintragung der Hy
pothek bestimmten Anschrift gesendet. 

(:i) Die Entschädigungssummen werden 
nach M öglichkeit von demjenigen oder im 
Namen desjenigen, der angefordert hat, und 
- falls nicht zu Gunsten des Staates an
gefordert worden ist - von demjenigen, zu 
dessen Gunsten angefordert worden ist, oder 
von seinem Vertreter und den im Absatz 1 

bezeichneten Betroffenen gemeinsam fest
gesetzt; wenn hinsichtlich des Preises von 
angeforderten Gütem behördlicherseits Vor-

tingen, waarmede het gevorderde goed is be
zwaard, gaan van den dag van den eigen
domsovergang over op den Staat, onder
scheidenlijk op den persoon of het lichaam, 

. te welks behoeve de vordering is gedaan. 

Artikel 7. 
(1) In alle gevallen, waarin tengevolge 

van een vordering krachtens dit besluit de 
eigendom is overgegaan van goederen, te 
welker aanzien ingevolge eenig wettelijk 
voorschrift inschrijving in openbare regis
ters is vereischt, zal de Secretaris-Generaal, 
door of namens wien de vordering is gedaan, 
onverwijld voor inschrijving van dien over
gang in de daarvoor b estemde registers zorg 
dragen. 

(2) De op het oogenblik van den eigen
domsovergang op het gevorderde goed rus
tende hypothecaire inschrijvingen worden 
ambtshalve doorgehaald. 

Artikel 8. 
Indien goederen, waarvan krachtens dit 

besluit de terbeschikkingstelling in eigen
dom of in gebruik is gevorderd, niet overeen
komstig de vordering binnen den gestelden 
tijd, dan wel d esgevorderd onmiddellijk ter 
beschikking worden gesteld, kan door of na
mens dengene, die de vordering heeft ge
daan, de uitlevering daarvan worden gevor
derd en kunnen dezelve, zoo noodig met be
hulp van den sterken arm, in öezit, onder
scheidenlijk in gebruik, worden genomen. 

Artikel 9. 
(1) Wanneer ingevolge een krachtens 

dit besluit gedane vordering eenig goed in 
eigendom of in gebruik aan den Staat of 
van eenig anderen persoon of ander lichaam 
overgaat, worden de belanghebbenden - te 
weten de eigenaar, de zakelijk gerechtigden, 
de huurder en de huurkooper, voorzoover zij 
althans schade hebben geleden - door den 
Staat, onderscheidenlijk door den persoon of 
het lichaam, schadeloos gesteld overeenkom
stig door de Secretarissen-G en eraal, ge
noemd in artikel I, gestelde regelen; hierbij 
vinden, in geval van eigendomsovergang, de 
artikelen 40-49 der Onteigenin gswet zoo
veel mogelijk overeenkomstige toepassing. 
Betreft het den overgang in eigendom van 
een goed, ten laste waarvan een hypotheek 
in de openbare registers is ingeschreven, dan 
wordt den houders van deze hypotheken zoo 
spoedig mogelijk een kennisgeving van de 
gedane vordering gezonden. D eze kennisge
ving wordt aangeteekend gestuurd aan de 
bij de inschrijving der hypotheken gekozen 
woonplaatsen. 

(2) De bedragen der schadeloosstellin
gen worden, zoo mogelijk, door of namens 
dengene, die de vordering doet, en - indien 
terbeschikkingstelling aan een anderen per
soon of ander lichaam dan den Staat is 
gevorderd - door dezen persoon of dit li
chaam, dan wel door een vertegenwoordiger, 
a lsmede door de in lid I genoemde belang
hebbenden in onderling overleg vastgesteld; 
indien ten aanzien van den prijs van gevor-
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schriften erlassen worden sind, só sind diese 
zu beachten. 

(3) Ausser in den im § 7, Absatz 1, er
wähnten Fällen wird dem Betroffenen, mit• 
dem ein Einverständnis erzielt worden ist, 
die Entschädigung unverzüglich gegen Quit
tung ausbezahlt. 1st dies nicht möglich, so 
wird ihm eine Bescheinigung erteilt, die van 
demjenigen ader im Namen desjenigen, der 
angefordert hat, und - falls nicht zu Guns
ten des Staates angefordert worden ist -
van demjenigen, zu dessen Gunsten ange
fordert worden ist, ader van seinem Ver
treter sowie van dem Betroffenen unterzeich
net wird und die angibt: 

1) denjenigen, der angefordert hat und 
zu wessen Gunsten zur Verfügung gestellt 
worden ist; 

2) Namen und Vomamen, Beruf ader 
Funktion und Wohnsitz des Betroffenen; 

3) die Beschreibung der angeforderten 
Sachen ader Güter; 

4) die vereinbarte Entschädigungssum
me; 

s) denjenigen, der auszahlt. 
(4) In denim Absatz 1, Satz 2, bezeich

neten Fällen wird die Entschädigung erst 
nach Ablauf eines Monats nach Absendung 
der dort vorgeschriebenen Mitteilung aus
bezahlt. 

§ IO, 

(1) Einem Betroffenen im Sinne des§ 9, 
Absatz 1, mit dem kein Einverständnis er
zielt worden ist, wird eine van demjenigen 
ader im Namen desjenigen, der angefordert 
hat, und - falls nicht zu Gunsten des Staa
tes angefordert worden ist - van demjeni
gen, zu dessen Gunsten angefordert worden 
ist, ader van seinem Vertreter unterzeichnete 
Bescheinigung erteilt, in der ausser den im 
§ 9, Absatz 3, unter Ziffer 1 , 2 und 3 be
zeichneten Angaben die Beträge angegeben 
sind, die als Entschädigung angeboten bezw. 
verlangt worden sind. Dasselbe gilt für die 
im § 7, Absatz 1, bezeichneten Fälle. 

(2) D er Betroffene teilt dann auf nicht 
gestempeltem Papier dem zuständigen Ge
neralsekretär den Betrag der van ihm gefor
derten Entschädigung, auf den er Anspruch 
zu haben glaubt, mit; die gleiche Befugnis 
steht einem Betroffenen im Sinne des § 9, 
Absatz 1, zu, der an der gemeinsamen Fest
setzung der Entschädigungssumme (§ 9, Ab
satz 2). nich beteiligt war. 

(3) Falls der zuständige Generalsekre
tär, gegebenenfalls im Einvernehmen mit 
demjenigen, zu dessen Gunsten angefordert 
worden ist, den geforderten Betrag ablehnt, 
so wird die Entschädigung endgültig van 
Ausschüssen festgesetzt, die zu diesem 
Zwecke van den im § 1 genannten General
sekretären eingesetzt werden. 

(4) Die im § 1 genannten Generalsekre
täre erlassen Vorschriften liber die Zusam
mensetzung und Ernennung, die Arbeitswei
se und die Befugnis der Ausschüsse. 
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derde goederen van overheidswege voor
schriften zijn gegeven, moeten deze in acht 
worden genomen. 

(3) Behoudens in de gevallen, bedoeld 
in artikel 7, lid 1, wordt den belanghebbende, 
met wien overeenstemming wordt bereikt, 
de schadeloosstelling terstond tegen kwitan
tie uitbetaald. Is zulks niet mogelijk, dan 
wordt hem een door of namens dengene, die 
de vordering heeft gedaan en - indien ter
beschikkingstelling aan een anderen persoon 
of ander lichaam dan den Staat is gevorderd 
- door dezen persoon of dit lichaam,- dan 
wel door een vertegenwoordiger, alsmede 
door den belanghebbende te onderteekenen 
bewijs gegeven, vermeldende: 

1) wie de vordering heeft gedaan, als
mede aan welken persoon of welk lichaam 
ter beschikking is gesteld: 

2) naam, voornaam, hoedanigheid en 
woonplaats van den belanghebbende; 

3) een omschrijving van de gevorderde 
zaak of goederen; 

4) het overeengekomen bedr ag der scha
deloosstelling; 

s) dengene, die dit bedrag zal uitbetalen. 
(4) In de gevallen, bedoeld in den voor

laatsten zin van het eerste l id, wordt een 
schadeloosstelling niet uitbetaald binnen een 
maand na de verzending van de in dien zin 
voorgeschreven kennisgeving. 

Artikel ro. 
(1) Aan een belanghebbende, als be

doeld in artikel 9, lid 1, met wien geen over
eenstemming wordt bereikt, wordt een door 
of namens dengene, die de vordering heeft 
gedaan en - indien terbeschikkingstelling 
aan een anderen persoon of ander lichaam 
dan den Staat is gevorderd - door dezen 
persoon of dit lichaam, dan wel door een 
vertegenwoordiger, onderteekend bewijs ver
strekt, dat, behalve de gegevens, genoemd 
in artikel 9, lid 3, onder 1, 2 en 3, de bedra
gen vermeldt, die a ls schadeloosstelling zijn 
aangeboden, onderscheidenlijk verlangd. 
Hetzelfde vindt plaats in de gevallen, be
doeld in artikel 7, lid 1. 

(2) Bedoelde belanghebbende zendt bij 
ongezegeld verzoekschrift zijn vordering tot 
het bedrag, waarop hij meent recht te heb
ben, aan den betrokken Secretaris-Generaal 
toe; gelijke bevoegdheid komt toe aan een 
belanghebbende, als in artikel 9, lid 1, ge
noemd, die niet bij het in lid 2 van dat arti
kel bedoelde overleg is betrokken geweest. 

(3) Indien de betrokken Secretaris-Ge
neraal, in voorkomend geval in overeenstem
ming met den persoon of het lichaam, te 
welks behoeve de vordering is gedaan, het 
gevorderde bedrag betwist, wordt de schade
loosstelling in het hoogste ressort vastgesteld 
door commissiën, welke daartoe door de in 
artikel 1 genoemde Secretarissen-Generaal 
worden ingesteld. 

(4) De in artikel 1 genoemde Secreta
rissen-Generaal stellen regelen vast over de 
samenstelling en benoeming, de werkwijze 
en de bevoegdheid der commissiën. 
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(s) Vorbehaltlich der Fälle, auf die § 9, 
Absatz 4, anwendbar ist, wird die nach Ab
satz 3 und 4 festgesetzte Entschädigung un-' 
verzüglich zahlbar gestellt. 

(6) Der niederländische Staat haftet für 
die auf Grund dieses und des vorstehenden 
Paragraphen festgestellten Entschädigungen. 
Auf diese Haftung wird in der im § 5, Ab
satz r, bezeichneten Bescheinigung Bezug 
genommen. 

§ II. 

(r) Wenn der Staat ader ein Dritter, 
der nach den Bestimmungen dieser Verord
nung das Eigentum an den im § 7, Absatz 
r, bezeichneten Gütern erworben hat, diese 
veräussern will, weil das Eigentum für den 
beabsichtigten Zweck nicht länger erforder
lich ist, und wenn noch nicht drei Jahre seit 
dem Zeitpunkt des Eigentumsübergangs 
vergangen sind, sa ist derjenige, der zu die
sem Zeitpunkt Eigentümer war, vorzugs
weise var anderen berechtigt, die Güter ge
gen Zahlung eines gemäss §§ 9 und ra fest
zusetzenden Preises zu kaufen. 

(2) Van der Bestimmung nach Absatz 
r kann abgewichen werden, falls dies in be
sonderen Fällen ader im Hinblick auf eine 
zweckentsprechende Flurbereinigung nach 
dem Urteil des Generalsekretärs im Ministe
rium für Landwirtschaft und Fischerei er
wünscht ist. 

§ 12. 

(r) Wer vorsätzlich einer Anforderung 
gemäss § r nicht Folge leistet ader durch 
Tun ader Unterlassen vorsätzlich bewirkt 
ader vorsätzlich daran mitwirkt, dass einer 
derartigen Anforderung nicht Folge geleis
tet wird, wird mit Gefängnis bis zu vier 
J ahren ader Geldstrafe bis zu zehntausend 
Gulden bestraft. . 

(2) Wer fahrlässig bewirkt, dass einer 
Anforderung gemäss § r nicht Folge geleis
tet wird, wird mit Gefängnis ader Haft bis 
zu einem J ahr ader Geldstrafe bis zu drei
tausend Gulden bestraft. 

(3) Wer einer Aufforderung gemäss § 16 
nicht Folge leistet, wird mit Haft bis zu 
sechs Monaten ader Geldstrafe bis zu zwei
tausend Gulden bestraft. 

(4) Bei Verurteilungen wegen einer nach 
Absatz r bis 3 strafbaren Handlung können 
Güter, die durch diese Handlung erlangt 
worde n sind oder mit denen oder in Bezug 
auf welche die Handlung begangen worden 
ist, ohne Rücksicht darauf, ob sie Eigentum 
des Verurteilten sind, gegebenenfalls mit ih
rer Verpackung eingezogen werden. 

(5) Die strafbaren Handlungen nach 
Absatz r und 2 sind Verbrechen, die straf
bare Handlung nach Absatz 3 ist eine Ueber
tretung. 

(6) Die im § r genannten Generalsekre
täre erlassen Vorschriften über die Bestim
mung der nach Absatz 4 eingezogenen Gü
ter. 

(s) Behoudens in de gevallen, waarin 
artikel 9, lid 4, van toepassing is, wordt de 
overeenkomstig de leden 3 en 4 vastgestelde 
schadevergoeding onverwijld betaalbaar ge
steld. 

(6) De Staat der Nederlanden is aan
sprakelijk voor de overeenkomstig dit en het 
voorgaande artikel vastgestelde schadeloos
stellingen. Deze aansprakelijkheid wordt 
vermeld in het in artikel 5, lid r , bedoelde 
bewijs. 

Artikel II. 

(r) Wanneer de Staat of de persoon of 
het lichaam, welke ingevolge de bepalingen 
van dit besluit den eigendom van goederen, 
als bedoeld in artikel 7, lid r, heeft ver
kregen, deze wenscht te vervreemden, om
dat de eigendom voor het beoogde doel niet 
langer noodzakelijk is en er nog geen drie 
jaren zijn verloopen sedert het tijdstip, waar
op de eigendom is overgegaan, is degene, die 
op dat tijdstip eigenaar was, bij voorkeur 
boven ieder ander gerechtigd de goederen 
tegen betaling van een overeenkomstig de 
artikelen 9 en ra vast te stellen prijs te 
koopen. 

(2) Van het bepaalde in lid r kan wor
den afgeweken, indien zulks in bijzondere 
gevallen of met het oog op een behoorlijke 
verkaveling naar het oordeel van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij wenschelijk is. 

Artikel 12. 

( r) Hij die opzettelijk niet voldoet aan 
een vordering, als bedoeld in artikel r, dan 
wel door handelen of nalaten opzettelijk be
werkt of opzettelijk medebewerkt, dat aan 
een zoodanige vordering niet wordt voldaan, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste vier jaren of geldboete van ten hoog
ste tienduizend gulden. · 

(2) Hij aan wiens schuld te wijten is, dat 
aan een vordering, als bedoeld in artikel 1 

niet wordt voldaan, wordt gestraft met ge
vangenisstraf of hechtenis van t en hoogste 
één jaar of geldboete van ten hoogste drie
duizend gulden. 

(3) Hij die niet voldoet aan een vorde
ring, als bedoeld in artikel 16, wordt gestraft 
inet hechtenis van ten -hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste tweeduizend 
gulden. 

(4) Bij veroordeeling wegens een feit, 
strafbaar gesteld bij dit artikel, kunnen goe
deren, door middel van dat feit verkregen, 
of waarmede of met betrekking tot welke 
dat feit is gepleegd, met hun verpakking 
worden verbeurd verklaard, ongeacht of zij 
den veroordeelde toebehooren. 

(5) De in de leden 1 en " strafbaar ge
stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven, het in lid 3 strafbaar gestelde feit als 
een overtreding. 

(6) Door de Secretarissen-Generaal, ge
noemd in artikel 1, worden regelen gesteld 
met betrekking tot de bestemming van de 
krachtens dit artikel verbeurdverklaarde 
goederen. 
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§ 13. 

Wer hinsichtlich einer auf Grund dieser 
Verordnung erfolgten Anforderung den mit 
der Durchführung beauftragten Beamten 
unrichtige ader unvollständige Mitteilungen 
macht, wird mit Haft bis zu einem Jahr 
ader Geldstrafe bis zu fünftausend Gulden 
bestraft; die strafbare Handlung ist eine 
Uebertretung. 

Die mit der Fahndung der nach dieser 
Verordnung strafbaren Handlungen beauf
tragten Fahndungsbeamten sind, ausser den 
im Artikel 141 des Strafprozessordnung 
(Wetboek van Strafvordering) bezeichneten 
Personen: 

1) die Beamten der Staats- (Rijks) und 
Gemeindepolizei ; 

2) die Beamten der Zollstellen; 

3) die von denim § 1 genannten Gene
ralsekretären hierzu beauftragten Personen. 

§ 15. 
Die Fahndungsbeamten sind jederzeit be

rechtigt, alle Gegenstände, die zur Erfor
schung der Wahrheit dienlich sein können 
ader deren Einziehung, Vemichtung ader 
Unbrauchbarmachung angeordnet werden 
kann, zu beschlagnahmen sowie ihre Aus
händigung zwecks Beschlagnahme zu for
deren. 

§ 16. 
Die Fahndungsbeamten sowie diejenigen, 

die nach dieser Verordnung zur Anforderung 
ermächtigt sind, können jederzeit Einsicht
nahme in alle Unterlagen verlangen, soweit 
sie diese für die ordnungsgemässe Erfüllurig 
ihrer Aufgabe für notwendig halten. Perso
nen, die auf Grund ihres Standes, ihres Be
rufes ader ihres Amts schweigepflichtig sind, 
können die Einsichtnahme in Unterlagen, 
auf die sich ihre Schweigepflicht erstreckt, 
ablehnen. 

§ 17. 
(1) Die· im ersten Satze des § 16 be

zeichneten Personen haben jederzeit Zutritt 
zu allen Orten, deren Betreten sie zur ord
nungsgemässen Erfüllung ihrer Aufgabe bil
ligerweise für notwendig halten können. Nö
tigenfalls verschaffen sie sich den Zutritt 
unter Zwang ( met b ehulp van den sterken 
arm). 

(2) Sie dürfen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
glei tung eines P olizeikommissars ader des 
Bürgermeisters der Gemeinde ader v ersehen 
mit einer allgemeinen ader besonderen 
schriftlichen Vollmacht des Generalstaats
anwalts am Gerichtshof (Procureur-Gene
raal bij het Gerechtshof) ader des Staats
anwalts (Officier van justitie) ader mit 
einer besonderen schriftlichen Vollmacht des 
Polizeikommissars ader in Gemeinden, in 
<lenen kein Kommissar ist, des Bürgermeis
ters. Ueber das Betreten einer Wohnung ist 
innerhalb van 48 Stunden Protokoll aufzu
nehmen. Darin muss der Zeitpunkt des Be
tretens und der damit beabsichtigte Zweck 
angegeben werden. 
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Artikel 13. 

Hij die terzake van een vordering, krach
tens dit besluit gedaan, aan de met de uit
voering daarvan belaste ambtenaren onjuis
te of onvoldoende mededeelingen doet, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste één 
jaar of geldboete van ten hoogste vijfdui
zend gulden; het feit wordt beschouwd als 
een overtreding. 

Artikel 14. 
De opsporingsambtenaren, belast met het 

opsporen van de feiten, bij dit besluit straf
baar gesteld, zijn, behalve de bij artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aan
gewezen personen: 

1) de ambtenaren der Rijks- en Gemeen
tepolitie; 

2) de ambtenaren der Invoerrechten en 
Accijnzen; 

3) zij die door de Secretarissen-Gene
raal, genoemd in artikel 1, daartoe zijn aan
gewezen. 

Artikel 15. 
De opsporingsambtenaren zijn te allen tij

de bevoegd om in beslag te nemen, zoome
de ter inbeslagneming de uitlevering te vor
deren van alle voorwerpen, welke tot ont
dekking der waarheid kunnen dienen of wel
ker verbeurdverklaring, vernietiging of on
bruikbaarmaking kan worden bevolen. 

Artikel 16. 
De opsporingsambtenaren, alsmede dege

nen, die ingevolge dit besluit bevoegd zijn 
een vordering te doen, kunnen te allen tijde 
inzage vorderen van alle bescheiden, waar
van zij voor de goede vervulling van hun 
taak inzage noodig oordeelen. Personen, die 
uit hoofde van hun stand, hun beroep of 
hun ambt tot geheimhouding verplicht zijn, 
kunnen de inzage weigeren van bescheiden, 
tot welke hun plicht tot geheimhouding zich 
uitstrekt. 

Artikel 17. 
(1) De personen, in den eersten zin van 

artikel 16 bedoeld, hebben te allen tijde toe
gang tot alle plaatsen, voor zoover zij betre
ding daarvan voor een goede vervulling van 
hun taak redelijkerwijze noodig kunnen oor
deelen. Zoo noodig verschaffen zij zich den 
toegang met behulp van den sterken arm. 

(2) In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan vergezeld 
van een commissaris van politie of van den 
burgemeester der gemeente, dan wel voor
zien van een algemeenen of bijzonderen 
schriftelijken last van den Procureur-Gene
raal bij het Gerechtshof of van den Officier 
van Justitie, of van een bijzonderen schrif
telijken last van den commissaris van po
litie of in gemeenten, waar geen commissaris 
is , van den burgemeester. Van dit binnen
treden wordt binnen tweemaal 24 uren pro
ces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede 
van het tijdstip van het binnentreden en van 
het daarmede beoogde doel melding gemaakt. 
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(3) Sie sind berechtigt, sich von be
stimmten. von ihnen zu bezeichnenden, P er
sonen begleiten zu lassen. In dem im Ab
satz 2 genannten Fall ist dies ins Protokoll 
aufzunehmen. 

§ 18. 
(1) Die im § 1 genannten Generalsekre

täre erlassen Vorschriften zur Durchführung 
dieser Verordnung; sie werden im "Neder
landsche Staatscourant" veröffentlicht. 

(2) Die Nichtbefolgung dieser Vorschrif
ten wird, sofern sie darin ausdrücklich als 
strafbar im Sinne dieses Paragraphen er
klärt ist, mit Haft bis zu zwei Monaten oder 
Geldstrafe bis zu fünfhundert Gulden be
straft. Diese strafbaren Handlungen sind 
Uebertretungen. 

§ 19. 
Diese Verordnung wird als "Allgemeine 

Anforderungsverordnung 1940" zitiert. 

§ 20. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 22. August 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium lür Handel, 
Gewerbe und Schiflahrt, 

H . M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär im ·Ministerium 
lür Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Justiz, 

J. C. TENKINK. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des Jnnern, 

K . J . FREDERIKS. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Unterricht, 

Künste und Wissenschaften: 
VAN POELJE. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L . J . A. TRIP. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

Der Generalsekretär im 
Ministerium lür Soziale Angelegenheiten, 

A. L. S CHOLTENS. 

N °. 111. 

27. August z940. VERORDNUNG des 
R eichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete liber das Ver
bot der Kürzung von L öhnen und Ge
hältern. (Verordnungsblatt, Stück 23) . 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnisse in 
den N iederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

N°. 110-111 

(3) Zij zijn bevoegd, zich van bepaalde, 
door hen aan te wijzen personen te doen ver
gezellen. In het geval, bedoeld in lid 2, wordt 
hiervan melding gemaakt in het proces-ver
baal. 

Artikel 18. 
(1) De in artikel 1 genoemde Secreta

rissen-Generaal kunnen regelen ter uitvoe
ring van dit besluit vaststellen; deze worden 
afgekondigd in de Nederlandsche Staatscou
rant. 

(2) Niet naleving van daarbij gestelde 
voorschriften, voor zoover uitdrukkelijk als 
strafbaar feit in den zin van dit artikel aan
geduid, wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste twee maanden of geldboete van t en 
hoogste vijfhonderd gulden. Het feit wordt 
beschouwd als een overtreding. 

Artikel 19. 
Dit besluit wordt aangehaald onder den 

titel: ,,Algemeen vorderingsbesluit 1940". 

Artikel 20. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M . HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, 

]. C. TENKINK. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 

K . J. FREDERIKS. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 
VAN POELJE. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L . J . A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, 

D . G. W. SPITZEN. 

De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken, 

A. L . SCHOLTENS. 

N °. 111, 

27 Augustus z940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
verbod van verlaging van loonen en sa
larissen. (Verordeningenblad, Stuk 23) . 

Op grond van § 5 van het D ecreet van 
den Führer betreffende de uitoefening der 
Regeeringsbevoegdheden in Nederland van 
18 Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

10 
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§ I. 

(1) Eine Kürzung der für die Arbeits
verhältnisse in landwirtschaftlichen, gewerb
lichen und Handelsbetrieben sowie in freien 
Berufen geltenden Lohn- und Gehaltsätze 
ist ohne Genehmigung unzulässig. 

(2) Einer Genehmigung bedarf es nicht, 
wenn bei tariflich geregelten Bezügen die 
Tarifvertragsparteien, im übrigen die P ar
teien des Arbeitsvertrages, sich über die 
Kürzung einigen. 

§ 2, 

Unter geltenden Lohn ader Gehaltsätzen 
sind die für eine bestimmte Arbeit tatsäch
lich gewährten Zeit- ader Stücklöhne sowie 
Gehälter einschliesslich regelmässiger Zu
schläge und sonstiger Vergütungen zu ver
stehen. 

§ 3. 
(1) Die zur D urchführung dieser Ver

ordnung erforderlichen Vorschriften werden 
vom Generalsekretär im Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten erlassen und im 
,,Nederlandsche Staatscourant" veröffent
licht. 

(2) Sie dürfen Strafdrohungen enthal
ten. 

§ 4. 
(1) D iese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkündung in Kraft. 
(2) M it dem gleichen Zeitpunkt tritt die 

Verordnung des Oberbefehlshabers der L and
und Seemacht vom 24. Mai 1940 (Staats
blatt Nr. O.800) ausser Kraft. 

D en Haag, am 27. August 1940. 
D er R eichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

0
• 112. 

28. August 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derlän ischen Gebiete liber besondere 
wirtschaftliche Massnahmen. (Verord
nungsblatt, Stück 23) . 

Auf Grund § s des Erlasses des Führers 
liber Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S . 778) verordne ich: 

§ J. 

Sitzverlegung. 

(1) Das Gesetz vom 26. April 1940 über 
besondere Massnahmen für Aktiengesell
schaften und andere juristische Personen, die 
ihren Sitz im Königreich der Niederlande 
haben, sowie für Seeschiffe, die zum Führen 
der niederländischen Flagge berechtigt sind 
(Staatsblatt Nr. 200), tritt ausser Kraft. 

(2) Sitzverle~ngen, die auf Grund des 
im Absatz 1 genannten Gesetzes vor dem 
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Artikel 1. 

(1) Verlaging van de ten aanzien v a n de 
arbeidsverhoudingen in landbouw-, indus
trie- en handelsbedrijven, alsmede in de vrije 
beroepen geldende Iconen en salarissen is 
zonder vergunning verboden. 

(2) Geen toestemming is noodig, wan
neer bij een collectieve arbeidsovereenkomst 
de desbetreffende partijen, in andere geval
len de partijen bij een arbeidsovereenkomst 
het over de verlaging eens zijn. 

Artikel 2. 

Onder geldende loonen en salarissen wor 
den de voor een bepaald werk werkelijk uit
betaalde tijd- en stukloonen, a lsmede sala
rissen, met inbegrip van regelmatig terug
keerende toeslagen en andere vergoedingen, 
·verstaan. 

Artikel 3. 
(1) De voor de uitvoering van deze ver

ordening noodige voorschriften worden door 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Sociale Zaken uitgevaardigd en in 
de Nederlandsche Staatscourant bekendge
maakt. 

(2) Deze voorschriften mogen strafbe
dreigingen bevatten. 

A:tikel 4. 
(1) Deze v erordening treedt in werking 

op den dag harer afkondiging. 
(2) Op hetzelfde tijdstip treedt het be

sluit van den Opperbevelhebber van de 
Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940 
(Staatsblad No. O .800) buiten werking. · 

's-Gravenhage, 27 Augustus 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

:.t8 Augustus 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bij
zondere maatregelen op economisch ge
bied. (Verordeningenblad, Stuk 23). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer betreffende uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778), bepaal ik: 

Artikel r. 

Verplaatsing van den zetel. 

(1) De wet van 26 April 1940, houdende 
bijzondere voorzieningen met betrekking tot 
de in gebiedsdeelen van het Koninkrijk der 
Nederlanden gevestigde naamlooze vennoot
schappen en andere rechtspersonen, alsmede 
met betrekking tot zeeschepen, die gerech
tigd zijn tot het voeren van de Nederland
sche vlag (Staatsblad No. 200) treedt buiten 
werking. 

(2) Verplaatsingen van den zetel, die op 
grond van de in lid 1 genoemde wet vóór 
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Inkrafttreten dieser Verordnung vorgenom
men worden sind, sind bis zum 15. September 
1940 bei dem Generalsekretär im Ministe
rium für Handel, Gewerbe und Schiffahrt 
anzumelden. Wer an einer solchen Sitzver
legung massgeblich mitgewirkt hat, ist ver
pf!ichtet, die Anmeldung vorzunehmen ader 
zu bewirken. 

(3) Eine auf Grund des im Absatz 1 

genannten Gesetzes vorgenommene Sitzver
legung ader eine auf diese r beruhende Mass
nahme ader Rechtswirkung kann ganz ader 
teilweise für unwirksam erklä rt ader aufge
hoben werden. Der Generalsekretär im Mi
nisterium für Handel, Gewerbe und Schif
fahrt trifft diese Anordnungen . E~ kann die 
weiter erforderlich werdenden M assnahmen 
treffen. 

(4) Die gesetzlichen Vertreter der Un
ternehmen sind verpflichtet, die sich aus Ab
satz 3 für den S itz ergebenden Aenderungen 
im " Nederlandsche Staatscourant" zu ver
öffentlichen. Diese sind van Amts wegen ge
bührenfrei im Handelsregister einzutragen, 
wenn eine auf Grund des im Absatz 1 ge
nannten Gesetzes vorgenommene Sitzver
_legung dort eingetragen worden ist. 

. § 2. 

Rech te aus Anteilen an Unternehmen. 
(1) Sind Wertpapiere, in <lenen Anteile 

,m inländischen ader ausländischen juristi
schen Personen ader Personenvereinigungen 
des Privatrechts verbrieft sind nach ausser
halb des in Europa liegenden Staatsgebietes 
(het Rijk in Europa) verbracht worden , so 
kann der Anteilsberechtigte die in dem 
Wertpapier verbrieften R echte auch dann 
ausüben, wenn er infolge der Auswirkungen 
des Krieges nicht in der Lage ist, die Ur
kunden in seinen Gewahrsam zu nehmen 
oder vorzulegen. Dies gilt nur zugunsten na
türlicher Personen sowie juristischer Perso
n en, Personenvereinigungen, Anstalten, Stif
tungen, sonstiger Zweckvermögen und Ein
zelkaufleute (Unternehmen), die sich in den 
besetzten niederländischen Gebieten auf
halten a der dort ihren Sitz haben. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gel
ten auch zugunsten einer juristischen Per
son, die auf Grund des im § 1, Absatz 1 , ge
nannten Gesetzes ihren Sitz verlegt hat. In 
diesem Falie können die in dem Wertpapier 
verbrieften Rechte nur van der in den be
setzten niederländischen Gebieten vorhan
denen Leitung des Untemehmens ausgeübt 
werden. Als Leitung gilt insbesondere auch 
ein auf Grund der Verordnung Nr. 26/i940 
eingesetzter Verwalter. 

(3) Soweit van einem anderen als dem 
durch die Vorschriften der Absätze 1 und 2 

Begünstigten Rechtshandlungen vorgenom
men worden sind ader werden, die der Ge
wahrsam der Urkunden ermöglicht, sind 
diese unwirksam, es sei denn, das der Ge
neralsekretär im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt etwas anderes be
stimmt. 

het in kracht treden van deze verordening 
hebben plaats gehad, moeten vóór 15 Sep
tember 1940 bij den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart worden opgegeven. Hij, die aan 
zulk een verplaatsing van den zetel in over
wegende mate heeft medegewerkt, is ver
plicht de opgave te doen of te laten doen . 

(3) E en op grond van de in lid 1 ge
noemde wet verrichte verplaatsing van den 
zetel of een op laatstgenoemde handeling 
berustende maatregel of daaruit voortvloei
end rechtsgevolg kan geheel of t en deele nie
tig verklaard of opgeheven worden. D eze be
slissingen gaan uit van den Secretaris-Gene
raal van het Departem ent van Handel, Nij
verheid en Scheepvaa rt. Deze kan t evens 
die maatregelen treffer., die in dit verband 
verder noodig blijken te zijn. 

(4) De wettelijke vertegenwoordigers 
van ondernemingen zijn verplicht de ver
anderingen op grond van lid 3 ten aanzien 
van den zetel in de Nederlandsche Staats
courant bekend te maken. D eze veranderin 
gen moeten ambtshalve kosteloos in het Han
delsregister worden ingeschreven, indien de 
verplaatsing van den zetel, welke op grond 
van de in lid 1 genoemde wet is geschied, 
daarin is ingeschreven . 

Artikel 2. 

Rechten uit aandeelen in ondernemingen. 
(1) Zijn effecten, waarin aandeelen in 

binnen- en buitenlandsche privaatrechtelij
ke rechtspersonen of vereenigingen van per
sonen tot uitdrukking komen, n aar een ge
bied buiten het Rijk in Europa gebracht, 
dan kan hij, die recht op het aandeel heeft, 
de uit dit aandeel voortvloeiende rechten 
ook dan uitoefen en, indien hij ten gevolge 
van den oorlog niet in staat is de aandeel
bewijzen tot zich te nemen of aan te bieden. 
Dit geldt slechts ten behoeve van die na
tuurlijke of rechtspersonen, vereenigingen 
van personen, instellingen, stichtingen en an
dere doelvermogens en handelszaken, die 
door één persoon worden gedreven (onder
nemingen), die zich in het bezette N eder
landsche gebied ophouden of aldaar hun ze
tel hebben. 

(2) De bepalingen van lid 1 gelden ook 
ten aanzien van een rechtspersoon, die op 
grond van de in art. 1, lid 1 , genoemde wet 
haar zetel verplaatst heeft. In een dusdanig 
geval kunnen de uit het effect voortvloeien
de rechten slechts door de(n) zich binnen 
het bezette Nederlandsche gebied bevinden
de bestuurder(s) geldend gemaakt worden. 
Als bestuurder is ook aan te zien een inge
volge de Verordening No. 26/1940 aange
stelde beheerder. 

(3) Indien door een ander dan den in de 
leden 1 en 2 aangewezen gerechtigde rechts
handelingen zijn verricht of worden verricht, 
die door het feitelijke bezit der aandeelbe
wijzen mogelijk zijn geworden, zijn deze van 
onwaarde, tenzij de Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaar t anders mocht bepalen. 



148 

§ 3. 
Abstempelung von Anteilen. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete kann bestimmen, 
dass die Wertpapiere, in <lenen die Anteile 
einer Aktiengesellschaft ( naamlooze ven
nootschap) oder einer anderen juristischen 
Person oder Personenvereinigung des Pri
vatrechts verbrieft sind, innerhalb einer von 
ihm festgesetzten Frist zur Abstempelung 
vorgelegt werden. Er kann bestimmen, wel
che Rechtsfolgen sich daraus ergeben, dass 
die Wertpapiere nicht fristgerecht vorge
legt werden. 

§ 4. 
Stralen. 

(1) Mit Gefängnis bis zu fünf Jahren 
und mit Geldstrafe bis zu einhunderttausend 
Gulden oder mit einer dieser Strafen wird 
bestraft, wer der im § 1, Absatz 2, bestimm
ten Anmeldepflicht nicht genügt oder einer 
auf Grund des § 6 erlassenen Vorschrift vor
sätzlich zuwiderhandelt, soweit die T at nicht 
nach einer anderen Vorschrift mit schwererer 
Strafe bedroht ist. 

(2) Wer einer der im Absatz I bezeich
neten Vorschriften fahrlässig zuwiderhan
delt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Gul
den bestraft. 

(3) Die im Absatz I bezeichneten Straf -
taten sind Verbrechen; die im Absatz 2 be
zeichneten Straftaten sind Uebertretungen. 

§ 5. 
Strafveriolgung. 

D ie Strafverfolgung bei Zuwiderhandlun
gen gegen § 1, Absatz 2, oder eine auf Grund 
des § 6 erlassene Vorschrift findet nur auf 
Antrag des Generalsekretärs im Ministe
rium für Handel, Gewerbe und Schiffahrt 
statt. Der Antrag kann zurückgenommen 
werden. 

§ 6. 
Weitere Massnahmen. 

(1) Der R eichskommissar für die be
setzten niederländischen Gebiete trifft die 
zur Durchführung dieser Verordnung erfor
derlichen Massnahme n und erlässt die zu 
ihrer Durchführung oder Ergänzung not
wendigen Vorschriften. Er kann liber Zwei
felsfragen, die sich aus der Anwendung der 
Vorschriften dieser Verordnung ergeben, all
gemein rechtsverbindliche Entscheidungen 
treffen. 

(2) Der Reichskommissar für die be
setzten niederländischen Gebiete kann die 
ihm nach Absatz I zustehenden Befugnisse 
übertragen. 

§ 7. 
Jnkrafttreten. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 28. August 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 
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Artikel 3. 
Afstempeling van Aandeelen. 

De Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied kan bepalen, dat de ef
fecten, waarin de aandeelen en [in? Red.] 
het vermogen eener naamlooze v ennootschap 
of van een andere privaatrechtelijke rechts
persoon of vereeniging van personen tot uit
drukking zijn gebracht, binnen een door hem 
bepaalden termijn ter afstempeling worden 
aangeboden. Hij kan tegelijkertijd bepalen, 
welke de rechtsgevolgen zullen zijn, voor het 
geval de bedoelde aanbieding niet binnen 
den aangegeven termijn plaats vindt. 

Artikel 4. 
Straffen. 

(1) Hij die niet voldoet aan de verplich
ting tot aanmelding, als bedoeld in art. 1, 

lid 2, of die opzettelijk in strijd handelt met 
een op grond van artikel 6 gegeven voor
schrift, wordt, voor zoover op grond van een 
andere bepaling geen zwaarder straf tegen 
de handeling is bedreigd, gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste vijf jaar er.. 
met geldboete van ten hoogste honderddui
zend gulden of met een van deze straffen. 

(2) Hij die door zijn schuld in strijd met 
een der in lid I gegeven voorschriften han
delt, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar of met geldboete van 
ten hoogste tien duizend gulden. 

(3) Handelingen, als bedoeld in lid 1, 

zijn misdrijven (Verbrechen) ; handelingen, 
als bedoeld in lid 2, zijn overtredingen (Ue
bertretungen). 

Artikel 5. 
Strafvervolging. 

Handelingen, in strijd met artikel 1 , lid 2, 

of met een op grond van artikel 6 gegeven 
voorschrift, worden slechts op vordering van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart vervolgd. Deze vordering kan inge
trokken worden. 

Artikel 6. 
Verdere maatregelen. 

(1) De Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied treft de voor de 
uitvoering van deze verordening noodige 
maatregelen en geeft de voor haar uitvoering 
of aanvulling noodige voorschriften. Hij oor
deelt over twijfelgevallen, die zich bij de toe
passing van de voorschriften dezer verorde
ning voordoen. Zijn beslissingen hebben al
gemeene rechtskracht. 

(2) De Rijkscommissaris voor het bezet
te Nederlandsche gebied kan de hem inge
volge lid I toekomende bevoegdheden over
dragen. 

Artikel 7. 
l nwerkingtreding. 

Deze verordening treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 28 Augustus 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Neder/andsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 
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28. August z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber besondere 
Massnahmen zum Zwecke des Luft
schutzes. (Verordnungsblatt, Stlick 23). 

Auf Grund § s des Erlasses des Führers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Kraftfahrzeuge dlirfen in der Zeit zwischen. 
22 Uhr und 4 Uhr im öffentlichen Verkehr 
nicht benutzt werden. 

§ 2. 

(1) Von der Vorschrift des § 1 sind be
freit: 

r) die Kraftfahrzeuge der deutschen 
Wehrmacht, der Dienststellen des Reichs
kommissars für die besetzten niederländi
schen Gebiete, der Waffen-SS, der Deut
schen Polizei , d es Deutschen Grenzaufsichts
dienstes, der Technischen Nothilfe, des 
Reichsarbeitsdienstes, sowie die K,raftfahr
zeuge reichsdeutscher Dienststellen, die mit 
einem amtlichen deutschen Kennzeichen be
zeichnet sind; 

2) die Kraftfahrzeuge der niederländi
schen Polizei und Feuerwehr, des niederlän
dischen Grenzaufsichtsdienstes und des be
hördlichen Luftschutzdienstes sowie Ambu
lanz-, Rettungs - und Aerztefahrzeuge, die 
als solche kenntlich sind und deren Benut
zung in der Zeit zwischen 22 Uhr und 4 Uhr 
zur ErfülluJlg hoheitlicher Aufgaben oder 
dienstlicher oder beruflicher Pflichten bei 
Gefahr im Verzuge erforderlich ist; 

3,,) Lastkraftwagen der niederländischen 
Postverwaltung im Ortsverkehr; 

4) Kraftdroschken, wenn ihre Benut
zung zur Erflillung hoheitlicher Aufgaben 
oder dienstlicher oder beruflicher Pflichten 
bei Gefahr im Ve rzuge im Sinne der Be
stimmungen der Ziffern 1 oder 2 unbedingt 
erforderlich ist oder wenn sie Kranke oder 
Gebrechliche befördern oder Fahrten von 
oder zu Bahnhöfen im Ortsverkehr ausfüh
ren; 

s) Lastkraftwagen, die unbedingt erfor
derliche Lebensmitteltransporte durchfüh
ren · 

6) Personenomnibusse, die zum Zwecke 
eines unbedingt· erforderlichen Berufsver
kehrs eingesetzt werden. 

(2) Das Inverkehrbringen von Kraft
fahrzeugen gemäss Absatz 1, Ziffer 5 und 6, 
bedarf de r Genehmigung d es Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete. Der Antrag auf Genehmigung ist 

N°. 113. 

28 Augustus z940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende bij
zondere maatregelen ten behoeve van 
de luchtbescherming. (Verordeningen
blad, stuk 23). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Het is verboden tusschen 22 uur en 4 uur 
motorrijtuigen in het openbaar verkeer te 
gebruiken. 

Artikel 2. 

Van het in artikel 1 genoemde verbod zijn 
uitgezonderd: 

1) motorrijtuigen van de Duitsche weer
macht, van de dienstbureaux van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, van de "Waffen-SS", van de Duit
sche politie, van den grenswachtdienst 
(Grenzaufsichtsdienst), van den Techni
schen Hulpdienst (Technische Nothilfe) en 
van den Rijksarbeidsdienst, alsmede van 
Duitsche dienstbureaux , wanneer laatstbe
doelde motorrijtuigen van een ambtelijk 
Duitsch kenteeken voorzien rijn; 

2) motorrijtuigen van de Nederlandsche 
politie, brandweer en grensbewaking, van 
den Nederlandschen openbaren luchtbe
schermingsdienst, alsmede ambulance-mo
torrijtuigen en motorrijtuigen van diensten 
voor Eerste Hulp en van artsen, die als zoo
danig te onderkennen zijn en waarvan het 
gebruik tusschen 22 uur en 4 uur noodzake
lijk is voor de uitvoering van van overheids
wege gegeven opdrachten of voor de vervul
ling van plichten, welke uit dienst of beroep 
voortvloeien, een en ander voor het geval 
vertraging gevaar zou opleveren; 

3) vrachtauto's der Nederlandsche pos
terijen bij plaatselijk verkeer; 

4) motorhuurrijtuigen, voor zoover het 
gebruik daarvan in den zin van het onder x 
en 2 bepaalde absoluut noodzakelijk is voor 
de uitvoering van van overheidswege gege
ven opdrachten of voor de vervulling van 
plichten, die uit dienst of beroep voort
vloeien, een en ander voor het geval vertra
ging gevaar op zou leveren, alsmede voor 
vervoer van zieken en gebrekkigen, dan wel 
voor vervoer ter plaatse van en naar sta
tions ; 

5) vrachtauto's, waarmede absoluut 
noodzakelijke levensmiddelentransporten 
plaats vinden: 

6) Personenautobussen, die gebruikt 
worden bij absoluut noodzakelijk vervoer 
van werkkrachten naar en van de plaats, 
waar deze hun werkzaamheden verrichten. 

(2) Het in verkeer brengen van motor
rijtuigen volgens lid 1, onder 5 en 6, kan niet 
dan met goedkeuring van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
plaats vinden. Het verzoek moet schriftelijk 
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schriftlich zu Händen des Staboffiziers der 
Deutschen Ordnungspolizei beim Beauftrag
ten des Reichskommissars in den Provinzen 
zu stellen; die schriftliche Genehmigung ist 
bei Fahrten im Sinne der Ziffern 5 oder 6 
vom Fahrer des Kraftfahrzeugs bei sich zu 
führen. 

§ 3. 

Die Leistungsaufnahme der in Kraftfahr
zeugen verwendeten Gliihlampen darf nicht 
übersteigen: 

,) bei Scheinwerfern 35 Watt; 
2) bei seitlichen Begrenzungslampen ID 

Watt. 
§ 4· 

Das Betreten des Strandes sowie baulicher 
Anlagen, die sich seewärts von festangelegten 
Strassen (Boulevards, Promenaden), Wegen 
oder Gebäudeanlagen befinden, wie Lan
dungsbrücken, Molen, Fiere, Spundmauern 
und dergl., sowie der Dünen ist in der Zeit 
zwischen Sonnenuntergang und Sonnenauf
gang verboten. 

§ 5. 
Die Ueberwachung der Verdunklungs- und 

Luftschutzmassnahmen kann auch durch die 
Organe der deutschen Ordnungspolizei un
mittelbar erfolgen. 

§ 6. 

(,) Zuwiderhandlungen gegen die Be
stimmungen dieser Verordnung werden mit 
Haft bis zu sechs Monaten und mit Geld
strafe bis zu eintausend Gulden oder mit 
einer dieser Strafen bestraft, soweit nicht 
nach anderen Bestimmungen eine höhere 
Strafe verwirkt ist. 

(2) Handlungen im Sinne des Absatzes 
r s ind U ebertretungen. 

(3) Kraftfahrzeuge, die den Bestimmun
gen des § ID der Verordnung Nr. 34'1940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete oder des § 3 dieser Ver
ordnung nicht entsprechen oder die entge
gen den B estimmungen der §§ I und 2 die
ser Verordnung in den Verkehr gebracht 
werden, können auf unbestimmte Zeit si
chergestellt werden. Die Fahrer solcher 
Kraftfahrzeuge können vorläufig festgenom
m en werden. 

§ 7. 
Es treten in Kraft: 
,) die Bestimmungen der §§ r, 2, 4 , 5 

und 6 am Tage der Verkündung; 
2) die Bestimmungen des § 3 acht Tage 

nach der Verkündung. 
Den Haag, am 28. August ,940. 

Der Reichskorrunissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

S EYSS-lNQU ART. 
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bij den Stafofficier (Staboffizier) der Duit
sche "Ordnungspolizei" bij de gevolmachtig
den van den Rijkscommissaris in de provin
ciën worden ingediend; de schriftelijke ver
gunning moet bij ritten in den zin van lid I, 

onder 5 of 6, door den bestuurder van het 
motorrijtuig steeds bij zich worden gedragen. 

Artikel 3. 
Het vermogen van in motorrijtuigen ge

bruikte gloeilampen mag niet te boven gaan: 
,) 35 Watt voor koplichten; 
2) ID Watt voor spatbordlampjes of tor

pedo-frontlampjes. 

Artikel 4. 

Het is verboden tusschen zonsondergang 
en zonsopgang het strand, alsmede gebouw
de complexen, die tusschen de zee en aange
legde straten (boulevards en promenaden), 
wegen en gebouwen liggen, zooals steigers, 
havenhoofden, pieren en beschoeiingsmuren 
en dergelijke , alsmede de duinen te betreden. 

Artikel 5. 
H et toezicht op de naleving van verduis

terings- en luchtbeschermingsmaatregelen 
kan ook direct door de organen der Duitsche 
,,Ordnungspolizei" geschieden. 

Artikel 6. 
(,) Hij die in strijd handelt met het in 

deze verordening bepaalde, wordt met hech
tenis van ten hoogste zes maanden en met 
geldboete van ten hoogste duizend gulden of 
met één dezer straffen gestraft, voor zoover 
niet in andere bepalingen een hoogere straf 
bedreigd is. 

(2) Handelingen, als bedoeld in lid ,, 
zijn overtredingen (Uebertretun gen). 

(3) Motorrijtuigen, die niet aan het be
paalde bij artikel ID der Verordening No. 34/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied, of aan het be
paalde bij artikel 3 van de onderhavige ver
ordening voldoen, of die in strijd met het 
bepaalde bij de artikelen 2 en 3 van de on
derhavige verordening aan het verkeer deel
nemen, kunnen voor onbepaalden tijd in be
slag worden genomen. De bestuurders van 
zoodanige motorrijtuigen kunnen in voorloo
pige hechtenis ( vorläufig festgenommen) 
worden genome n. 

Artikel 7. 
De bepalingen van de a rtikelen I, 2, 4, 5 

en 6 treden in werking op den dag van afkon
diging. De bepaling van artikel 3 treedt 8 
dagen na de afkondiging in werking. 

's-Gravenhage, 28 Augustus ,940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 
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N°. 114. 

27. August z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten 
niederländische Gebiete liber Massnah
men auf dem Gebiete des Besoldungs
und Versorgungswesens der ehemaligen 
niederländischen Wehrmacht. (Verord
nungsblatt, Stück 23). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I. S . 778) verordne ich: 

§ I. 

Der Chef der Abwicklungsstelle des Ver
teidigungsministeriums (Departement van 
Defensie) wird ermächtigt, im Einverneh
men mit dem Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen und, soweit erforderlich, 
mit dem Generalsekretär im Ministerium 
des Innern, Anordnungen liber die Besol
dung, das Wartegeld und das Ruhegehalt 
der Angehörigen der ehemaligen niederlän
dischen Wehrmacht und liber die Versorgung 
ihrer Hinterbliebenen zu treffen. 

§ 2. 

Der Chef der Abwicklungsstelle des Ver
teidigungsministeriums (Departement van 
Defensie) wird ermächtigt, im Einverneh
men mit dem Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen und, soweit erforderlich, 
mit dem Generalsekretär im Ministerium 
des Innern, Anordnungen liber die Entschä
digung der im Dienste der ehemaligen nie
derländischen Wehrmacht beschäftigten und 
infolge solcher Dienstleistungen körperlich 
beschädigten Zivilarbeitskräfte, sowie liber 
die Versorgung ihrer Hinterbliebenen zu 
treffen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 27. August 1940. 

Der Reichskommissar lür die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 115. 

27. August z940. ERSTE DURCHFUEH
RUNGSVERORDNUNG des Chefs der 
Abwicklungsstelle des Verteidigungsmi
nisteriums über Massnahmen auf dem 
Gebiete des Besoldungs- und Versor
gungswesens der ehemaligen niederlän
dischen Wehrmacht. (Verordnungsblatt, 
Stück 23). 

Auf Grund §§ 1 und 2 der Verordnung Nr. 
II4/1940 und gèmäss §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
im Einvernehmen mit den Generalsekretä-

27 Augustus z940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Verordeningen
blad, Stuk 23). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

Het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van het Departement van Defensie wordt 
gemachtigd, na verkregen instemming van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën en, voor zooveel noodig, 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Binnenlandsche Zaken, voorzie
ningen te treffen nopens de bezoldiging, het 
wachtgeld en het pensioen van het militaire 
personeel van de voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht en nopens de verzorging 
van hun nabestaanden. 

Artikel 2. 

Het Hoofd van het Afwikkelingsbureau 
van het Departement van Defensie wordt 
gemachtigd, na verkregen instemming van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën en, voor zooveel noo
dig, van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandsche Zaken, 
voorzieningen te treffen nopens de schade
loosstelling van in dienst van de voormalige 
Nederlandsche Zee- en Landmacht gebezig
de burgerwerkkrachten, die in en door dien 
dienst lichamelijk letsel hebben bekomen, 
zoomede nopens de verzorging van hun na
bestaanden. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 27 Augustus 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

N°. 115. 

27 Augustus z940. EERSTE UITVOE
RINGSBESLUIT van het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Depar
tement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en 
verzorging· van militair en burgerlijk 
personeel der voormalige Nederlandsche 
Zee- en Landmacht. (Verordeningen
blad, Stuk 23). 

Op grond van §§ 1 en 2 der Verordening 
No. 124/i940 en in overeenstemming met§§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied en na verkregen instemming 
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ren in den Ministerien für Finanzen und des 
Innern verordnet: 

§ l, 

(1) Im Artikel 72 des Beförderungsge
setzes für die Landmacht 1902 (Bevorde
ringswet voor de Landmacht z902) in der 
Fassung des Gesetzes vom 12. August 1939 
(Staatsblatt Nr. 502) werden nach Absatz 1 

folgende Absätze 2 bis 5 eingeschoben: 
,.2. Falls ein auf Grund der Bestimmun

gen des Artikels 70 unter Ziffern 2 bis 6 in 
die Nichtaktivität versetzter Offizier Ein
künfte bezieht oder beziehen wird aus oder 
im Zusammenhang mit Arbeiten oder ge
werblichen Tätigkeiten, die er mit oder nach 
dem Tag der Versetzung in die Nichtaktivi
tät angefangen hat, wird von der Nichtakti
vitätsbesoldung, wenn diese, erhöht urn die 
während eines Kalenderjahres bezogenen 
vorerwähnten Einkünfte, den Aktivitätsbe
soldungsbetrag überschreiten sollte, dieser 
Ueberschuss in Abzug gebracht. 

3. Absatz 2 findet entsprechende Anwen
dung hinsichtlich solcher Einkünfte, die aus 
oder im Zusammenhang mit Arbeiten oder 
gewerblichen Tätigkeiten bezogen werden, 
von <lenen anzunehmen ist, dass sie während 
des der Versetzung in die Nichtaktivität vor
angehenden Urlaubs angefangen worden sind. 

4. Wenn ein in die Nichtaktivität ver
setzter Offizier Einkünfte aus oder im Zu
samll).enhang mit Arbeiten oder gewerblichen 
Tätigkeiten bezogen hat, die er vor dem 
Tage der Versetzung in die Nichtaktivität 
oder der Beurlaubung im Sinne der Absätze 
2 oder 3 angefangen hatte, und diese Ein
künfte sich erhöht haben, finden hinsicht
lich dieser Erhöhung die Bestimmungen die 
ses Artikels entsprechende Anwendung. 

5. Der Abzug nach den Absätzen 2 bis 4 
wird zunächst monatlich und nach Ablauf 
des Kalenderjahres endgültig festgesetzt." 

(2) Absatz 2 des Artikels 72 wird Ab
satz 6. 

§ 2, 

Die für unter dem Offiziersrang stehende 
Wehrmachtsangehörige festgesetzte Mindest
P ensionsgrundlage gemäss Artikel 1 4 Absatz 
6 des P ensionsgesetzes für die Seemacht 
(Staatsblatt 1922 Nr. 65), Artikel 14 Ab
satz 6 des Pensionsgesetzes für die Land
macht (Staatsblatt 1922 Nr. 66), Artikel 14 
Absatz 5 des P ensionsgesetzes für das Per-

sonal der Königlichen Marinereserve (Staats
blatt 1923 Nr. 355) und Artikel 14 Absatz 6 
des Pensionsgesetzes für das Reserveperso
nal der Landmacht (Staatsblatt 1923 Nr. 
356) wird, wenn der ~ensionsanspruch sich 
auf die Artikel 2 Ziffer 2 der oben angeführ
ten Gesetze oder Artikel 2 des P ensionsge
setzes für die Freiwilligen beim Landsturm 
(Pensioenwet voor de vrijwilligers bij den 
landstorm) stützt, für die unter dem Offi
ziersrang stehenden Wehrmachtsangehöri
gen oder ehemaligen Wehrmachtsangehöri
gen, die am oder nach dem r. April 1939 im 
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van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Financiën en van Binnen
landsche Zaken wordt bepaald : 

Artikel 1. 

(1) In artikel 72 van de Bevorderings
wet voor de Landmacht 1902, zooals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
12 Augustus 1939 (Staatsblad No. 502), 
worden na het eerste lid de volgende vier le
den ingevoegd: 

,,2. Indien een officier, die op non-acti
viteit is gesteld op grond van het bepaalde 
bij artikel 70, onder 2° ., 3 ° ., 4°., 5°. of 6°., 
inkomsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand ge
nomen met ingang van of na den dag, waar
op de non-activiteit is ingegaan, wordt, in
dien de nonactiviteits-bezoldiging, vermeer
derd met de aldus over eenig kalenderjaar 
verkregen inkomsten, zou overschrijden het 
bedrag van de activiteits-bezoldiging, de 
nonactiviteits-bezoldiging met het bedrag 
dier overschrijding verminderd. 

3. Het in het tweede lid bepaalde vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
inkomsten, verkregen uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, welke geacht moet worden 
te zijn ter hand genomen gedurende verlof, 
voorafgaande aan de nonactiviteit. 

4. Wanneer een op nonactiviteit gesteld 
officier inkomsten geniet uit of in verband 
met arbeid of bedrijf, ter hand genomen 
vóór den dag, waarop de nonactiviteit, c.q. 
het verlof, bedoeld in het tweede en derde 
lid, is ingegaan en deze inkomsten zijn ver
meerderd, zijn ten aanzien van de vermeer
dering de bepalingen van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing. 

5. Een vermindering, als in het tweede, 
derde en vierde lid bedoeld, wordt voorloo
pig maandelijks en definitief na afloop van 
het kalenderjaar vastgesteld." 

(2) Het bestaande tweede lid van ge
noemd artikel wordt zesde lid. 

Artikel 2. 
De voor militairen b eneden den rang van 

officier gestelde minimum-pensioensgrond
slag, bedoeld in het 6de lid van artikel 14 
der P ensioenwet voor de Zeemacht (Staats
blad 1922, No. 65), in het 6de lid vaf,-artikel 
14 der P ensioenwet voor de Landmacht 
(Staatsblad 1922, No. 66), in het· 5de lid van 
artikel 14 der Pensioenwet voor het perso
neel der Koninklijke Marinereserve (Staats
blad 1923, No. 355) en in het 6de lid van 
artikel 14 der Pensioenwet voor het reserve
personeel der Landmacht (Staatsblad 1923, 
No. 356), wordt , indien het recht op pen
sioen berust op het bepaalde in punt 2 ° . van 
artikel 2 der hiervoren aangehaalde wetten, 
dan wel in artikel 2 der Pensioenwet voor de 
vrijwilligers bij den landstorm, voor de mili
tairen of de gewezen militairen beneden den 
rang van officü;r, die op of na 1 April 1939 
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aktiven Dienst waren ader darin eingetreten 
sind, auf einen Betrag von mindestens ein
tausend Gulden festgesetzt. 

§ 3. 
(I) D en am ader nach dem I. April I939 

eingesetzten Zivilarbeitskräften, deren Dien
ste für die Zwecke der niederländischen 
Wehrmacht angefordert worden waren, wird 
zu Lasten des Staates (van het Rijk), wenn 
sie während und infolge solcher Dienstlei
stungen arbeitsunfähig geworden sind, eine 
Entschädigung gemäss denjenigen Bestim
mungen und Masstäben gewährt, nach <lenen 
das Pensionsgesetz für die Landmacht 
(Staatsblatt I922 Nr. 66) Wehrpflichtigen 
der Landmacht ein Anrecht auf Invaliden
rente zuerkennt. 

(2) D en in den Artikeln 36 und 37 des 
obenerwähnten Gesetzes näher bezeichneten 
Familienangehörigen der vorgenannten Zi
vilarbeitskräfte, die infolge einer der im Ab
satz I näher umschriebenen Ursachen das 
Leben verloren haben ader verlieren, wird, 
ebenfalls zu Lasten des Staates ( van het 
Rijk), eine Entschädigung gemäss denjeni
gen Bestimmungen und Masstäben gewährt, 
nach <lenen das P ensionsgesetz für die Land
macht (Staatsblatt I922 Nr. 66) den Hin
terbliebenen van Wehrpflichtigen Anrecht 
auf Hinterbliebenenrente zuerkennt. 

(3) Das P ensionsgesetz für die Land
macht (Staatsblatt I922 Nr. 66) und die zu 
seiner Durchführung erlassenen B estimmun
gen sind gegebenenfalls unter Beachtung des 
§ 2 entsprechend anzuwenden. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft, die §§ 2 und 3 mit Rück
wirkung vom I. April I939· 

D en Haag, am 2 7. August I940. 

Der Chef der Abwicklungsstelle des 
Verteidigungsministeriums, 

B . HASSELMAN. 

N °. 116. 

7. August 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im l\,finisterium für Un
terricht, Künste und Wissenschaften 
über die Gebühren an den Staatlichen 
Univers itäten und der T echnischen 
Hochschule in D elft. (Verordnungsblatt, 
Stück 23). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
I940 und gemäss §§ 2 und .3 der Verordnung 
Nr. 3 /1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung ist: 

N°. 115-116 

in werkelijken dienst waren of in werkelijken 
dienst zijn gekomen, gesteld op niet minder 
dan duizend gulden. 

Artikel 3. 
(1) Aan de op of na I April I939 _te 

werk gestelde burgerwerkkrachten, wier 
diensten ten behoeve van den Nederland
schen militairen dienst werden gevorderd, 
wordt, indien zij in en door of gedeeltelijk in 
en door de van hen gevorderde diensten ar
beidsongeschikt zijn geworden, ten laste van 
het Rijk een schadeloosstelling toegekend 
naar dezelfde regelen en maatstaven als die, 
waarop krachtens de bepalingen der P en
sioenwet voor de Landmacht (Staatsblad 
I922, No. 66) voor dienstplichtigen der 
Landmacht· recht bestaat op toekenning van 
invaliditeitspensioen. 

(2) De in de artikelen 36 en 37 der voor
melde wet nader aangegeven betrekkingen 
van vorenbedoelde burgerwerkkrachten, die 
ten gevolge van een der oorzaken, als in de 
voorgaande alinea nader aangeduid, het le
ven hebben verloren of komen te overlijden, 
wordt, mede ten laste van het Rijk, een scha
deloosstelling toegekend naar dezelfde rege
len en maatstaven als die, waarop krachtens 
de Pensioenwet voor de Landmacht (Staats
blad I922, No. 66) voor de nagelaten betrek
kingen van dienstplichtigen recht op toeken
ning van pensioen bestaat. 

(3) De bepalingen der hiervoren meer 
aangehaalde wet, alsmede de uitvoeringsbe
palingen dier wet, zijn in daartoe leidend ge
val ten deze van overeenkomstige toepas
sing, zulks met inachtneming van het be
paalde in artikel 2. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, voor zoover betreft de ar
tikelen 2 en 3 met terugwerkende kracht tot 
1 April I939-

's-Gravenhage, 27 Augustus I940. 
Het Hoofd van het Afwikkelings

bureau van het 
Departement van Defensie, 

B. HASSELMAN. 

0 • 116. 

7 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen betreffende de gelden, verschuldigd 
wegens het bijwonen der lessen aan de 
Rijksuniversiteiten en de Technische 
Hoogeschool te Delft. (Verordeningen
blad, Stuk 23). 

Op grond van§ I der Verordening No. 23/ 
I940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N o. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel I. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt 
verstaan onder: 
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, , Generalsekretär": der G eneralsekretär 
im Ministe rium für Unterricht, Klinste und 
W issenschaften. 

§ 2. 

Die B estimmungen des Geseues für den 
höhe ren Unterricht (hoogeronderwijswet) 
liber die Geblihre n an d e n Staatlichen Uni
versitäten und an der Technische n Hoch
schule, namentlich die Artikel 51, 52 , Ab
satz 1, 2 und 3, die Artikel 53, 54, 55, 98, 99, 
Absatz 1, 2 und 3, die Artikel 100, 101, 102 
und 15s, treten ausser Kraft. 

§ 3. 
(1) Wer die Vorlesungen der Professo

ren und L ektoren der Staatlichen Unive rsi
täten und der Technischen Hochschule e in 
oder mehrere Male besucht, hat, unbescha
det der Bestimmungen der beiden folgenden 
Absät2e dieses Paragraphen, für jedes Stu
dienjahr eine Gebühr in H öhe von 325 Gul
den zu entrichten, welcher Betrag der Staats
kasse zufliesst. 

(2) B esuchen zwei oder mehr Kinder aus 
einer Familie in einem Studienjahre ein oder 
mehrere M a le die Vorlesunge n der Profes
soren und Lektoren einer Universität oder 
Hochschule, die in den Niederlande n ihren 
Sitz hat und die eine Gebühr e rhebt. die 
mindestens der Geblihr an den Staatlichen 
Universitäten und an der Technischen Hoch
schule gleichkommt, so zahlt das erste Kind 
einen Betrag von 32 5 Gulden, das Zweite 
einen Betrag von 275 Gulde n und jedes wei
tere Kind einen Betrag von 225 Gulden. 

( ~) D er Generalsekretär behält sich vor, 
unter besonderen Umständen die für ein be
stimmtes Studienjahr geschuldeten Gebüh
ren auf niedrigere Beträge als die in den bei
den vorigen Absätzen dieses Paragraphen 
Bezeichneten herabzuset2en; die Entschei
dung darüber, ob solche Umstände vorliegen, 
trifft der Generalsekretär. 

(4) Der Gene ralsekretär behält sich vor, 
unter näher festzusetzenden B edingungen 
und nötigenfalls in Abänderung der Bestim
mung des § 4, die Entrichtung der Geblihr 
in zwei gleichen Rate n zu erlauben. 

(5) Zurückerstattung d e r Geblihr erfolgt 
nur, falls es n ach Urteil d es G eneralsekre
tärs dem Bezogenen unabhängig von seinem 
Willen nicht m öglich gewesen ist, irgendeine 
Vorlesung zu besuchen. 

(6) Vorbehaltlich der Bestimmung des 
folgenden Absatzes wird für die Vorlesungen 
der Professoren und Lektoren keinerlei wei
tere Geblihr liber d e n nach Absatz 1 bis 3 
geschuldeten Betrag hinaus erhoben. 

(7) Flir die Beschaffung von Unter
richtsutensilien kann Bezahlung verlangt 
werden. 

§ 4 · 

(1) Vorbehaltlich der Bestimmung des 

,,Secretaris-Generaal" : de Secretaris-Ge
neraal van het Departe m ent van Onderwijs, 
Kunsten e n Wetenschappen. 

Artikel 2. 

De bepalingen der hoogeronderwijswet be
treffende de gelden, verschuldigd wegens het 
bijwonen der lessen aan de Rijksuniversitei
t en en de Technische Hoogeschool, t e weten 
de artikelen 51 , 52, eerste, tweede e n derde 
lid, 53, 54, 55, 98, 99, eerste, tweede en derde 
lid, 100, 101, 102 en 155, worden buiten wer
king gesteld. 

Artikel 3. 
(1) Ter zake van het onderwijs der hoog

leerare n en lectoren aan de Rijksuniversitei
ten en de Technische Hoogeschool is, behou
de ns het bepaalde bij de navolgende twee 
leden van dit artikel, voor elk studiejaar 
door hem, die dit onderwijs eens of meerma
len bijwoont, een som verschuldigd van f 325 
die in 's Rijks schatkist gestort wordt. 

(2) Wonen uit een zelfde gezin twee of 
meer kinderen in heuelfde studiejaar eens 
of meermalen het onderwijs bij der hoog
leeraren en lectoren van een in N ederland 
gevestigde universiteit of hoogeschool, welke 
voor het onderwijs der hoogleeraren en an
dere docenten een bedrag, ten minste gelijk
staande met dat, verschuldigd aan de Rijks
universiteiten en d e Technische Hoogeschool, 
vordert, dan is door één hunner een som van 
f 325, d oor één hunner ee n som van f 275 en 
door elk ander hunner een som van f 225 
verschuldigd. 

(3) D e Secretaris-Generaal behoudt zich 
voor om in bijzondere tijdsomstandigheden, 
te zijner beoordeeling, de over een bepaald 
studiejaar verschuldigde collegegelden vast 
te stellen op bedragen, welke lage r zijn dan 
die, genoemd in de beide voorafgaande le
den van dit a rtikel. 

(4) D e S ecretaris - G eneraal behoudt zich 
voor, onder nader vas t te stellen voorwaar
den e n zoo noodig met afwijking van het bij 
a rtike l 4 bepaalde, toe te staan, dat het col
legegeld in twee gelijke termijnen wordt be
taald. 

(s) Terugbetaling van collegegelden ge
schiedt slechts, indien door omstandigheden, 
onafhankelijk van den wil van d en betrok
kene, ter beoordeeling van d e n Secretaris
Generaal, van geen der lessen, waarvoor de 
betaling is geschied, gebruik is gemaakt kun
nen worden. 

(6) Behalve het ingevolge het eerste, 
tweede of derde lid verschuldigd bedrag 
wordt ter zake van het o nderwijs der hoog
leeraren en lectoren geenerlei betaling ge
vorderd, behoudens het bepaalde in het vol
gend lid van dit a rtikel. 

( 7) Voor onderwijsbenoodigdheden, die 
aan studenten worden verstrekt, kan betaling 
gevorderd worden. 

Artikel 4. 

(1) Het recht tot het bijwonen van het 
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§ 6 ist nur derjenige zum Besuch der Vorle
sungen berechtigt, der vom Rektor magni
ficus immatrikuliert worden ist. 

(2) Die Immatrikulation e rfolgt gegen 
Zahlung von zehn Gulden; der R ektor m ag
nificus v erabreicht eine von ihm unterschrie
bene Bescheinigung dieser Immatrikulation. 
Die F orm dieser B escheinigung wird vom 
Generalsekretär bestimmt. Die lmmatriku
la tion gilt für das Studienjahr, in dem sie 
e rfolgt ist und berechtigt, vorbehaltlich der 
Bestimmungen des zweiten Absatzes der Ar
tikel 36, 69, 83 und II 7 des G esetzes für den 
höheren Unterricht (hoogeronderwijsv,,·e t) , 
für dasselbe Jahr zum Zutritt zu allen Vor
lesungen, sowie zu a llen Anstalt en und 
Sammlungen de r Staatlichen Universitäten 
und der T echnischen H ochschule. 

(3) D er Rektor m agnificus immatriku
liert nur nach Uebergabe einer B escheini
gung, aus d er e rsichtlich ist, d ass die auf 
Grund § 3 geschuldeten Gebi.ihren entrich
tet worden sind, oder dass gem äss einem de r 
im Paragraphen 7 genan nten Gründe Be
freiung von der Verpfli chtung zur Zahlung 
diese r G ebühren erteilt worden ist. 

§ 5. 
W er ohne Berechtigung ein oder mehrere 

Male die Vorlesungen der Professoren und 
andere r D ozenten besucht, wird mit einer 
Geldstrafe bis zu 250 Gulden b estraft. Diese 
Handlung gilt als Uebertretung ( overtre
ding) . 

§ G. 
(1) D er Generalsekretär, die vom ihm 

zu bestimmenden P ersonen , sowie die Kura
toren, Professoren, L ektoren, Assistenten, 
Beamten der Staatlichen Universitäten und 
der Technischen H ochsch ule, und die in den 
Artikeln 95 und 48 des Gesetzes für den 
höheren Unterricht erwähnten Privatdozen
ten sind b erechtigt, alle Vorlesungen an den 
Staatlichen Universitäten und a n der Tech
nischen H ochschule zu jeder Zeit zu b esu
chen. 

( 2) Die Professoren u nd L ektoren kön
nen, jeder von ihnen soweit es seine e igenen 
Vorlesungen betrifft, P e rsonen , die n icht ge
mäss § 4 immatrikuliert worden sind, für 
einige Stunden Z utritt zu ihren Vorlesungen 
gewähren. 

§ 7. 
(1) Wer zu d er Doktorprüfung im S inne 

des Artikels 131 d es G esetzes für den höhe
ren Unterricht zugelassen ist, oder eines der 
Diplome im Sinne des Artikels u8 des ge
nannten Gesetzes besitzt oder ein Staatssti
pendium bezieht, ist von der Zahlung der 
nach § 3 oder § 9 geschulde ten Gebühren 
befreit. 

(2) D iese B efreiung erstreckt sich auch 
auf denjenigen, der an einer anderen nieder
ländischen oder niederländisch-•indischen 
Universität oder Hochschule, die für den 
Unterricht der Professoren und anderer D o
zenten eine Gebühr erhebt, die mindestens 
der Gebühr an den Staatlichen Universitä
t en und an der Technischen Hochschule 

onderwijs wordt v erkregen door inschrijving 
bij den rector-magnificus, behoudens het be
paalde bij artikel 6. 

( 2) D e inschrijving geschiedt tegen be
taling van tien gulden; de rector-magnificus 
geeft daarvan een door hem onderteekend 
bewijs af in den door den Secretaris- G ene
raal te bepalen vorm . De inschrijving geldt 
voor het studiejaar, waarin zij is geschied , en 
geeft voor dat jaar recht op toegang tot alle 
lessen, alsmede tot a lle inrichtingen en ver
zam elingen der Rijksuniversiteiten en der 
Technische Hoogeschool, behoudens het be
paalde bij het tweede lid van de artt. 36, 69, 
83 en 11 7 der hooger-onderwijswet. 

( 3) De rector- m agni fi cus gaat niet over 
to t de inschrijving, t enzij h em het bewijs is 
getoond, dat de gelden, v erschuldigd inge
volge artikel 3, z ijn b etaald, of op een der 
gronden, genoemd in a rtikel 7, vrijstelling 
van de v erpl ichting tot het betalen van col 
legegelden is verleend. 

Artikel 5. 
H ij die zc,nder daartoe gerechtigd te zijn 

een of m eermalen het onderwijs de r hoog
leeraren en andere docenten bijwoont, wordt 
gestra ft m et een geldboete v an ten hoogste 
f 2 50. H et strafbare feit wordt a ls overtre
ding beschouwd. 

Artike l 6. 
(1) D e Secretaris-Generaal, de daartoe 

door hem aan te wijzen personen, a lsmede 
de curatoren, hoogleeraren, lecto ren, assis
tenten, beambten der Rijksuniversiteiten en 
der T echnische H oogeschool , en de in de ar
tikelen 95 en 48 de r hoogeronderwijswet be
doelde privaatdocenten zijn te a llen tijde be 
voegd a lle lessen aan de Rijksuniversiteiten 
en de Technische Hoogeschool bij te wonen. 

(2) Hoogleeraren en lectoren zijn, ieder 
voor zooveel hun lessen betreft, bevoegd ge
durende enkele uren aan personen, die niet 
volgens· artikel 4 zijn ingeschreven, toegang 
tot hun lessen te ver!eenen. 

Artikel 7. 
(1) Hij , die tot de in artikel 131 der 

hoogeronderwijswet bedoelde promotie is 
toegelaten, of in het bezit is van een der in 
artikel u8 der hoogeronderwijswet bedoelde 
diploma's, of een Rijksbeurs geniet, is van de 
betaling, verschuldigd ingevolge artikel 3 of 
a rtikel 9, vrijgesteld. 

(2) Gelijke vrijstelling geniet hij, die aan 
een andere Nederlandsche of N ederlandsch
Indische universiteit of hoogeschool , welke 
ter zake van het onderwijs der hoogleeraren 
en andere docenten een bedrag, t en minste 
gelijkstaande m et dat, verschuldigd aan de 
R ijksuniversiteiten en de T echnische Hoo-
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gleichkommt, zu der Doktorprüfung zuge
lassen ist oder nach der Einzahlung der Ge
bühr im Sinne dieses Absatzes über das lau
fende Studienjahr für alle Vorlesungen im
matrikuliert worden ist, vorausgesetzt, dass 
die betreffende Universität eine gleiche Vor
schrift bezüglich der Bezahlung von Gebüh
ren durch Studenten an den Staatlichen Uni
versitäten und an der Technischen Hoch
schule erlassen hat. Die Befreiung auf Grund 
einer anderwärtigen Immatrikulation für alle 
Vorlesungen gilt aber nur darm, wenn sich 
herausstellt, dass diese Immatrikulation in
folge einer wirklichen, später geänderten, 
Absicht dort zu studieren, erfolgt ist. 

(3) Sodann gilt diese Befreiung auch für 
denjenigen, der für den Besuch der Vorle
sungen der Staatlichen Universitäten oder 
der Technischen Hochschule während einer 
vom Generalsekretär für jede Fakultät oder 
Disziplin der Staatlichen Universitäten und 
für die Technische Hochschule näher zu be
stimmenden Anzahl aufeinander folgender 
Studienjahre, die mindestens drei und höch
stens fünf beträgt, die nach § 3 geschuldeten 
Gebühren bezahlt hat. Studienjahre, für 
welche keine Gebühren im Hinblick auf ein 
Stàatsstipendium oder wegen einer Bestim
mung auf Grund § 6, Absatz 1 , erhoben wor
den sind, sowie die Studienjahre, für welch e 
an einer der im zweiten Absatz dieses Pa
ragraphen erwähnten Universitäten oder 
Hochschulen Gebühren zu einem Betrage 
bezahlt worden sind, der mindestens dem 
Betrag der an den Staatlichen Universitäten 
und an der Technischen Hochschule erhobe
nen Gebühren gleichkommt, werden für die 
Erteilung dieser B efreiung gleichfalls ·in Be
tracht gezogen. D er Generalsekretär kann 
in besonderen Fällen von der Bestimmung, 
dass die B ezahlungen in aufeinander folgen
den Jahren erfolgt sein müssen, B efreiung 
erteilen. 

(4) Wer auf Grund des dritten Absatzes 
dieses Paragraphen bei der Vorbereitung 
einer Prüfung in einer bestimmten Abtei
lung, Fakultät oder Disziplin oder in be
stimmten vereinigten Fakultäten von der 
Zahlung der Gebühren befreit worden ist 
und in einer anderen Abteilung, Fakultät 
oder Disziplin oder in anderen veréinigten 
Fakultäten eine Prüfung zu bestehen 
wünscht, hat, beVor er zu d ieser Prüfung 
zugelassen wird, nachzuweisen, dass die ihm 
erteilte Befreiung ihm auch in der Abtei 
lung, Fakultät oder Disziplin oder in den 
vereinigten Fakultäten, in denen er eine Prü
fung zu b estehen wünscht, erteilt worden 
wäre. Falls ihm eine oder mehrere derartige 
Befreiungen erteilt worden sind, so wird er 
zu der gewünschten Prüfung nur zugelassen, 
wenn er soviele M ale die nach § 3 geschul
dete G ebühr entrichtet, als ihm Befreiungen 
erteilt worden sind. 

§ 8. 

(1) Das Kuratorium einer Staatlichen 
Universität oder der Technischen Hochschu
le kann demjenigen, der zur Vorbereitung 
einer nicht an einer Staatlichen Universität 

geschool, vordert, tot de promotie is toege
laten of na betaling van het in dit lid be
doelde bedrag voor het loopend studiejaar 
voor volledig onderwijs is ingeschreven, mits 
gelijk voorschrift met betrekking tot de be
taling van collegegeld door studenten van de 
Rijksuniversiteiten en de Technische Hooge
school door bedoelde instelling is vastge
steld. D e vrijstelling wegens inschrijving el
ders voor volledig onderwijs geldt evenwel 
slechts dan, indien zij blijkt geschied te zijn 
ingevolge een werkelijk, later gewijzigd, 
voornemen om aldaar te studeeren. 

(3) Gelijke vrij s telling wordt eveneens 
genoten door hem, d ie voor het aan de Rijks
universiteiten of aan de T echnische Hooge
school genoten onderwijs een aantal achter
eenvolgende studiejaren, dat t en minste drie 
en ten hoogste vijf bedraagt en dat voor 
iedere faculteit en studierichting aan de 
Rijksuniversiteiten en voor de Technische 
Hoogeschool door den Secretaris-Generaal 
nader wordt vàstgesteld, de ingevolge a rtikel 
3 verschuldigde gelden heeft betaald. Studie
jaren, waarin geen collegegeld verschuldigd 
was wegens het genot van een Rijksbeurs of 
wegens een aanwijzing ingevolge artikel 6, 
eerste lid, evenals de studiejaren, waarin aan 
één der bij het tweede lid van dit -artikel be
dbelde universiteiten of hoogescholen een 
bedrag aan collegegeld is betaald, ten minste 
gelijkstaande met · dat, verschuldigd aan de 
Rijksuniversiteiten en de Technische Hooge
school, worden voor het verkrijgen dezer vrij 
stelling mede in aanmerking genomen. Van 
de bepaling, dat de betalingen in achtereen
volgende jaren moeten geschied zijn, kan in 
bijzondere gevallen door den Secretaris
Generaal ontheffing worden verleend. 

(4) Hij, die bij de voorbereiding tot een 
examen in een bepaalde afdeeling, faculteit 
o'f studierichting of in bepaalde vereenigde 
faculteiten, ingevolge het derde lid van dit 
artikel vrijstelling van betaling der college
gelden heeft verkregen en in een andere af
deeling, faculteit of studierichting of in an
dere vereenigde faculteiten examen wenscht 
af te leggen, zal tot dit examen slechts wor
den toegelaten , nadat hij heeft aan getoond, 
dat hij geen vrijstelling heeft genoten, welke 
hem in de afdeeling, faculteit of studierich
ting of vereenigde faculteiten, waarin hij 
examen wenscht af te leggen, niet zou zijn 
verleend. Heeft hij een of meer zoodanige 
vrijstellingen wel genoten, dan kan hij het 
recht om tot het gewenschte examen te wor
den toegelaten slechts verkrijgen door zoo
veel malen he t ingevolge artikel 3 verschul
digd bedrag aan collegegeld te betalen als 
het aantal dezer vrijstt-llingen bedraagt. 

Artikel 8. 

(1) Hem, die ter voorbereiding tot een 
examen, dat niet aan één der Rijksuniversi
teiten of aan de Technische Hoogeschool 
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oder an der Technischen Hochschule zu be
stehenden Prüfung, Vorlesungen von Pro
fessoren und Lektoren dieser Universität 
oder der Technischen Hochschule zu besu
chen wünscht, jeweils für die Dauer eines 
Studienjahrs die Erla11bnis dazu erteilen; 
in letzterem Falie ist für diesen Unterricht 
eine Gebühr in H öhe von 225 Gulden zu ent
richten, welcher Betrag der Staatskasse zu
fliesst. 

(2) Das Kuratorium kann demjenigen, 
der in einer anderen als der im § 6, Absatz 
2, genannten Weise nur einige Vorlesungen 
von Professoren und Lektoren zu besuchen 
wünscht, jeweils nur für die Dauer eines Stu
dienjahrs die Erlaubnis dazu erteilen; in die
sem Falie ist für diesen Unte.rricht eine Ge
bühr in Höhe von: 

20 Gulden, falls das betreffende Kolleg 
einmal pro Woche gelesen wird ; 

35 Gulden, falls das betreffende Kolleg 
zweimal pro W oche gelesen wird ; 

55 Gulden, falls das betreffende Kolleg 
dreimal pro Woche gelesen wird; 

70 Gulden, falls das betreffende Kolleg 
viermal oder mehrmals pro Woche gelesen 
wird, 

zu entrichten. 
Die dazu erforderliche Immatrikulation 

erfolgt gebührenfrei. 
(3) Der 5. und 6. Absatz des Paragra

phen 3 finden auf die beiden vorherigen Ab
sätze Anwendi.mg. 

(4) Das Recht zum Besuchen der in die
sem Paragraphen erwähnten Vorlesungen 
wird nach erfolgter vom Rektor magnificus 
vorzunehmender Immatrikulation erworben; 
eine Immatrikulation findet erst statt nach 
Uebergabe einer Bescheinigung, aus der er
sichtlich is t, dass das Kuratorium die oben
erwähnte Erlaubnis erteilt hat und die ent
sprechende Gebühr entrichtet worden ist. 

(5) Der Rektor magnificus verabreicht 
eine von ihm unterschriebene Bescheinigung 
der im vorigen Absatz erwähnten Immatri
kulation. Die Form dieser Bescheinigung 
wird vom Generalsekretär bestimmt. 

(6) Vorbehaltlich der Bestimmungen 
des zweiten Absatzes der Artikel 83 und n7, 
bzw. der Artikel 36 und 69 des Gesetzes für 
den höheren Unterricht gibt das Kuratorium 
bei Vorweisung dieser Bescheinigung eine 
Erklärung darüber ab, zu welchen mit der 
betreffenden Staatlichen Universität oder 
mit der T echn ischen Hochschule verbunde
nen Anstalten und Sammlungen der B ezo
gene Zutritt hat. 

§ 9. 
(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen 

des zwei ten Absatzes der Artikel 83 und 11 7 
des Gesetzes für den höheren Unterricht ha
ben die Studenten und Seminaristen an den 
in den Artikeln 153 und 154 des Gesetzes 
für den höheren Unterricht erwähnten An
stalten, die in Gemeinden, in <lenen sich eine 
Staatliche · Universität befindet, ansässig 
sind, zu allen Vorlesungen der Professoren 
und zu den wissenschaftlichen Anstalten und 
Sammlungen dieser Staatlichen Universität 
Zutritt. 

wordt afgelegd, lessen van hoogleeraren en 
lectoren wenscht te volgen, kan daartoe door 
Curatoren der betrokken Rijksuniversiteit 
of der Technische Hoogeschool telkens voor 
één studiejaar toestemming worden ver
leend; in dat geval is voor dit onderwijs een 
som verschuldigd van f 225, d ie in 's Rijks 
schatkist gestort wordt. 

(2) Aan hem , die slechts enkele lessen 
van hoogleeraren en lectoren wenscht te vol
gen, anders dan bedoeld in het tweede lid 
van artikel 6, kan daartoe door curatoren 
telkens voor één studiejaar toestemming 
worden verleend ; in dat geval is voor dit on
derwijs verschuldigd , indien de lesuren ge
geven worden: 

éénmaal per week f 20; 

tweemaal per week f 35; 
driemaal per week f 55; 

. viermaal of meermalen per week f 70. 
D e inschrijving daartoe geschiedt koste-

loos. 

(3) H et vijfde en zesde lid van artikel 3 
zijn op de beide voorafgaande leden van toe-
passing. · 

(4) Het recht tot het bijwonen van het 
in dit artikel genoemde onderwijs wordt ver
kregen door inschrijving bij den rector-mag
nificus, die daa rtoe niet overgaat, tenzij hem 
het bewijs is vertoond, dat het bedoelde ver
lof van curatoren verkr.egen is en de voor
melde bedragen betaald zijn. 

(5) D e rector-magnificus geeft van de in 
het voorgaande lid van dit artikel bedoelde 
inschrijving een door hem onderteekend be
wijs af in den vorm, door den Secretaris
G eneraal te bepalen. 

(6) Curatoren verstrekken op vertoon 
van dat bewijs een verklaring tot welke der 
onderscheidenlijk aan de betrokken Rijks
universiteit en de Technische Hoogeschool 
verbonden inrichtingen en verzamelingen hij 
mag worden toegelaten, behoudens het be
paalde bij het tweede lid van de artikelen 
83 en n7 , onderscheidenlijk van de artikelen 
36 en 69 der hoogeronderwijswet. 

Artikel g. 
(1) D e studenten en kweekelingen der 

instellingen, bedoeld in de artikelen 153 en 
154 der hoogeronderwijswet, gevestigd in de 
gemeenten, waar een Rijksuniversiteit is, 
hebben toegang tot alle lessen der hoog
leeraren en de wetenschappelijke instellingen 
en verzamelingen dier Rijksuniversiteit, be
houdens het bepaalde bij het tweede lid van 
de artikelen 83 en 117 der hoogeronderwijs
wet. 



158 1940 

(2) Wer von diesem R echt Gebrauch zu 
machen wünscht, zahlt die Hälfte der nach 
§ 3 geschuldeten Beträge. 

(3) Die lmmatrikulation durch den Rek
tor magnificus erfolgt gemäss den B estim
mungen des § 4. 

(4) Die Immatrikulation erfolgt erst, 
nachdem die Bezogenen oder, falls sie min
derjährig sind, ihr Vater oder Vormund, sich 
schriftlich d azu verpflichtet haben, den von 
ihnen gezahlten Betrag bis auf d en Betrag 
der nach § 3 geschuldeten Gebühren pro 
Studienjahr zu ergänzen, für den Fall der 
Immatrikulierte zu irgendeiner Prüfung in 
einer Fakultät, mit Ausnahme der theologi
schen Fakultät, oder zu irgendeiner Prüfung 
in einer Abteilung der Technischen Hoch
schule zugelassen sein wird und zwar vor 
dieser Prüfung, mit der Massgabe, dass die 
Ergänzungsgebühren liber die Differenz 
zwischen der für die lmmatrikulation zur 
Vorbereitung dieser Prüfung geschuldeten 
Gebühr und dem auf Grund des zweiten Ab
satzes dieses Paragraphen entrichteten Be
trag nicht hinaus gehen können. 

§ 10. 

Uebergangsbes fimmun g. 

Demjenigen, der nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung auf Grund 
der Tatsache, dass e r für ebensoviele oder 
mehr Studienjahre als der Generalsekretär 
für seine Fakultät oder Disziplin der Staat
lichen Universitäten oder für die Technische 
Hochschule näher bestimmen wird, für alle 
Vorlesungen immatrikuliert gewesen ist, urn 
Befreiung von einer weiteren Entrichtung 
der Gebühren einkommt, wird unter Be
rücksichti gung d er Bestimmung des§ 7, Ab
satz 3, diese B efreiung erteilt, auch wenn 
die Studienjahre, für welche er am Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung 
für alle Vorlesungen immatrikuliert war, kei
ne geschlossene J ahresreihe bilden oder an 
den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver
ordnung nicht anschliessen. 

§ II. 

Vorschriften zur Durchführung dieser 
Verordnung werden im · ,,Nederlandsche 
Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 1 2. 

Diese Verordnung tritt am T age ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 7. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Unterricht, 

Künste und Wissenschaften: 
VAN P OELJE. 

(2) Zij, die daarvan wenschen gebruik 
te maken, betalen de helft der bedragen, 
verschuldigd ingevolge artikel 3. 

(3) Zij worden door den rector-magnifi . 
cus ingeschreven overeenkomstig het be
paalde in artikel 4. 

(4) D e rector-magnificus gaat hier toe 
niet over dan nadat zij, of zijn zij minder
jarig, hun vader of voogd, zich schriftelijk 
hebben verbonden het door hen betaalde be
drag te zullen aanvullen tot het bedrag per 
studiejaar, verschuldigd ingevolge artikel 3, 
ingeval de ingeschrevene tot ecnig examen 
bij een faculteit, die der godgeleerdheid uit
gezonderd, of tot eenig examen bij een af
deeling der Technische Hoogeschool zal zijn 
toegelaten, en wel vóór het gfleggen van dat 
examen, met dien verstande, dat de aanvul
ling niet meer zal bedragen dan het verschil 
tusschen het voor de inschrijving ter voorbe
reiding voor dat examen ten hoogste ver
schuldigde bedrag en het o;l grond van het 
tweede lid van dit artikel betaalde bedrag. 

Artikel 10. 

Overgangsbepaling. 

Aan hem, die na het in werking treden 
van dit b esluit vrijstelling van verdere beta
ling van collegegelden verzoekt op grond 
van d e omstandigheid, dat hij even zoovele 
of meer studiejaren voor volledig onderwijs 
is ingeschreven geweest a ls voor zijn facul
teit of studierichting van d e Rijksuniversi 
teiten of voor de Technische Hoogeschool 
door den Secretaris -Generaal nader wordt 
vastgesteld, wordt met inachtneming van het 
bij artikel 7, derde lid, bepaalde, die vrijstel
ling verleend, ook wanneer de studiejaren, 
gedurende welke hij bij het in werking tre
den van dit besluit voor volledig onderwijs 
was ingeschreven, geen aaneengesloten reeks 
vormen of niet bij het in werking treden van 
dit besluit aansluiten. 

Artikel 11. 

Uitvoeringsbepalingen verschijnen in de 
Nederlandsche Staatscourant. 

Artikel 12. 

Dit besluit treedt in werking op den dag zij
n er afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Augustus 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen, 
VAN P OELJE. 
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N °. 117. 

19. August 1940. VERORDNUNG der Ge
neralsekretäre in den Ministerien für 
Finanzen und für Justiz über Kriegs
gewaltschädenkredite für Betriebe. 
(Verordnungsblatt, Stück 23) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/r940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird v erordnet: 

ABSCHNITT r. 

Begriff der Kriegsgewaltschädenkredite. 

§ I. 

Kriegsgewaltschädenkredite ( oorlogsmo
lestcredieten) sind die nach den Vorschrif
ten dieser Verordnung für Rechnung und Ge-

. fahr des Staates (van het Rijk) an durch 
Kriegsgewaltschäden betroffene Betriebe ge
währten Kredite. 1hr Zweck ist es, die Be
triebe wieder in Gang zu bringen. 

ABSCHNITT 2. 

Gewährung von Kriegsgewaltschäden
krediten. 

§ 2. 

(1) Kriegsgewaltschädenkredite werden 
durch Stiftungen gewährt, deren ausschliess
licher oder nicht ausschliesslicher Zweck die 
Gewährung solcher Kredite ist. 

(2) Der Staat (het Rijk) kann diesen 
Stiftungcn zu diesem Zweck Vorschüsse ge
ben. 

(3) lm Zusammenhang mit den Kredi
ten erlittene Verluste fallen dem "Hersttl
lungsfonds 1940" zur Last, soweit sie nicht 
aus den eigenen Einnahmen der Stiftungen 
gedeckt werden können. 

§ 3. 
(1) Der Generalsekretär im Ministerium 

für Finanzen erlässt nähere Vorschriften über 
die Leistung der Vorschüsse und die Ge
währung der Kredite. 

(2) Er ordnet jeder Stiftung eineu Kom
missar bei, der die Gewährung der Kredite 
überwacht. 

(3) Die Kommissare handeln den ihnen 
von den Generalsekretären in den Ministe
rien für Finanzen und für Justiz erteilten 
Weisungen gemäss. 

§ 4. 
(1) Die Zuweisung und die endgültige 

Abwicklung der Kriegsgewaltschädenkredite 
werden ins Handelsregister eingetragen. 

(2) D er dem Kreditgeber beigeordnete 
Kommissar macht dazu jeder Handelskam
mer (Kamer van Koophandel en Fabrieken), 
in deren Register sich Eintragungen befin
den, die sich auf die Firma des Kreditneh
mers beziehen, unverzüglich Mitteilung. 1st 
die Firma überhaupt nicht eingetragen, so 
wird die Mitteilung derjenigen Handelskam
mer gemacht, in deren Bezirk der Kredit
nehmer seinen Sitz hat. 

ABSCHNITT 3. 

R egelung der bestehenden Verträge. 

§ 5. 

Unter bestehenden Verträgen sind zu ver
stehen: 

1) Verträge, die der Kreditnehmer vor 
dem 15. Mai 1940 geschlossen hat; 

2) Verträge, die infolge Schulderneue
rung an die Stelle von Verträgen getreten 
sind, die der Kreditnehmer vor dem 15. Mai 
1940 geschlossen hat, es sei denn, dass die 
Schulderneuerung von dem dem Kreditgeber 
beigeordneten Kommissar genehmigt wor
den ist. 

§ 6. 
Für die bestehenden Verträge des Kredit

nehmers geiten bis zum Zeitpunkt der Ein
tragung der endgültigen Abwicklung eines 
Kriegsgewaltschädenkredites im Handels
register die Bestimmungen der nachfolgen
den P aragraphen. 

§ 7. 
(1) Der Kreditnehmer darf die Ver

pflichtungen, die sich für ihn aus bestehen
den Verträgen ergeben, nur erfüllen und de
ren Erfüllung kann nur erzwungen werden, 
soweit dies von dem dem Kreditgeber bei
geordneten Kommissar genehmigt wird. 

(2) Einer solchen Genehmigung bedarf 
auch jede zwischen dem Kreditnehmer und 
seinem Gläubiger über die Verpflichtungen 
getroffene Regelung. 

(.~) Soweit eine solche Genehmigung 
fehlt, kann die Schuld des Kreditnehmers 
nicht eingeklagt werden ( wordt de schuld 
als niet opeischbaar beschouwd). 

(4) D as ohne Genehmigung Geleistete 
kann zurückgefordert werden. 

§ 8. 
(1) 1st ein bestehender Vertrag, bei dem 

der Kreditnehmer Partei ist, gegenseitig, und 
ist dieser Vertrag von beiden Seiten nicht 
oder nur teilweise erfüllt worden, so kann 
die Gegenpartei den Kreditnehmer auffor
dern, innerhalb von 8 Tagen zu erklären, ob 
er den Vertrag zu erfüllen be reit ist. 

(2) Erklärt er sich innerhalb dieser Frist 
nicht dazu bereit, so ist der Vertrag aufge
löst und die Gegenpartei hat ein Recht auf 
Schadenersatz; § 7 findet Anwendung. 

(3) Erklärt er sich jedoch bereit, den 
Vertrag zu erfüllen, so findet § 7 auf die sich 
ergebenden Verpflichtungen keine Anwen
dung. Die Erfüllungserklärung k a nn jedoch 
nur mit Genehmigung des dem Kreditgeber 
beigeordneten Kommissars abgegeben wer
den. 

§ 9. 
(1) Die ~§ 7 und 8 finden keine Anwen

dung auf: 
1) Dienstverträge, mit Ausnahme der 

Lohnforderungen, die vor dem 15. Mai 1940 
fällig geworden sind; 

2) Miet- und Pachtverträge; 
3) Zinsen von Forderungen, die durch 

eine Hypothek gesichert sind; 
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4) vereinbarte periodische Tilgungen von 
Forderungen, für die eine erste Hypothek 
bestellt worden ist. 

(2) Die Best:immungen des Absatzes 1, 
Ziffer 2 bis 4, finden keine Anwendung, wenn 
der dem Kreditgeber beigeordnete Kommis
sar in Ausnahmefällen anders entscheidet; 
der Gläubiger wird vorher gehört oder we
nigstens ordnungsgemäss geladen. 

§ IO. 

Die §§ 7 und 8 hemmen den Lauf rechts
hängiger Klagen aus bestehenden Verträgen 
nicht; sie verhindern auch das Anhängig
machen neuer Klagen nicht. 

§ II. 

(1) Falls infolge der Bestimmung des § 7 
die Erfüllung einer Verpflichtung nicht er
zwungen werden kann, werden die vollzoge
nen Vollstreckungsmassnahmen ( gelegde be
slagen) hinfällig und der Schuldner wird aus 
der Schuldhaft entlassen. D er Vorsitzende 
des Landgerichtes ( arrondissements-recht
bank) ordnet nötigenfalls die Streichung der 
Vollstreckungsmassnahmen an. 

N °. ll8. 

23. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Seife) . (Verordnungs
blatt, Stück 23). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Fettsäure, Haushaltseife, Toiletteseife, 
Schmierseife, flüssige Seife, Seifenpulver, 
Seifenflocken, Waschpulver, selbsttätige 
Waschmittel, Medizinalseife, Rasierseife 
und Rasiercreme sind Zuteilungswaren im 
Sinne des Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 
1939. 

§ 2 . 

Die zur Durchführung des § 1 er{orderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tär im Ministerium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkündung in Kraft. 
Den Haag, am 23 . August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt, 
H. M . HIRSCHFELD. 

1940 

(2) Für Kosten, zu deren Tragung der 
Schuldner verurteilt ist oder wird, gilt § 7 
sinngemäss. 

ABSCHNITT 4. 

Schlussbestimmungen. 

§ 12. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung fin
den auf bereits gewährte Kriegsgewaltschä
denkredite Anwendung. 

§ 13. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 19. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium iür Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium iür ]ustiz, 

J. C. TENKINK. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N °. S.4zo. Red.). 

N°. ll8. 

23 Augustus z940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van zeep). (Ver
ordeningenblad, Stuk 23) . 

Gelet op artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1 940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Vetzuur, huishoudzeep, toiletzeep, zachte 
zeep, vloeibare zeep, zeeppoeder, zeepvlok
ken, waschpoeder, zelfwerkende waschmid
delen, medicinale zeep, scheerzeep en scheer
crême worden aangewezen als distributie
goederen in den zin van artikel 4 van de 
Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 23 Augustus 1940. 

De S ecretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 
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VERBETERING. 

Verordening No. 25 (Stuk 6), blz. 25, § 7: 
de · eerste regel van § 7 in den Nederland
schen tekst moet luiden: 

,,(r) Hij, bij wien een duif binnenvliegt of". 
N a deze alinea wordt in den Nederland-

N °. 119. 

23. August 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilnng von Teer). (Verordnungs
blatt, Stück 23). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des R eichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

T eer ist Zuteilungsware im Sinne des Ar
tikels 4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

D ie zur Durchführung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tär im Ministerium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
D iese Verordnun g tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 23 . August 1940. 

N °. 120. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium /ür H andel, 

Gewerbe und Schi/fahrt, 
H . NI. HIRSCHFELD. 

22. August 1940. VERORDNUNG des Ge-
- neralsekretärs im Ministerium für Land

wi rtschaft und Fischerei über die Preise 
der landwirtschaftlichen Krisenerzeug
nisse (Verordnung über die landwirt
schaftlichen Preise 1940). (Verord
nungsblatt, Stück 23). 

Auf Grund der Artikel 3, 4, 8 und 9 des 
Krisengesetzes für die Landwirtschaft vom 
5. Mai 1933 (Staatsblatt Nr. 261) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/I940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Zur Durchführung der Artikel 3, 4, 8 und 
9 des Krisengesetzes für die L andwirtschaft 
1933 können vom Generalsekretär im Mi
nisterium für Landwirtschaft und Fischerei 
Vorschriften über die Preise von Krisen
erzeugnissen erlassen werden; sie werden im 

schen tekst een nieuwe alinea toegevoegd, 
die als volgt luidt : 

.,(2) § 2, lid 4, vindt overeenkomstige 
toepassing." 

De Duitsche tekst is juist. 

0
• 119. 

23 Augustus 1940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van teer). (Veror
deningenblad, Stuk 23). 

Gelet op artikel 4 van de D istributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 v an den R ijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Teer wordt aangewezen als distributie
goed in den zin van artikel 4 der Distributie
wet 1939. 

Artikel 2. 

D e voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secre
taris-Generaal van het Departe ment van 
Handel , Nijverheid en Scheepvaart vastge
steld en in de Nederlandsche S taatscourant 
bekendgemaakt. 

Artikel 3. 
D eze beschikking treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H . M. HIRSCHFEI.D. 

N °. 1 2 0. 

22 Augustus 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Landbouw en Visscherij betreffende 
de prijzen van landbouw-crisisproduc
t en (Landbouw-Prijzenbesluit 1940) . 
(Verordeningen blad; Stuk 23) . 

Op grond van de artikelen 3 , 4, 8 en 9 van 
de Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad 
No. 261) en in overeenstemming met §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Ter uitvoering van de artikelen 3, 4, 8 en 
9 der Landbouw-Crisiswet 1933 kunnen door 
den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Landbouw en Visscherij voorschrif
t en ten aanzien van de prijzen van crisis
producten worden gegeven; deze voorschrif-

r r 
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,,Nederlandsche Staatscourant" veröffent
licht. 

§ 2, 

(1) Diese Verordr.ung tritt am Tage 
ihrer Verklindung in Kraft. 

(2) Sie wird als "Verordnung liber die 
landwirtschaftlichen Preise 1940" zitiert. 

D en Haag, am 22. August 1940. 

Der Generalsekretär im M inisterium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

0
• 121. 

3z . August z940. VERORDNUNG des 
Reichskommisars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber Fahrbe
schränkung im Schelde- und Rhein
mlindungsgebiet. (Verordnungsblatt, 
Stück 24). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber die Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den N iederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

Sperrzone im Sinne dieser Verordnung 
sind alle der Einwirkung v on Ebbe und Flut 
unterliegenden Wasscrstrassen, die begrenzt 
werden 

1) im Sliden d u rch das Slidufer der Wes
terschelde, 

2) im N orden d u rch das Haringvlie t und 
das H ollandsche Diep bis zur H öhe von Wil
lemstad einschliesslich, 

3) im N ordwesten durch das offene 
Meer. 

§ 2, 

(1) Wasserfahrzeuge dlirfen die S perr
zone nicht befahren, wenn die Fahrt aus
schliesslich oder liberwiegend dem Sport, 
dem Vergnligen oder dem Ausflugsverkehr 
zu dienen bestimmt ist. 

(2) Wasserfahrzeuge, die ausschliesslich 
oder liberwiegend dem S port, dem Vergnli
gen oder dem Ausflugsverkehr zu dienen be
stimmt sind, dlirfen in der Sperrzone nur lie
gen , wenn ihre Treibanlagen durch Ausbau 
von Teilen betriebsunklar gemacht und ihre 
Segel von Bord geschafft worden sind. 

§ 3· 
Kommen in der S perrzone in Fahrt befind
liche Wasserfahrzeuge in Sicht, die d ie deut
sche Kriegsflagge führen, so hat sich jedes 
:andere in F ahrt befindliche Wasserfahrzeug 
unverzliglich so weit wie möglich an den 
äussersten Rand des Fahrwassers zu bege
ben. 

§ 4. 
(1) D er F lihrer, der stellvert retende 

Flihrer, der Rudergänger und der Lotse 
eines Wasserfahrzeuges werden, wenn sie ihr 
Fahrzeug schuldhaft so füh ren, dass die Vor
schriften de r §§ 2, Absatz 1, und 3 verletzt 
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ten worden in de Nederlandsche Staatscou
rant bekendgemaakt. 

Artikel 2. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijn er afkondiging. 
(2) H et wordt aan gehaald als: ,,Land

bouw-Prijzenbesluit 1940". 

's-Gravenhage, 22 Augustus 1940. 

De S ecretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H . M. HIRSCHFELD. 

N°. 121. 

31 Augustus z940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende beper
king ten aanzien van het bevaren van 
het gebied der Schelde- en Rijnmondin
gen. (Verordeningenblad, Stuk 24). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer betreffende uitoefening der Re 
geeringsbevoegdheden in N ederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) b epaal ik: 

Artikel 1. 

Als gebied, waarvoor de beperking in den 
zin van deze verordening geldt, moeten alle 
wateren, waar eb en vloed gaat, worden be
schouwd, die 

1) t en zuiden door den zuidelijken oever 
van de Westerschelde, 

2) t en noorden door he t Haringvliet en 
het Hollandsch Diep tot voorbij Willemstad, 

3) in het noordwesten door de zee be
grensd worden . 

Artikel 2. 

(1) Vaartuigen mogen het gebied, waar
voor de beperking geldt, niet bevaren, wan
neer het varen uitsluitend of overwegend 
bedoeld is als sport of genoegen, of voor het 
maken van u itstapjes dient. 

( 2) Vaartuigen, die uitsluitend of over
wegend voor sport, genoegen of uitstapjes 
dienen, mogen alleen dan in bedoeld gebied 
liggen, wanneer de inrichtingen tot voort
drijving door het wegnemen van onderdee
len onklaar zijn gem aakt en de zeilen van 
boord gehaald zijn. 

Artikel 3. 
Komen in het gebied, waarvoor de beper

king geldt, varende vaartuigen, die de Duit
sche oorlogsvlag voeren, in zicht, dan moet 
elk ander varend vaartuig ters tond zoo ver 
mogelijk naar den uitersten rand van het 
vaarwater gaan . 

Artikel 4. 
( 1) Degene, die aan boord de leiding 

heeft, zijn plaatsvervanger, d e roerganger en 
de loods van een vaartuig worden, wanneer 
door hun schuld hun vaartuig zoo wordt be
s tuurd , dat in strij d wordt gehandeld m et 
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werden, mit Haft bis zu sechs Wochen und 
mit Geldstrafe bis zu 5000 Reichsmark oder 
mit einer dieser Strafen bestraft. Ebenso 
wird bestraft der Eigentümer eines Wasser
fahrzeuges und derjenige, der die tatsäch
liche G ewalt über ein Wasserfahrzeug hat, 
wenn er den Vorschriften des § 2, Absatz 2, 

zuwiderhandelt. 

(2) In schweren Fällen ist die Strafe 
Gefängnis. Auch kann auf Einziehung des 
Fahrzeuges erkannt werden. 

§ 5. 
Die Zuwiderhandlungen gegen die Vor

schriften dieser Verordnung sind Straftaten 
im Sinne des § 1, Ziffer 1, der Verordnung 
Nr. 12/r 940 d es Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete. 

§ 6. 
Sonstige strafrechtliche Vorschriften blei

ben unberührt, soweit sie nicht mit dieser 
Verordnung in Widerspruch stehen. 

§ 7. 
Diese Verordnung gilt nicht für Wasser

fahrzeuge, die die deutsche Kriegsflagge 
führen oder die mit besonderer Genehmi
gung des Marinebefehlshabers in den Nie
derlanden in der Sperrzone fahren oder lie
gen dürfen. 

§ 8. 
D iese Verordnung tritt mit Ausnahme des 

§ 2 , Absatz 2, mit dem T age ihrer Verkün
dung in Kraft. § 2, Absatz 2, tritt mit dem 
achten Tage nach der Verkündung dieser 
Verordnung in Kraft. 

D en Haag, am 31. August 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebie te, 
S EYSS-lNQUART. 

N °. 122. 

29. August z940. VERORDNUNG des 
G eneralsekretärs im Ministerium für 
Unterricht, Künste und Wissenschaften 
über die Befreiung von der Verpflich
tung nach § 1 des Schulpflichtgesetzes. 
(Verordnungsblatt, S tück 24) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 2,3/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet : 

§ I. 

( 1) Diejenigen, die gemäss § 1 des 
Schulpflichtgesetzes (Leerplichtwet) ver
pflichtet sind, den dort genann.ten Kind~rn 
eine ordnungsgemässe Volksschulbildung 
angedeihen zu lassen, erfüllen diese Ver
pflichtung, wenn sie die Kinder eine unter 
der Aufsicht der zuständigen deutschen Be
hörde stehende deutsche Anstalt für ge
wöhnliche oder erweiterte Volksschulbil
dung oder für Mittelschulbildung besuchen 
lassen. 

N°. 121-122 

de voorschriften van artikel 2, lid 1, en ar
tikel 3, gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes weken en met geldboete van ten hoog
ste vijf duizend R ijksmark of met een dezer 
straffen. M et dezelfde straffen wordt de 
eigenaar van een vaartuig en degene, die een 
vaartuig daadwerkelijk onder zich heeft, ge
straft, wanneer deze in strijd handelt met de 
voorschriften van artikel 2, lid 2. 

( 2) In ernstige gevallen wordt gevange
nisstraf (Duitsch recht) uitgesproken . Ook 
kan het vaartuig verbeurdverk laard worden. 

Artikel 5. 
Ieder feit, gepleegd in strijd met d e voor

schriften van deze verordening, is een del.ict, 
als bedoeld in artikel 1, onder 1 , van de Ver- • 
ordening No. 12/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied. 

Artikel 6. 
Andere strafrechtelijke voorschriften blij

ven van kracht, voor zoover deze niet· met 
deze verordening in strijd zijn. 

Artikel 7. 
D eze verordening geldt niet voor vaar

tuigen, welke de Duitsche oorlogsvlag voe
ren of met bijzondere toestemming van den 
bevelhebber d er Duitsche Marine in Neder
land in m eerbedoeld gebied mogen varen 
of liggen . 

Artikel 8. 
Deze verordening, met uitzondering van 

artikel 2, lid 2, treedt in werking op den dag 
harer afkondiging. Artikel 2 , lid 2, t reedt in 
werking op den 8sten dag na afkondiging 
dezer verordening. 

's-Gravenhage, 31 Augustus 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 

N°. 122. 

29 Augustus z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Onderwijs, K unsten en Wetenschap
pen betreffende ontheffing v an de v er
plichting, bedoeld in artikel 1 van de 
Leerplichtwet. (Verordeningen blad, 
Stuk 24). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den. Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

( 1) P ersonen, die ingevolge artikel 1 der 
Leerplichtwet verplicht zijn er voor zorg te 
dragen, dat aan de daarbedoelde kinderen 
voldoende lager onderwijs wordt verstrekt. 
komen deze verplichting na, indien zij deze 
kinderen een onder het bevoegde Duitsche 
schooltoezicht staande Duitsche school voor 
gewoon of uitgebreid lager onderwijs of voor 
middelbaar onderwijs laten bezoeken. 
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(2) D ie Befreiungsgründe gemäss §§ 7 
und 7bis werden hierdurch nicht berlihrt. 

§ 2. 

I m Sinne des Schulpflichtgesetzes wird 
die B estimmung des § 1 mit einer Befreiung 
gemäss § 7, Ziffer 3, dieses Gesetzes gleich
gestellt. 

§ 3. 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verklindung in Kraft. 
D en Haag, am 29. August 1940. 

N °. ·123. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Unterricht, 

Künste und Wissenschaften: 
VAN POELJE. 

29. A ugust x940. VERORD NUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien 
für Waterstaat, des Innem, für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt und für Land
wirtschaft und Fischerei liber die Ver
längerung des Gesetzes liber den Ge
b rauch von Beförderungsmitteln 1939. 
( Verordnungsblatt, Stück 24). 

Auf G rund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
u nd gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung N r. 
3/r940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ r. 

In Abänderung des Artikels 9 des Gesetzes 
liber den Gebrauch von Beförderungsmitteln 
vom 16. September 1939 (Staatsblatt Nr. 
528) werden die Bestimmungen dieses Ge
setzes, soweit sie den veränderten staats
rechtlichen Verhältnissen entsprechen, bis 
auf weiteres verlängert . 

§ 2, 

Diese Verordnung tritt am 15. September 
1:940 in Kraft. 

D en Haag, am 29. August 1940. 
Der Generalsekretär irn Ministeriun1 

für Waterstaat, 
D. G . W. SPITZEN. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des Jnnern, 

K. ]. FREDERIKS. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, 

Gewerbe und Schiflahrt, 
H.M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 
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(2) D e ontheffingsbepalingen, bedoeld 
in de artikelen 7 en 7bis der Leerplichtwet, 
houden hiermede geen verband. 

Artikel 2. 

Voor de toepassing van de Leerplichtwet 
wordt het in artikel 1 bepaalde gelijkgesteld 
met een vrijstelling, als bedoeld in artikel 7, 
onder 3 ° ., dier wet. 

Artikel 3. 
D it besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 29 Augustus 1940. 

De Secretaris- Generaal 
van het Departement van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenscha p pen, 
VAN P OELJE. 

N°. 1 2 3. 

29 Augustus x940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Waterstaat , van Binnen
landsche Zaken , van Handel, N ijverheid 
en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visscherij betreffende verlenging van de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen 19.39. 
(Verordeningenblad, Stuk 24) . 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/r940 van den R ijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel r. 

In afwijking van artikel 9 van de Wet Ge
bruik Vervoermiddelen van 16 September 
1939 (Staatsblad No. 528) worden de be11a
lingen van bedoelde wet, voor zoover zij met 
de veranderde staatsrechtelijke verhoudin 
gen vereenigbaar zijn, tot nader order v~r
lengd. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt op 15 September 
1940 in werking. 

's-Gravenhage, 29 Augustus 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
D. G. W. S P ITZEN. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K . ] . FREDERIKS. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M. HIRSCHFELD . 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M . HIRSCHFELD. 
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22. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Fi
nanzen über die Regelung der Vergü
tungen für den Gebrauch eigener Kraft
fahrzeuge bei Reisen im Dienste des 
Staates (van het Rijk). (Verordnungs
blatt, Stück 24). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/ 1940 èes R eichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Die im Artikel 11 , Absatz 1, N r. 2 und 3, 
der R eisekostenverordnung 19I6 (Staa tsblatt 
1915 N r. 451) geregelten Vergütungen für 
den Gebrauch eines eigenen Kraftrades und 
eines eigenen Personenkraftwagens werden 
ab r. September 1940 w ie folgt festgesetzt: 

1) Beim Gebrauch eines eigenen Kraft
rades je Kilometer, der in einem K _alender
jahr zurückgelegt wird, für die Strecke 
von 1 bis 2000 km ..... .. ... 5 cents 

N °. 125. 

28. August z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekret ä rs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt über Mass
nahmen auf dem Gebiete des industriel
len Eigentums im Zusammenhang mit 
den aussergewöhnlichen Umständen. 
(Verordnungsblatt, Stück 24). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23 / 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3 /1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet : 

§ I. 

(1) Die Einzahlung der nach Artikel 21 
des P at entgesetzes 1910 (Staatsblatt Nr. 313) 
in Verbindung mit Artikel 17 der Patent
verordnung 1921 (Staatsblatt Nr. 1083) ge
schuldeten Beträge, die gemäss Artikel 1, 

Absatz 1, der Verordnung des Oberbefehls
habers der Land- und Seemacht über die im 
Zusammenhang mit den aussergewöhnlichen 
Umständen zu ergreifenden M assnahmen 
auf dem Gebiete des industriellen Eigentums 
vom 23. Mai 1940 (,,Nederlandsche Staats
courant" 1940 , Nr. 101) vor dem 15. August 
1940 hätt e erfolgen müssen, kann noch vor 
dem r. November 1940 nachgeholt werden. 

(2) Wenn die Einzahlung nicht vor dem 
letztgenannten Stichtag erfolgt ist, wird der 
Patentantrag als zurückgezogen behandelt. 

§ 2. 

(1) Abweichend vonden Bestimmungen 
des Artikels 2 1 A des Patentgesetzes 1910 
(Staatsblatt Nr. 313) werden Patentanträ ge, 
die am oder nach dem 15. August 1940 ein
gereicht worden sind, auch bei nicht gleich
zeitiger Bezahlung des hierfür geschuldeten 
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von 2001 bis 5000 km . . . . . . . . . . 4 cents 
über 5000 km . . . . . . . . . . 3 " 

2) Beim Gebrauch eines eigenen Perso
nenkraftwagens jè Kilometer, der in einem 
K alenderjahr zurückgelegt wird, für die 
Strecke 
van I bis 10 ooo km 10 cents 
von IO OOI bis 15 ooo km 6 

über 15 ooo km 4 
§ 2. 

Die Leiter der M in isterien sind berech
tigt, anstatt der im § 1 genannten B eträge für 
bestimmte Gruppen von Staatsangestellten 
niedrigere Beträge festzusetzen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am T age ihrer Ver

kündung mit Rückwirkung vom r. Septem
ber 1940 in Kraft. 

D en Haag, am 22 . August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L . J. A. TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S.4z2 . Red.). 

Betrages als im Zeitpunkte ihres Eingehens 
beim Patentamt eingereicht behandelt. 

(2) Die nach Artikel 21 des genannten 
Gesetzes in Verbindung mit Artikel 17 der 
Patentverordnung 1921 (Staatsblatt Nr. 
1083) für die Einreichung dieser Anträge 
geschuldeten Beträge müssen vor dem 15. 
November 1940 eingezahlt werden. 

(3) Ist die Einzahlung nicht vor dem 
letztgenannten Stichtag erfolgt, so werden 
die Anträge als zurückgezogen behandelt. 

§ 3 -
Die im Artikel 2 der im § 1 angeführten 

Verordnung des Oberbefehlshabers der Land
und Seemacht genannten Fristen werden 
urn weitere 3 Monate verlängert, sofern sie 
am 10. Mai 1940 noch liefen. 

§ 4. 

Die Fristen, die infolge des Artikels 3 der 
im § 1 angeführten Verordnung des Ober
befehlshabers der Land- und Seemacht wie
der eingesetzt worden sind, werden urn wei
tere 3 Monate verlängert. 

§ 5-
Abweichend von den Bestimmungen des 

Artikels 35, Absatz 3, des Patentgesetzes 
I9IO (Staatsblatt Nr. 3,3) sind die darin 
festgesetzten Erhöhungen erst 3 bzw. 4 Mo
nate nach den in den Artikeln 12, Absatz 3, 
und 35. Absatz 1 , des angeführten Gesetzes 
angegebenen Fälligkeitsta gen fällig. 

§ 6. 
Abweichend von den B estimmungen des 

Artikels 25, Absatz 1 , des Patentgesetzes 
I9IO (Staatsblatt Nr. 313) wird ein Patent
antrag, dessen Veröffentlichung von einer 
Berufungsabteilung beschlossen worden ist, 
erst als zurückgezogen behandelt, wenn die 
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in diesem Artikel bezeichnete Einzahlung 
nicht innerhalb van 4 Monaten nach dem 
Beschluss der Berufungsaçteilung erfolgt ist. 

§ 7. 
D iese Verordnung wird als "Verordnung 

liber die Verlängerung der Fristen für in
dustrielles Eigentum 1940" zitiert. 

§ 8. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver-

30. August 1940. VERORDNUNG d es Ge
neralsekretärs im Ministerium für Han
del, Gewerbe und Schiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung van Harz, Gummi und Ter
pentin). (Verordnungsblatt, Stlick 24.) 

Auf Grund Artikel 4 des Zuteilungsgeset
zes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und gemäss 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet: · 

§ I. 

Harz , Gummi und Terpentin sind Zutei
lungswaren im Sinne des Artikels 4 des Zu
teilungsgesetzes 1939. 

N°. 127. 

7. September 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber Massnah
men auf den Gebiete der Wareneinfuhr. 
(Verordnungsblatt, Stlick 25). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

D er Generalsekretär im Ministerium für 
Finanzen wird bis auf weiteres ermächtigt, 
die anlässlich der Einfuhr van Waren zu 
entrichtenden Abgaben zu ermässigen ader 
zu erlassen. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verklindung in Kraft. 

Den Haag, am 7. September 1940. 
Der Reichskommissar fiir die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

0
• 128 . 

7. September 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars fü r die besetzten n ie
derländischen Gebiete liber Verkehrs
beschränkungen. (Verordnungsblatt, 
S tück 25). 

kündung mit Rückwirkung vom 9. August 
1940 in Kraft. 

Den H aag. am 28. August 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S .620 . Red.). 

§ 2 . 

Die zur Durchführung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden van Generalse
kretär im Ministerium fiir Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 30. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt , 
H. M. H!RSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S -621. Red.). 

7 September 1940. VERORD ENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche -gebied, houdende maat
regelen ten aanzien van den invoer van 
goederen.(Verordeningenblad, Stuk 25). 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën wordt tot nader order 
gemachtigd om gehed of gedeeltelijk vrijstel
ling van de ter zake van invoer van goede
ren verschuldigde rechten te verleenen. 

Artikel 2. 

D eze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 September 1940. 
De Rijkscommissaris voor hP.t bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS- INQUART. 

N°. 128. 

7 September 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende ver
keersbeperkingen. (Verordeningenblad , 
Stuk 25). 
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Auf Grund § 5 des Erlasses des Fi.ihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnisse 
in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich: 

§ l. 

(1) Nicht-Reichsdeutschen ist es bis auf 
weiteres verboten, sich in der Zeit zwischen 
22 Uhr und 4 Uhr im Freien in folgenden 
Gebieten aufzuhalten: auf den Westfriesi
schen Insein und im Klistengebiet der be
setzten niederländischen Gebiete, das abge
grenzt wird durch die Linie D en Helder, 
Nordhollandkanal, Alkmaar, Uitgeest, Be
verwijk, Velsen, Santpoort, Haarlem, Heem
stede, B ennebroek , Hillegom, Lisse, Sassen
heim, Warmond, Leiden, Voorschoten, L eid
schendam, Veenweg, Vlieland, Berkel, Berg
schenhoek, Oudeverlaat, Nieuwerkerk, 
Schinkel, Kapelle, Kinderdijk, Alblasser
dam, · Papendrecht, D ordrecht, Eisenbahn
linie bis Breda, Ulvenhout, und nach Sliden 
zur belgischen Grenze in der Richtung Meer
le, - von hier aus langs der niederländisch
belgischen Grenze bis ans M eer. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt auch 
in allen Orten. durch die die im Absatz 1 

bezeichnete Linie hindurch führt . 

§ 2. 

(1) Von der Vorschrift des § 1 sind be
freit: 

1) die Angehörigen der niederländischen 
Polizei und Feuerwehr, des niederländischen 
Grenzaufsichtsdienstes und des behördlichen 
Luftschutzdienstes, Personen , die im Ambu
lanz- oder Rettungsdienst tätig sind, Aerzte 
und Hébammen, soweit i.hr Aufenthalt im 
Freien zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben 
oder dienstlicher oder beruflicher Pflichten 
im R ahmen des festgelegten oder in norma
len Grenzen liegenden Wirkungsbereichs bei 
Gefahr im Verzuge auch in der Zeit zwi
schen 22 Uhr und 4 Uhr erforderlich ist; 

2) Hilfesuchende in nachweislich schwe
ren Krankheits- oder Ungllicksfällen; 

3) solche Personen, die im Besitze eines 
Sonderausweises nach § 3 in Verbindung 
mit einem amtlichen Lichtbild ausweis ~incl . 

(2) Personen, die nach Massgabe des 
§ 2, Absatz 1, Ziffer 3 bis 6, der Verordnung 
Nr. II3/1940 des Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete liber be
sondere Massnahmen zum Zwecke des Luft
schutzes Kraftfahrzeuge in der Zeit zwi
schen 22 Uhr und 4 Uhr führen dlirfen, be
dlirfen ausser der Genehmigung nach Ab
satz 2 der angezogenen Bestimmung eben
falls eines Sonderausweises. 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 M ei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

(1) Het is tot nader order aan hen, die 
niet de Rijksduitsche nationaliteit bezitten, 
verboden zich tusschen 22 uur en 4 uur in 
het openbaar op te houden in de navolgen
de gebieden: op de Waddeneilanden en in 
de kuststrook v an het bezette Nederlandsche 
gebied, die zich uitstrekt tot aan de lijn, loo
pende van D en Helder langs het Noordhol
landsch Kanaal en vervolgens over Alkmaar, 
Uitgeest, Beverwijk, Velsen, · Santpoort, 
Haarlem, Heemstede, B ennebroek, Hille
gom, Lisse, Sassenheim, Warmond, Leiden, 
Voorschoten, Leidschendam, Veenweg, Vlie
land, Berkel, Bergschenhoek, Oudeverlaat, 
Nieuwerkerk, Schinkel, Kapelle, Kinderdijk, 
Alblasserdam, Papendrecht, D ordrecht, langs 
de spoorlijn tot Breda, over Ulvenhout zuid
waarts naar de Belgische grens in de rich
ting M eerle, en van hieruit naar de Neder
landsch-Belgische grens tot aan de zee. 

(2) Het in lid r bedoelde verbod geldt 
tevens voor alle plaatsen, door welke de in 
lid 1 bedoelde lijn loopt. 

Artikel 2. 

(1) Van de bepaling van artikel 1 zijn 
uitgezonderd: 

1) personen, die behooren tot de N eder
landsche Politie, Brandweer, Grensbewa
king of openbaren Luchtbeschermingsdienst, 
alsmede personen, die in a,nbulancediensten 
of diensten voor Eerste Hulp werkzaam zijn, 
en artsen en vroedvrouwen, voor zoover het 
verblijf der voornoemde personen in het 
openbaar tusschen 22 uur en 4 uur noodza
kelijk is - ter uitvoering van van overheids
wege gegeven opdrachten of ter vervulling 
van plichten, welke uit dienst of beroep 
voortvloeien, binnen het gebied hunner 
werkzaamheden, hetzij hetzelve als zoodanig 
is vastgesteld, hetzij hun werkzaamheden 
daarbinnen plegen te worden verricht, een 
en ander voor het geval het naleven van 
het in artikel 1 genoemde verbod gevaar zou 
kunnen opleveren; 

2) zij, die in gevallen van ziekte of on
geval, waarvan het ernstige karakter kan 
worden aangetoond, hulp trachten te vinden; 

3) diegenen , die zoowel in het bezit zijn 
van het in artikel 3 bedoelde speciale be
wijs als van een officieel bewijs, waarop een 
foto van den betrokkene voorkomt. 

(2) P e~sonen, die op grond van artikel 
2, lid 1, onder 3 tot en met 6, van de Ver
ordening no. 113/1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche gebied 
betreffende bijzondere maatregelen ten be
hoeve van de luchtbescherming, tusschen 22 

uur en 4 uur motorrijtuigen in het verkeer 
mogen brengen, moeten, behalve van de in 
lid 2 van hetzelfde artikel bedoelde schnfte
lijke vergunning, eveneens van een speciaal 
bewijs voorzien zijn. 
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§ 3. 
(1) Die Anträge auf Ausstellung e ines 

Sonderausweises sind schriftlich bei dem 
für den Wohnort des Antragstellers zustän
digen Distriktskommandanten der Reichs
feldwacht, in den Städten Rotterdam und 
D en Haag bei den Hauptpolizeikommissaren 
e inzureichen. Ihnen sind zwei Licht- (Pass-) 
bilder be izufügen. 

( 2) Die Distriktskommandanten der 
R e ichsfeldwacht und die Hauptpolizeikom 
missare von Rotterd am und D en Haag legen 
die begründeten Anträge dem zuständigen 
Stabsoffizier der deutschen Ordnungspolizei 
beim Beauftragten des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiet e 
zur Entscheidung vor. Unbegrlindete Anträ
ge sind unmittelbar abzulehnen. 

(3) Die Entscheidung auf den Antrag 
ist eingültig und unterliegt keinem Rechts
mittel. 

(4) D er S onderausweis muss die Unter
schrift des zuständigen Offiziers der deut
schen Ordnungspolizei beim Beauftragten 
des R eichskommissars und Dienstsiegel tra
gen. 

§ 4· 
Die U eberwachung der Einhaltung dieser 

Verordnung kann durch die Organe der deut
schen P olizei unmittelbar e rfolgen. 

§ 5. 
(1) Zuwiderhand lungen gegen rlie Be

stimmungen dieser Verordnung werden mit 
Haft bis zu sechs M onaten und mit Geld
strafe bis zu eintausend Gulden oder mit 
einer dieser Strafen bestraft, soweit nicht 
nach anderen B estimmungen ein e höhere 
Strafe verwirkt ist. 

(2) In gleicher Weise wird bestraft, wer 
den ihm nach M assgabe des § 2, Absatz 1 , 

Ziffer 3 , ausgestellten Sonderausweis miss
bräuchlich benutzt oder zur Erlan gung e ines 
Sonderausweises unwahre Angaben m acht . 

(3) H a ndlungen im Sinne der Absätze 
1 und 2 sind Uebertretungen. 

§ 6 . 
Diese Verordnung tritt am Tage ihre r Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 7. S eptem ber 1940. 

Der Reichskommissar fü r die bese t zten 
niederländischen Gebiete, 

S E YSS- I NQUART. 

:To . 129. 

7. S ep tember 1940. VERORDNUNG des 
R eichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber die E in
schränkun g des Wandergewerbes. (Ver
ordnungsbla tt, S tück 25). 

Auf Grund § s des Erlasses de r Flihrers 
liber Auslibung der R egierungsbefugnisse in 

1940 

Artikel 3. 
(1) Aanvragen tot a fgifte van een spe

ciaal bewijs moeten met bijvoeging van twee 
(pas -) foto's schriftelijk worden ingediend 
bij den bevoegden Districtscommandant der 
Rijksveldwacht in het District, waarin de 
woonplaats van den aanvrager is gelegen , in 
de gemeenten Rotterdam en 's-Gravenha
ge bij de H oofdcomm issarissen van politie. 

( 2) D e D istrictscommandanten der 
Rijksveldwacht en de Hoofdcommissarissen 
van P olitie van de gem eenten Rotterdam en 
's-Gravenhage zenden de aanvragen, die 
voor inwilliging vatbaar lijken, ter beslis
sing in bij den bevoegden "Staboffizier de r 
deutschen Ordnungspolizei" bij den gevol
machtigde van den Rijkscommissaris in het 
bezette Nederlandsche gebied in de provin
cie. Aanvragen, die niet voor inwilliging vat
baar lijken, worden zonder meer geweigerd . 

( 3) Tegen de beslissing op de aanvraag 
staat geen hooger beroep o f eenig ander 
rechtsmiddel open. 

(4) H et speciale bewijs moet voorzien 
zijn van de handteekenin g van den . bevoeg-• 
den officier der D uitsche " Ordnungspolizei" 
bij den gevolmachtigde van den Rijkscom
missaris in de provincie, en van het dienst
stempel. 

Artikel 4. 
H et toezicht op de n aleving van dit be

sluit kan di rect' door de organen d er Duit
sche "Ordnun gspolizei" geschieden. 

Artikel 5. 
(1) Hij , die in strijd handelt met de be

palingen van deze verordening, wordt ge
straft met h echtenis van ten hoogste zes 
maanden en m et geldboete van t en hoogste 
duizend gulden of met een van deze straffen, 
voor zoover bij andere bepalingen geen 
zwaardere straffen bedreigd zijn. 

(2) H etzelfde geldt ten aanzien van hen, 
die het hem op den voet van artikel 2, lid 1 , 

onder 3, a fgegeven speciale bewijs misbruikt, 
of onware opgaven doet t e r verkrijging van 
een dusdanig bewijs. 

(3) Handelingen, als bedoeld in lid 1 

en 2, zijn overtredingen (Uebertre tungen). 

Artikel 6. 
D eze verordening treedt in werking op 

den dag harer a fkondiging. 
's-Gravenhage, 7 September 1940. 

De Rijkscommi,ssaris voor h e t bezette 
N ederlandsche gebied, 

S EYSS- INQUART. 

N°. 129. 

7 September 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor he t bezette 
N ede rlandsche gebied betreffende be
perking van het al reizende uitoefenen 
van een bedrijf. (Verordenin genblad, 
Stuk 25). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee-
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den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1), In folgenden Gebieten ist die Aus
übung eines Gewerbebetriebes im Umher
ziehen (Wandergewerbes) bis auf weiteres 
verboten : auf den Westfriesischen Insein und 
im Küstengebiet der besetzten niederländi
schen Gebiete, das abgegrenzt wird durch 
die Linie Den Helder, Nordhollandkanal, 
Alkmaar, Uitgeest, Beverwijk, Velsen, Sant
poort, Haarlem, H eemstede, B ennebroek, 
Hillegom, 'Lisse, Sassenheim, Warmond, Lei
den, Voorschoten, Leidschendam, Veenweg, 
Vlieland, Berkel, Bergschenhoek, Oudever
laat, Nieuwerkerk, Schinkel, Kapelle, Kin
derdijk, Alblasserdam, P apendrecht, Dor
drecht, Eisenbahnlinie bis Breda, Ulven
hout, und n ach süden zur belgischen Gren
ze in der Richtung Meerle, - von hier aus 
längs der niederländisch-belgischen Grenze 
bis ans M eer. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt auch 
in allen Orten, durch die die im Absatz 1 b e
zeichnete Linie hindurch führt. 

§ 2. 

Ein Wandergewerbe übt derjenige aus, der 
ausserhalb des Gemeindebezirks seines 
Wohnortes ohne Begründung einer gewerb
lichen Niederlassung und ohne vorgängige 
Bestellung in eigener Person: 

1) Waren feilbieten; 
2) Ware'nbestellungen aufsuchen oder 

Waren bei anderen Personen als bei Kauf
leuten oder an anderen Orten a ls in offenen 
Verkaufsstellen zum Wiederverkauf ankau 
fen · 

3) gewerbliche Leistungen an bieten; 

4) Musikaufführungen, Schaustellungen, 
theatralische Vorstellungen oder sonstige 
Lustbarkeiten, ohne dass ein höheres Inte
resse der Kunst oder Wissenschaft dabei ob
waltet, darbieten, will. 

§ 3. 

Der Gewerbebetrieb kann als stehender 
Gewerbebetrieb fortgeführt werden, wenn 
ein Umherziehen nicht mehr stattfindet und 
der Gewerbetreibende an seinem Wohnort 
oder an dem Aufenthaltsort verbleibt, den 
er zur Zeit des Inkrafttretens dieser Ver
ordnung innegehabt hat. 

§ 4. 

(1) Zuwiderhandlungen gegen die B e
stimmungen dieser Verordnung werden mit 
Haft bis zu sechs Monaten und mit Geld
strafe bis zu eintausend Gulden oder mit 
einer dieser Strafen bestraft, soweit nicht 
nach anderen Bestimmungen. eine höhere 
Strafe verwirkt ist. 

(2) Handlungen im Sinne des Absatzes 
1 sind Uebertretungen. 

ringsbevoegdheden in N ederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Tot nader order is het verboden al 
reizende een bedrijf uit te oefenen: op de 
Waddeneilanden en in de kEststrook van het 
bezette N ederlandsche gebied, die zich uit
strekt tot aan de lijn, loopende van D en 
Helder langs het Noordhollandsch Kanaal en 
vervolgens over Alkmaar, Uitgeest, B ever
wijk, Velsen, Santpoort, Haarlem, H eemste
de, B ennebroek, Hillegom, Lisse, Sassen
heim, Warmond, Leiden, Voorschoten, Leid
schendam, Veenweg, Vlieland, Berkel, Berg
schenhoek, Oudeverlaat, Nieuwerkerk, 
Schinkel, Kapelle, Kinderdijk, Alblasser
dam, Papendrecht, Dordrecht, langs de 
spoorlijn tot Breda, over Ulvenhout zuid
waarts naar de Belgische grens in de rich
ting Meerle, en van hieruit naar de Neder
landsch-Belgische grens tot aan de zee. 

(2) Het in lid 1 bedoelde verbod geldt 
tevens voor alle plaatsen, door welke d e in 
lid 1 bedoelde lijn loopt. 

Artikel 2. 

Diegene wordt geacht al reizende een be
drijf uit te oefenen, die in eigen persoon bui
ten de gemeente, waarin hij woonachtig is, 
anders dan in geval van vestiging van een 
bedrijf buiten die gemeente of anders dan op 
voorafgaande aanvraag beoogt : 

1) waren te venten; 
2) orders te verkrijgen of bij personen, 

die niet koopman zijn, of anders dan in open
bare verkoopgelegenheden waren ten weder
verkoop in te koopen; 

3) prestaties aan te bieden, m et het oog
merk om winst te maken; 

4) muziek uitvoeringen, tentoonstellin
gen, tooneelvoorstellingen of andere verma
kelijkheden te doen plaats vinden, zonder 
dat een en ander geschiedt om kunst of we
tenschap te dienen. 

Artikel 3. 

Het bedrijf kan voortgezet worden als een 
aan een vaste plaats verbonden bedrijf, in
dien het reizen in den zin van het besluit 
niet meer plaats vindt en de neringdoende 
verblijft in de plaats zijner inwoning of in 
de plaats, waar hij op den dag van het in 
werking treden van deze verordening feite
lijk verblijf hield. 

Artikel 4 . 

(1) Hij, die in strijd handelt met de be
palingen van deze verordening, wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden en met geldboete van ten hoogste 
duizend gulden of met een dezer straffen, 
voor zoover volgens andere bepalingen geen 
hoogere straf is bedreigd. 

(2) Handelingen in den zin van lid 1 
zijn overtredingen (Uebertretungen). 
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§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
Den Haag, am 7. September 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 130. 

7. September 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber die öffentli
chen städtischen Telefonnetze in Am
sterdam, Rotterdam und Den Haag. 
(Verordnungsblatt, Stück 25). 

Auf Grund § 5 des Erlasses der Führers 
liber Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Der Ortfernsprechverkehr in Amsterdam, 
Rotterdam und Den Haag wird ab 15. Sep
tember 1940 durch den Staat (het Rijk) 
wahrgenommen. 

§ 2 . 

Die zur Durchführung dieser Anordnung 
erforderlichen Vorschriften werden von den 
Generalsekretären in den Ministerien des In
nern und für Finanzen erlassen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 7. September 1940. 

D er Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 1 3 1. 

7. September 1940. DURCHFUEH
RUNGSVERORDNUNG der General
sekretäre in den Ministerien des Innern 
und für Finanzen liber die städtischen 
Telefonnetze in Amsterdam, Rotterdam 
und D en Haag. (Verordnungsblatt, 
Stück 25) . 

Auf Grund § 2 der Verordnung Nr. 130/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/r 940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

(1) Die öffentlichen städtischen F ern
sprechnetze in Amsterdam, ~otterdam und 
D en Haag gehen am 15. September 1940 im 
Sinne des Artikels 15 der diesen Gemeinden 
erteilten Konzession in das Eigentum des 
Staates ( van het Rijk) über und treten am 
gleichen Tag unter die Verwaltung des 
"Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie". 

1940 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 7 September 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 130. 

7 September 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor he t bezette 
N ederlandsche gebied betreffende de 
openbare gemeentelijke telefoonnetten 
te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage. (Verordeningenblad, Stuk 25). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) 1::-epaal ik: 

Artikel r. 

De verzorging van het locale telefoonver
keer te Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage geschiedt met ingang van 15 Sep
tember 1940 door het Rijk. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Binnenlandsche Zaken en· van Financiën 
vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 7 September 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- INQUART. 

N °. 131. 

7 September 1940. BESCHIKKING van 
de Secretarissen-Generaal van de De
par tementen van Binnenlandsche Za
ken en van Financiën over de gemeen
telijke telefoonnetten te Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage. (Verorde
ningenblad, Stuk 25). 

Op grond van ar\ikel 2 der Verordening No. 
130/1940 en in overeenstemming met §§ 2 

en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 

(1) D e openbare gemeentelijke telefoon
netten te Amsterdam, R otterdam en 's-Gra
venhage gaan op 15 September 1940, op den 
voet van artikel 15 van de aan deze gem een
ten verleende concessie, in eigendom over 
aan het Rijk en komen met ingang van den 
genoemden datum in beheer bij het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie. 
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(2) Die aus diesem Vermögensübergang 
entstehenden Forderungen der Gemeinden 
werden durch Uebernahme eines entspre
chenden T eiles des städtischen Anleihedien
stes durch den Staat ( door het Rijk) aus
geglichen. 

§ 2. 

(1) Das am 15. September 1940 bei den 
städtischen Telefonbetrieben beschäftigte 
Personal der im § 1 genannten Gemeinden 
tritt mit diesem Tage in den Dienst des Staa
tes ( van het Rijk). 

(2) Für dieses Personal geiten vorbe
haltlich einer zur Vermeidung von Härten 
zu erlassenden Uebergangsregelung die Ar
beitsbestimmungen des Staatstelefonperso
nals. 

§ 3. 
Die zur Durchführung dieser Bestimmun

gen notwendigen Anordnungen erlässt der 
Generaldirektor des P ost- , Telegraph- und 
Femsprechwesens. Er trifft 1rnch mit den 
Stadtgemeinden die Vereinbarungen zur Re
gelung der sich aus dem Uebergang der Orts
fernsprechnetze ergebenden Forderungen 
vermögensrechtlicher Art. Diese Vereinba
rungen bedürfen der G enehmigung des Ge
neralsekretärs im l\llinisterium für Finanzen. 

§ 4· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

D en Haag am 7. September 1940. 

N°. 132. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des lnnern, 

K. J. FREDERIKS. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium iür Finanzen, 

L . J. A. TRIP. 

6. September 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministe1ien des 
Innern un d für Justiz über die Aus
weispflicht. (Verordnungsblatt, Stück 
25). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1 940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Bis zur Einführung eines einheitlichen 
Personalausweises (Kennkarte ) in den be
setzten niederländischen Gebieten ist jeder 
niederländische Staatsangehörige über 1 s 
J ahrèn der in den besetzten niederländischen 
Gebieten wohnhaft ist oder sich aufhält, ver
pflichtet, stets einen mit Lichtbild ausge
statteten amtlichen Personalausweis (amtli
cher Lichtbildausweis) mit sich zu führen, 
der es ihm ermöglicht, sich jederzeit ord
nungsgemäss auszuweisen. 

(2) De vereffening van de vorderingen, 
die de gemeenten door deze vermogensover
dracht verkrijgen, zal geschieden door over
neming door het Rijk van een overeenkom
stig gedeelte van den dienst der leeningen 
van de gemeenten. 

Artikel 2. 
(1) Het personeel der gemeente, dat op 

den 15den September 1940 werkzaam is bij 
de gemeentelijke telefoonbedrijven, treedt 
met ingang van dien dag in dienst van het 
Rijk. 

(2) Op dit personeel zijn, met inachtne
ming van een ter verkrij ging van de noodige 
soepelheid te treffen overgangsregeling, van 
toepassing de arbeidsvoorwaarden van het 
Rijkstelefoonpersoneel . 

Artikel 3. 
D e Directeur-Generaal der Posterijen, Te

legrafie en Telefonie treft de noodige rege
lingen ter u itvoering van het in deze arti
kelen bepaalde. Hij gaat eveneens met de 
gem eenten de overeenkomsten aan, die de 
vermogensrechten regelen, voortvloeiende 
uit de overdracht van de plaatselijke tele
foonnetten. De overeenkomsten behoeven de 
goedkeuring van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën. 

Artikel 4. 
D eze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 7 September 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K. ]. FREDERIK$. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

N °. 132. 

6 September 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 
van Justitie betreffende identificatie
plicht. (Verordeningen blad, Stuk 2 5). 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Tot aan het tijdstip van invoering in het 
bezette Nederlandsche ~ebied van eenvormi
ge identiteitskaarten ( Kennkarte) is ieder 
Nederlander of Nederlandsch onderdaan, die 
den leeftijd van 15 jaren heeft bereikt en in 
het bezette N ederlandsche gebied woont of 
verblijf houdt, verplicht steeds een van over
heidswege uitgereikt identiteitsbewijs, voor
zien van een foto ( amtlicher Lichtbildaus
weis), bij zich te dragen, door middel waar
van hij zich te allen tijde behoorlijk kan 
identificeeren. 
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§ 2, 

(I) D er Ausweis muss von einer nieder
ländischen B ehörde ausgestellt sein. Die Ge
meinde des W ohn- oder Aufenthaltsorts ist 
verpflichtet, auf Antrag den Ausweis auszu
stellen. 

(2) Der amtliche Lichtbildausweis darf, 
soweit es sich um die Ausweispflicht aus § I 

handelt vor nicht Jängerer Zeit als vor einem 
Jahre ausgestellt sein. Ausgenommen hier
von ist der P ass, der entsprechend seiner 
Gültigkeitsdauer zur ordnungsgemässen L e
gitimation benutzt werden kann. 

(3) D er Ausweis muss ausser dem Na
m en und Vernamen das Geburtsdatum, den 
Geburtsort, den Beruf, den Wohnort und die 
Wohnung, sowie die eigenhändige Unter
schrift des Inhabers, ferner das Datum des 
Ausstellungstages, das Dienstsiegel der Aus
stellungsbehörde, sowie die Unterschrift des 
ausstellenden zuständigen Beamten enthal
ten. 

§ 3. 
Der Ausweisinhaber ist verpflichtet, der 

zuständigen Behörde: 
I) den Ausweis unverzüglich zurückzu

geben, wenn sich sein Name oder seine Be
rufsart ändert ader wenn allgemein eine we
sentliche Aenderung in seinen Personalien 
eintritt, wenn er seine niederländische 
Staatsangehörigkeit verliert oder wenn sich 
herausstelt, dass er die niederländische 
Staatsangehörigkeit nicht besitzt; 

2) einen vorhandenen Ausweis bei Aus
stellung eines neuen Ausweise zurückzuge
ben-

3) den Verlust eines gültigen Ausweises 
unverzüglich anzuzeigen. 

§ 4. 
Die Verpflichtung der Ausländer und 

Staatenlosen, jederzeit einen gültigen Pass 
mit sich zu führen, wird durch diese Ver
ordnung nicht berührt. 

§ 5. 
(I) Zuwiderhandlungen gegen diese Ver

ordnung werden mit Haft bis zu vier Wo
chen und mit Geldstrafe bis zu einhundert
fünfzig Gulde n oder m-it e iner die~er Stra
fen bestraft, soweit nicht n ach anderen Be
stimmungen eine höhere S trafe verwirkt ist. 

(2) Handlungen im Sinne des Absatzes 
1 sind Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am r. Oktober 

1940 in Kraft. 
D en Haag, am 6. September 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des Innern: 

K. J . F REDERIKS. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für justiz, 

J. C. T ENKINK. 

1940 

Artikel 2. 

(1) H et identiteitsbewijs moet door of 
vanwege een Nederlandsche overheidsin
stantie zijn uitgereikt. D e gemeente van de 
woon- of verblijfplaats is v erplicht op ver
zoek het bewijs uit te reiken. 

(2) Het identiteitsbewijs met foto mag, 
voor zoover het den in artikel 1 bedoelden 
identificatieplicht betreft, niet langer dan 
een jaar geleden zijn uitgereikt. Hiervan is 
uitgezonderd het paspoort, hetwelk geduren
de den tijd, dat dit geldig is, voor een be
hoorlijke identificatie kan worden gebruikt. 

(3) H et identiteitsbewijs moet, behalve 
den geslachtsnaam en d,:, voornamen van den 
houder, diens geboortedatum, geboorte
plaats, beroep, woonplaats en adres, alsmede 
zelfgeschreven handteekening en verder de 
dagteekening der uitreiking, den dienststem
pel van de instantie, m et de uitreiking be-· 
last, alsmede de handteekening van den be
voegden ambtenaar, die het bewijs uitreikt, 
bevatten. 

Artikel 3 . 

De houder van het identiteitsbewijs is ver
plicht aan de bevoegde overheidsinstantie: 

1) het identiteitsbewijs terstond in te le
veren, wanneer zijn naam of de aard van zijn 
beroep wijziging ondergaat of wanneer in 
h et algemeen een feitelijke verandering in de 
gegevens omtrent zijn persoon plaats vindt; 
voorts wanneer hij het N ederlanderschap of 
het Nederlandsch onderdaanschap verliest of 
wanneer blijkt, dat hij geen N ederlander of 
N ederlandsch onderdaan is; 

2) een in zijn bezit zijnd identiteitsbe
wijs bij uitreiking v an een nieuw in te leve
ren· 

3) terstond kennis te geven van het ver
lies of de vervreemding van een geldig iden
titeitsbewijs. 

Artikel 4. 
De verplichting van vreemdelingen (staat

loozen daaronder begrepen) om te allen tijde 
een geldig paspoort bii zich te dragen , blijft 
onverminderd bestaan. 

Artikel 5. 
(1) Hij , die met het in deze verordening 

bepaalde in strijd handelt, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste vier weken 
en met geldboete van t e n hoogste honderd 
vijftig gulden of met een dezer straffen, voor 
zoover niet in andere bepalingen een hoogere 
straf is bedreigd. 

(2) D e feiten, bedoeld in lid 1, zijn over
tredingen. 

Artikel 6. 
D eze verordening treedt op 1 October 1940 

in werking. 
's-Gravenhage, 6 September i940. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken , 
K. J . FREDER!KS. 

De Secretaris- Generaal 
van het Departement van J ustitie, 

J . C. TENKINK. 
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:N °. 133. 

6. September z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Justiz liber das Steigenlassen von Dra
chen. (Verordnungsblatt,. Stfak 2 5) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23 / 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/i940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Das Steigenlassen von Drachen jeglicher 
Art an Bindfaden oder Draht ist bis auf wei 
teres verboten. 

§ 2. 

(1) Zuwiderhandlungen gegen diese Ver-

3. September z940. VERORDNUNG der 
Gencralsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt, für 
Finanzen, für Landwirtschaft und Fi
scherei und für Kolonien liber den Zah
lungsverkehr mit Jugoslawien. (Verord
nungsblatt, Stlick 25). 

Auf Grund der Artikel 4, 19 und 21 des 
Gesetzes liber den Internationalen Zahlungs
verkehr vom 14. November 1934 (Staats
blatt Nr. 583) und gemäss §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet: 

§ 1, 

(1) Jugoslawien gilt als Land im Sinne 
des Artikels 4 des Gesetzes über den Inter
nationalen Zahlungsverkehr 1934. 

(2) Als Zahlungen nach Artikel 3 des 
Königlichen Beschlusses liber den Interna
tionalen Zahlungsverkehr der Niederlande 
vom 2. Mai 1935 (Staatsblatt Nr. 229) (Be
sluit Internationaal Betalingsverkeer Neder
land z935) geiten : 

1) Zahlungen aus der Einfuhr in Jugo
slawien erzeugter oder dort wesentlich bear
beiteter oder verarbeiteter Waren; 

2) Zahlungen für wirtschaftlich gerecht
fertigte und übliche Nebenkosten, die in un
mittelbarer Verbindung mit dem niederlän
disch-jugoslawischen Warenverkehr entsteh
en, und zwar 

a) Transportkosten, d.h. Frachten , Roll
gelder, Lagergelder, bahnamtliche G ebühren 
und Provision für Zwecke, die in unmittelba
rem Zusammenhang mit der Bewegung der 
einzelnen Waren Btehen ; 

b) Kosten der Binnenschiffahrt, d.h. 
Kaigeblihren, Lotsengelder und sonstige Ab
gaben, Kosten der Ladung und Löschung, 
ferner Schleppkosten der Binnenschiffahrt; 

c) Transportversicherungszahlungen im 
Warenverkehr; 

d) Schiffahrtbedlirfnisse im Binnenschif
fahrtsverkehr; 

e) Zölle und im Warenverkehr entsteh
ende Abgaben; 

ordnung werden mit Haft bis zu vier Wo
chen und mit Geldstrafe bis zu einhundert
fünfzig Gulden oder mit einer dieser Stra
fen bestraft. 

(2) Handlungen im Sinne dieser Ver
ordnung sind Uebertretungen ( overtredin
gen). 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 6. September 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium iür ]ustiz, 

] . C. TENKINK. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S .204. Red.). 

f) Gehälter und Löhne der in Jugosla
wien beschäftigten niederländischen Ange
stellten und Arbeiter; 

g) Betriebskosten der in Jugoslawien be
stehenden Filialen und Tochtergesellschaf
ten · 

h) Provisionen und Auslagen der in Ju-
goslawien tätigen Vertreter; 

i) Werbekosten; 
k) Geschäftsreisen; 
1) Kosten der Einziehung und Beitrei

bung von Forderungen, Anwalts - und Pro
zesskosten, Bank- und Garantiespesen, Tax
geblihren für öffentliche Ausschreibungen 
und dergleichen; 

m) Preisnachlässe, Rlickvergütungen und 
Schadenzahlungen; 

3) H onorare für Journalisten, Lehrer, 
Künstler, Schriftsteller usw. ; 

4) Veredlungs- und Ausbesserungslöhne; 
5) Zahlungen für ideelle Leistungen, z.B. 

Patent- oder Urheberrechtsgebühren, Lizen
zen, Filmmieten; 

6) P ensionen, Renten und kleinere Zah
lungen für andere Zwecke, z.B. an Studie
rende, Kranke sowie Unterhalts- und Unter
stützungszahlungen; 

7) Zahlungen für sonstige vom Verrech
nungsinstitut zu bezeichnende mit dem jugo
slawisch-niederländischen Warenverkehr in 
Verbindung stehende Verpflichtungen. 

§ 2. 

Das Deviseninstitut kann mit Ermächti
gung der Generalsekretäre in den Ministe
rien für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
für Finanzen und für Landwirtschaft und 
Fischerei b estimme n , dass Einzahlungen 
beim Verrechnungsinstitut auf Grund aller 
oder einzelner im § 1 aufgeführten Zahlungs
verpflichtungen nur unter Vorlage einer vom 
Deviseninstitut erteilten Genehmigung er
folgen können . 

§ 3. 
In Abänderung der Bestimmungen des Ar

tikels 5 des K öniglichen Beschlusses liber den 
Internationalen Zahlungsverkehr der Nieder
lande 1935 wird, falls die Schuld in einer an
deren Währung als der inländischen ausge
drückt ist, der geschuldete Betrag in inlän
dische Währung umgerechnet zu dem letzt-
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bekannten vom Verrechnungsinstitut veröf
fentlichten Clearingkurs oder, falls fi.ir die 
Währung kein Clearingkurs veröffentlicht 
worden ist, zu dem Kurs, der vom Verrech
nungsinstitut jeweils auf Antrag bezeichnet 
wird. 

§ 4· 
Das Verrechnungsinstitut kann in einzel

nen oder in Gruppen von Fällen, die durch 
die Generalsekretäre in den Ministerien für 
Handel , Gewerbe und Schiffahrt, für Finan
zen und für Landwirtschaft und Fischerei 
oder in ihrem Namen bestimmt werden, ge
gebenenfalls unter dabei zu stellenden Be
dingungen, vonden 1mKöniglichenBeschluss 
über den Internationalen Zahlungsverkehr 
der Niederlande 1935 oder auf Grund dieses 
Beschlusses gegebenen Vorschriften Befrei
ung erteilen. 

§ 5. 

Derjenige, der eine auf Grund des § 4 
gestellte Bedingung nicht, nicht rechtzeitig 
oder nicht in vollem Umfange erfüllt, ist auf 
Grund des Artikels 21 des Gesetzes über den 

21. August I940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Fi 
nanzen über die Aenderung des Umsatz
steuergesetzes 1933 (Staatsblatt Nr. 
546). (Verordnungsblatt, Stück 25) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ J. 

(1) Die Befreiung von Umsatzsteuer und 
Ausgleichsteuer (bijzonder invoerrecht) nach 
Tabelle B , Abschnitt I, des Umsatzsteuer
gesetzes gilt nicht für: 

Blumen, frisch; 
Bücher, Wochenblätter und alle sonstigen 

regelmässig erscheinenden Schriften; 
Obst; 
Gemüse, frisch und gesalzen; 
Hering, geräuchert. 
(2) Die in der genannten Tabelle aufge

führten Befreiungen für tote und lebende 
Tiere und für frische und einzeln getrock
nete Hülsenfrüchte geiten nicht für Fisch 
und Hülsenfrüchte, mit Ausnahme von grü
nen und grauen Erbsen, braunen Bohnen und 
Kapuzinern. 

§ 2. 

(1) Die Umsatzsteuer und die Aus
gleichsteuer werden abweichend von den im 
Artikel 6, Absatz I und 2, des Umsatzsteuer
gesetzes genannten Sätzen von vier und zehn 
vom Hundert m it den Sätzen von sechs und 
zwölf vom Hundert erhoben. 

( 2) Absatz I gilt nicht für: 
Buchweizengrütze; 
Butter; 
Obst; 
Gas; 

Internationalen Zahlungsverkehr 1934 straf
bar und unterliegt den darin genannten Stra
fen. 

§ 6. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 3. September 1940. 
D er Generalsekretär 

im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schifiahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L . J . A. TRIP. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Ko/onien, 

0. E. W. Srx. 

(De Neder/andsche T ekst is afgekondigd 
in Staatsblad I940 N °. S.622. R ed .). 

G emüse, frisch und gesalzen; 
Petroleum; 
Oele und Fette, pflanzlich und tierisch; 
Fettlederschuhe ; 
Zucker und Sirup; 
Fisch; 
Schmierseife (sogenannte grüne und gelbe 

Seife). 
§ 3. 

(1) Die Bestimmung des Artikels 7, Ab
satz 2, des Umsatzsteueq;esetzes, wonach 
die Verbrauchsteuer ( accijns) nicht in den 
Verkaufspreis von Waren e ingerechnet wird, 
die in dem Zustande der Lieferung einer 
Verbrauchsteuer unterliegen, ist nicht anzu
wenden. 

(2) Für die Berechnung der Ausgleich
steuer werden - abweichend vom Artikel 
17, Absatz 1, des Umsatzsteuergesetzes -
sämtliche niederländischen Steuern und Ab
gaben mit Ausnahme der Ausgleichsteuer 
selbst in den Wert der Waren eingerechnet. 

(3) Die Bestimmungen über die Gold
und Silberwarensteuer in der Anmerkung 
am Schlusse der Tabelle A des Umsatz
steuergesetzes sind nicht anzuwenden. 

§ 4. 
(1) Natürlichen P ersonen oder Körper

schaften, die sich Maschinen, Werkzeuge, 
Geräte ader Transportmittel zur Verwen
dung in ihrem Betrieb oder Beruf anschaffen, 
wird auf Antrag ein Drittel der nach § 2 für 
diese Gegenstände geschuldeten Umsatz
steuer oder Ausgleichsteuer erstattet oder in 
dieser Höhe Befreiung gewährt. 

(2) Anträge auf Befreiung oder Erstat
tung von Steuerbeträgen unter zehn Gulden 
werden nicht berücksichtigt. 

(3) Für die Erstattung ist der "Inspec
teur der accijnzen" zuständig, in dessen 
Amtsbereich der Antragsteller seinen Be
trieb ausübt. Artikel 22 des Umsatzsteuer
gesetzes findet entsprechende Anwendung. 
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§ 5. 

(r) Gross- und Kleinhändler einschliess
lich der H ersteller, die gleichzeiti g d as Han
delsgewerbe ausüben, sind verpflichtet, vor 
dem 20. Oktober 1940 bei dem " Inspecteur 
der accijnzen", in dessen Amtsbereich sie 
ihren B etrieb ausüben, auf einem dazu be
stimmten Formblatt und gem äss den darin 
enthaltenen Anweisungen eine Erklärung 
liber die im Zeitpunkte des Inkrafttretens 
dieser Verordnung in ihrem Handelsbetriebe 
vorrätigen Waren abzugeben, soweit die 
Umsatzs teuer und die Ausgleichsteuer, die 
fü r diese W aren auf Grund dieser Verord
nung bei Lieferung oder E infuhr geschuldet 
worden wären, nicht entrichtet worden sind. 

(2) D ie im Absatz I bezeichneten P erso
nen sind zur B ezahlung der U msatzsteuer 
und der Ausgleichsteuer verpflichtet, die für 
die Waren geschuldet würden, wenn sie un
ter Anwend ung dieser Verordnung geliefert 
oder eingeführt wären, vermindert urn die 
für diese Waren schon entrichtete Steuer. 
Massgebend für die S teuerberechnung ist 
der Einkaufspreis der Waren, es sei denn, 
dass eine andere Berechnung notwendig er 
scheint. 

(3) Die im Absatz 2 b ezeichnete Ste uer 
wi rd urn den Betrag von fünfundzwanzig 
Gulden ermässigt. 

(4) Diese Bestimmungen sind nicht an
zuwenden auf: 

Blum en, frisch; 
Wochenblätter und alle sonstigen regel-

mässig erscheinenden Schriften; 
Obst; 
Gemüse, frisch; 
Fisch, frisch. 
(5) Absatz 2 gilt nicht, soweit vom Ge

neralsekretär im Ministerium für Finanzen 
oder in seinen Auftrag angeordnet wird, dass 
die im Absatz 1 bezeichneten P ersonen für 
die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung in ihrem Handelsbetriebe vor
handenen W aren als Hersteller im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes angesehen werden. 
Auf gleiche W eise können solche P ersonen 
von der im Absatz 1 genannten Verpflich
tung befreit werden. 

§ 6. 
( r) Der "Inspecteur der accijnzen" setzt 

die auf Grund des § 5 geschuldete Umsatz
steuer und Ausgleichsteuer durch Veranla
gung fest. Die Artikel r2 , Absatz 3 , 14, Ab
satz r und 3, 15, Absatz 1, und 16 des Um
satzsteuergesetzes finden entsprechende An
wendung. 

( 2) Die Steuer ist in drei gleichen Tei
len zu zahlen, die zwei, vier und sechs Mo
nate nach dem Ausstellungstage des Steuer
bescheids fällig werden . 

(3) Bei Zahlung vor dem Fälligkeitstage 
wird für jeden Monat ein Abzug in Höhe 
von I vom Hundert gewährt; Monatsteile 
werden nicht berücksichtigt. 

(4) Bei mangelhafter Zahlung sind die 
B estimmungen anzuwenden, die die Beitrei
bung und den Vorrang bei Nichtzahlung der 
Verbrauchsteuern (accijnzen) regeln, mit 

der Massgabe, dass die Zahlung in allen Fäl
len durch persönlichen Arrest (lijfsdwang) 
erzwungen werden kann. 

§ 7. 
(r) Wer im Inlande das Gewerbe eines 

Fischers ausübt, wird als Hersteller im Sinne 
des Umsatzsteuergeset zes angesehen. 

(2) Fischversteigerungsunternehmer haf
ten mit ihren Auftraggebern als Gesamt
schuldner für die Steuer auf den ir.. ihrem 
Betriebe versteigerten Fisch. Artikel 13 des 
Umsatzsteuergesetzes findet entsprechende 
Anwendung. 

§ 8. 
(1) D ie Unterlassung sowie die falsche 

od_er unvollständige Angabe der im § 5 be
ze1chneten Steuererklärung wird mit Geld
strafe bis zu fünftausend Gulden bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Verbrechen ( misdrijven) mit 
der Massgabe, dass an Stelle der Artikel 57 
und 58 des Strafgesetzbuches (Wetboek van 
Strafrecht) Artikel 62, Absat z 1, dieses Ge
setzbuches Anwendung findet. 

§ 9. 
Die Artikel 22bis, 24, 27, 33, 35 und 36 des 
Umsatzsteuergesetzes finden auf diese Ver
ordnung entsprechende Anwendung. 

§ 10. 
. Unbeschadet der Bestimmungen des Ar

tikels 8 des Umsatzsteuergesetzes ist jeder 
der auf Grund einer vor dem Inkrafttrete,.; 
dieser _Yeror~nung getroffenen Vereinbarung 
verpfhchtet 1st, Gegenstände zu liefem oder 
ein Werk mit von ihm beschafften ·oder an
gefertigten Gegenständen auszuführen be
rechtigt, den Mehrbetrag an U msatzsteuer 
und Ausgleichsteuer, den er für diese Ge
genstände infolge des lnkrafttretens dieser 
Verordnung aufzuwenden hat, auf Grund des 
Artikels 8 des Umsatzsteuergesetzes dem
jenigen in Rechnung zu stellen, dem er die 
Gegenstände zu l iefern oder das Werk zu 
übergeben hat. 

§ l I. 

(1) D ie zur Durchführung dieser Ver
ordnung erforderlichen Vorschriften werden 
vom Generalsekretär im M inisterium für 
Finanzen e.rlassen und im "Nederlandschc 
Staatscourant" veröffentlicht. 

( 2) Zuwiderhandlungen gegen die ge
mäss Absatz r erlassenen Vorschriften wer
den mit Geldstrafe bis zu fünfhundert Gul
den bestraft; die strafbaren H andlungen sind 
Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 12. 
D iese Verordnung tritt am 1. Oktober 

1940 in Kraft. 
Den Haag, am 21. August 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L . J . A. TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.411. Red.). 
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5. September ,940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Zuteilung von Tabak und Tabak
erzeugnissen) . (Verordnungsblatt, Stück 
25) . 

Auf Grund Artikel 4 des Zuteilungsgeset
zes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und gemäss 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet : 

§ I. 

Rohtabak und Tabakerzeugnisse sind Zu
teilungswaren im Sinne d es Artikels 4 des 
Zuteilungsgesetzes 1939. 

N °. 137. 

IJ September 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Rege
lung der rechtlichen und finanziellen 
Verhältnisse v,m Beamten, Angestcllten 
und Arbeitem sowie gewisser beeideter 
Personen. (Verordnungsblatt, Stück 26). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 
(1) Die rechtlichen und finanziellcn Ver

hältnisse der Beamten, Angestellten und Ar
beiter im Staatsdienst, insbesondere die Vor
aussetzungen, unter denen sie angestellt und 
entlassen werden können, werden n ntigen
falls unter Abweichung von dem bisher gel
tenden Recht geregelt. 

(2) Das gleiche gilt : 
1) für den Dienst bei einer Provinz, 

einer Gemeinde, einer sonstigen öffentlich
rechtlichen K örperschaft und bei solchen 
Körperschaften des Privatrechts, an denen 
der Staat, eine Provinz, eine Gemeinde oder 
eine andere K örperschaft des öffentlichen 
Rechts beteiligt ist, endlich auch für jede 
ehrenamtliche Tätigkeit, sowie für die Be
schäftigung in ein er privaten (bijzondere) 
Schule; 

2) für die B etätigung von P ersonen, von 
denen vor Antritt ihrer Tätigkeit die 
Ablegung eines Eides (Gelöbnisses) verlangt 
wird. 

§ 2. 

Die zur Durchführung der Bestimmungen 
des § 1 erforderlichen Vorschriften werden 
durch Verwaltungsanordnungen erlassen. Sie 
können im "Nederlandsche Staatscourant" 
verkündet werden. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 13. September 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzte11 
nieder/ändischen Gebiete, 

SEYSS-JNQUART. 

1940 

§ 2. 

Die zur Durchführung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tär im M inisterium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen u nd im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 5. September 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt: 
H.M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N °. S.62J . Red.). 

N°. 137. 

IJ September 1940. VERORD ENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de re 
geling van de rechtspositie (rechtliche 
und finanzielle Verhältnisse) van amb
tenaren en overig personeel, alsmede 
van bepaalde beëedigde personen. (Ver
ordeningenblad, Stuk 26). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) De rechtspositie (rechtliche und fi
nanzielle Verhältnisse) van am btenaren en 
overig personeel in Rijksdienst, en wel in 
het bijzonder de voorwaarden, waaronder zij 
kunnen worden aangesteld of ontslagen, 
wordt zoo noodig geregeld in afwijking van 
het tot heden geldende recht. 

(2) Hetzelfde geldt : 
1) voor den dienst bij een provincie, bij 

een gemeente of bij een ander publiekrech
telijk lichaam, alsmede bij die privaatrechte
lijke lichamen, waaraan het R ijk, een pro
vincie, een gemeente of een ander publiek
rechtelijk lichaam deelneemt, ten slotte ook 
voor honoraire werkzaamheden, alsmede 
voor bezigheden in bijzondere scholen; 

2) voor de werkzaamheid van personen, 
van wie vóór de aanvaarding van hun ambt 
of beroep het afleggen van een eed (belof
te) wordt geëischt. 

Artikel 2. 

De ter uitvoering van de bepalingen van 
artikel 1 noodzakelijke voorschriften wor
den door Instructies gegeven. Zij kunnen in 
de Nederlandsche Staatscourant worden af
gekondigd. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 13 September 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 
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z2. September 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete zur Ergänzung 
der Verordnung Nr. 51/1940 des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete über die Einführung 
von Wehrmachtbezugscheinen und 
Wehrmachtmarken für den Ankauf von 
zwangsbewirtschafteten oder gesperr
ten Lebens- und Futtermitteln. (Ver
ordnungsblatt, Stück 26) . 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
liber Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) § 3, Satz 3, der Verordnung Nr. 51/ 
1940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete hat zu leuten, 
wie folgt: 

"Nachstehende Wehrmachtmarken werden 
eingeführt: 

Blaue Wehrmachtmarken für fünfzig 
Gramm Brot; 

braune Wehrmachtmarken für hundert 
Gramm Kaffee oder zwanzig Gramm Tee; 

grüne Wehrmachtmarken für zweihundert 
Gramm Zucker; 

violette Wehrmachtinarken für hundert 
Gramm Mehl; 

hellblaue Wehrmachtmarken mit rotem 
Aufdruck für hundert Gramm Fette; 

hellblaue Wehrmachtmarken mit schwar
zem Aufdruck für zehn Gramm Fette; 

· rosa Wehrmachtmarken füdünfzig Gramm 
Fleisch oder Fleischwaren; 

graue Wehrmachtmarken für hundert 
Gramm Nährmittel aller Art." 

(2) Die Muster der hellblauen Wehr
machtmarken mit schwarzem Aufdruck und 
der rosa Wehrmachtmarken ergeben sich aus 
der Anlage. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am 15. September 
1940 in Kraft. 

Den Haag, am 12. September 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

ANLAGE. 

{hellblau rnit schwarzem Aufdruck, 
lichtblauw met zwarten opdruk) 

12 September 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied ter aanvulling 
van de Verordening No. 51 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende het in
voeren van distributiekaarten en distri
butiebons voor de Duitsche Weermacht 
voor den aankoop van levens- en voe
dermiddelen, die onder de distributie 
vallen of waarvan het gebruik in het 
algemeen verboden is. (Verordeningen
blad, Stuk 26). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van 
den Führer betreffende uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) D e 3de volzin van § 3 van de Ver
ordening No. 51/ 1940 van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
moet luiden als volgt: 

"Onderstaande militaire distributiebons 
worden ingevoerd: 

blauwe militaire distributiebons voor vijf
tig gram brood; 

bruine militaire distributiebons voor hon
derd gram koffie of twintig gram thee ; 

groene militaire distributiebons voor twee
honderd gram suikel'; 

violette militaire distributiebons voor 
honderd gram· meel; 

lichtblauwe militaire distributiebons met 
rooden opdruk voor honderd gram vet; 

lichtblauwe militaire distributiebons met 
zwarten opdruk voor tien gram vet; 

rose militaire distributiebons voor vijftig 
gram vleesch of vleeschwaren; 

grijze militaire •distributiebons voor hon
derd gram levensmiddelen van elke soort." 

(2) Het model der lichtblauwe militaire 
distributiebons met zwarten opdruk en der 
rose militaire distributiebons is vastgesteld 
als in de aan deze verordening toegevoegde 
bijlage is aangegeven. 

Artikel 2. 

D eze verordening treedt in werking op 1 5 
September 1940. 

's-Gravenhage, 12 September 1940. 

D e Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS- INQUART. 

BIJLAGE. 

(rosa, rose) 

12 
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N °. 139. 

II. September 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien des 
Innem und für Finanzen über die Ver
leihung der Rechtsfähigkeit an die Post
scheckverwaltung. (Verordnungs blatt, 
Stück 26). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Alle Güter, Rechte und Verbindlichkeiten 
des niederländischen Staates (van het Rijk), 
die in den Rahmen der staatlichen Post
scheckverwaltung (Postchèque- en Giro
dienst) gehören, gehen kraft dieser Verord
nung auf einen Rechtsträger ( rechtspersoon) 
über, der die Bezeichnung "Postscheckver
waltung" ( ,,Postchèque- en Girodienst" ) 
führt und seinen Sitz in D en Haag hat. 

§ 2. 

(1) D ie P ostscheckverwaltung wird ge
richtlich und aussergerichtlich durch den Di
rektor vertreten . 

(2) Falls dieser wegen Verhinderung, 
Abwesenheit oder aus sonstigen Gründen 
seine Befugnisse nicht ausüben kann, tritt 
der Unterdirektor an seine Stelle. 

(3) Falls beide wegen Verhinderung, Ab
wesenheit oder aus sonstigen Gründen ihre 
Befugnisse n icht ausüben können, sorgt der 
Leiter des sachlich in Betracht kommenden 
Ministeriums für die zeitweilige Wahmeh
mung der Befugnisse beider. 

N' 0
• 140 . 

5. September 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Zuteilung von Eisen und Stahl) . 
Verordnungsblatt, Stück 26.) 

Auf Grund Artikel 4 des Zuteilungsgeset
zes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und gemäss 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/,940 des 
R eichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet: 

Eisen, Stahl und Rohstoffe für Eisen und 
Stahl sind Zuteilungswaren im Sinne des Ar
tikels 4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2 . 

(1) Es wi rd ein Reichsbüro für Eisen 
und Stahl mit dem Sitz in D en Haag er
richtet. 

(2) Die laufende Verwaltung des Reichs
büros obliegt einer Direktion, die bei der 
Durchführung dieser Verordnung im Namen 
des Generalsekretärs handelt. 

§ 3. 
Der Direktor, der Unterdirektor und die 

übrigen Beamten der Postscheckverwaltung 
sind hinsichtlich ihrer Besoldung, P ensionie
rung und ihrer sonstigen rechtlichen Stellung 
den zivilen Staatsbeamten (burgerlijke amb
tenaren in dienst van het Rijk der Neder
landen) gleichgestellt. 

§ 4. 

Das verwaltungstechnische Verhältnis zwi
schen der Postscheckverwaltung und dem 
" Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie" wird durch die Verleihung der 
Rechtsfähigkeit nicht geändert. 

§ 5. 
Der niederländische Staat (het Rijk) wird 

die P ostscheckverwaltung in den Stand set
zen, ihre Verbindlichkeiten jederzeit voll zu 
erfüllen. 

§ 6. 
Bei Auflösung der Postscheckverwaltung 

als Rechtsträger gehen alle ihre Güter, 
Rechte und Verbindlichkeiten von Rechts 
wegen auf den niederländischen Staat (het 
Rijk) über. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 11. September 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des lnnern: 

K. J. FREDERIKS. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium iür Finanzen, 

L. J . A. TRIP. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd in 
Staatsblad 1940 N ° . S.309. Red.) . 

(3) Es wird ein Vorstand eingesetzt, der 
die Tätigkeit des Reichsbüros iiberwacht und 
den G eneralsekretär bei Massnahrrien für die 
Eisen- und Stahlindustrie und für den Eisen 
und Stahlhandel berät. 

§ 3. 
Die zur Durchführung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär im Ministerium für Handel , 
G ewerbe und Schiffahrt erlassen und im 
.,Nederlandsche Staatscourant" veröffent
licht. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kiindung in Kraft. 
D en Haag, am 5. September 1940. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt: 
H. M. HIRSCHFELD. 

(De Neder/andsche tekst is afgekondigd in 
Staatsblad 1940 N ° . S.624. Red.). 
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Io. September I940. VERORDNUNG des 
G eneralsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei liber die 
Befugnisse des Generaldirektors für die 
Ernährung und die Einsetzung eines 
Ausschusses für die Sicherung der Er
nährung. (Verordnungsblatt, Stück 26.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Die in bestehenden gesetzlichen Anord
nungen, Vereinbarungen, Urkunden, Stif
tungsbriefen und Satzungen einem Regie
rungskommissar gemäss Artikel 26a des Kri
sengesetzes für die Landwirtschaft 1933 
(Staatsblatt Nr. 261) erteilten Befugnisse 
und auferlegten Verpflichtungen werden vom 
Generaldirektor für die Ernährung ader in 
seinem Auftrage ausgeübt, bezw. übernom
men. 

§ 2. 

(1) Es wird ein Ausschuss für die Siche
rung der Ernährung eingesetzt, dessen Auf-

6. September I940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft undFischerei zurDurch
führung des Krisengesetzes für die 
Landwirtschaft 1933 (Schlachtviehbe
wirtschaftung). (Verordnungsblatt, 
Stück 26). 

Auf Grund des Artikels 9 des Krisenge
setzes für die Landwirtschaft vom 5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) und des Gesetzes 
vom 30. September 1938 (Staatsblatt Nr. 
639 C) und gemäss §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars fi.ir 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Das Schlachten von Rindvieh, Pferden, 
Schweinen und Schafen, das Vorrätighalten, 
Verhandeln, Veräussern, Abliefern und Be
fördern van Rindvieh, Pferden, Schweinen 
und Schafen und deren Teilen sowie van 
ganz ader teilweise _ aus diesen Tieren nach 
der Schlachtung hergestellten Erzeugnissen, 

0
• 143. 

II September I940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung van Fleisch und Fleischwa
ren). (Verordnungsblatt, Stück 26). 

Auf Grund Artikel 4 des Zuteilungsge-

gabe es ist, den Generalsekretär im Minis
terium für Landwirtschaft und Fischerei bei 
der Durchführung d es Krisengesetzes für die 
Landwirtschaft 1933 und des Gesetzes vom 
30. September 1938 (Staatsblatt Nr. 639C), 
sowie anderer G esetze, soweit sie auf die 
Ernährung Bezug nehmen, zu beraten. 

(2) Der im vorigen Absatz e rwähnte 
Ausschuss tritt an die Stelle des Ausschus
ses van Regierungskommissarer. gemäss 
Artikel 26a des Krisengesetzes für die Land
wirtschaft 1933. 

§ 3 . 
Die Zusammensetzung des Ausschusses 

für die Sicherung der Ernährung wird vom 
Generalsekretär im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei bestimmt; sie wird 
im "Nederlandsche Staatscourant" veröf
fentlicht. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 10. September _1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
lür Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd in 
Staa~sblad I940 N °. S.716. Red.). 

das Bearbeiten ader Verarbeiten dieser Tiere 
odeP ihrer Teile nach der Schlachtung wird 
einer Regelung im Sinne des Artikels 9 des 
Krisengesetzes für die Landwirtschaft 1933 
unterworfen. 

§ 2. 

Die zur Durchführung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom General
sekretär im Ministeriurn für Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkündung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung Nr. 

53/r940 (Schweineschlachtverbot 1940) aus
ser Kraft. 

D en Haag, am 6. September 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 

für Landwirtschaft und Fischerei, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd in 
Staatsblad z940 N ° . S .7z5. Red.). 

setzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/r940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Alle ganz ader teilweise für den mensch
lichen Genuss geeigneten Teile van Rindern 
und Schweinen sowie Fleischwaren im Sinne 
des Artikels 2, Absatz 1, Buchstabe a, des 
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Fleischbeschaugesetzes (Staatsblatt 1919, 
Nr. 524) sind Zuteilungswaren im Sinne des 
Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

Die zur Durchführung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom General
sekretär im Ministerium für Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

N°. 144. 

20. September z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Inan
spruchnahme von bebauten und unbe
bauten Grundstücken für Zwecke der 
deutschen Wehrmacht. (Verordnungs
blatt, Stück 27). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Bebaute und unbebauteGrundstücke 
mit dem darauf befindlichen Inventar wer
den bei Bedarf von der deutschen Wehr
macht durch Beschlagnahme in Anspruch 
genommen. 

(2) Mit der Beschlagnahme geht das 
Recht zur ausschliesslichen Benutzung des 
Grundstücks auf die deutsche Wehrmacht 
über. 

§ 2. 

Ein Grundstück gilt als beschlagnahmt, 
wenn die die Beschlagnahme aussprechende 
Bescheinigung, die aus der Anlage ersicht
lich ist, der niederländischen Gemeinde, in 
der das Grundstück liegt, übergeben ist. Die 
niederländische Gemeinde hat die Beschlag
nahme dem Eigentümer des Grundstücks 
und dem zum unmittelbaren Besitz des 
Grundstücks Berechtigten unverzüglich mit
zuteilen. 

§ 3. 
(1) Für die Inanspruchnahme kann von 

der deutschen Wehrmacht eine Entschädi
gung an den zum unmittelbaren B esitz des 
Grundstücks Berechtigten gezahlt werden. 
Die Entschädigung soli jährlich betragen: 

1) für landwirtschaftliche Grundstücke 
den Betrag des jährlichen Pachtwertes; 

2) für sonstige Grundstücke 2/3 des Be
trages des jährlichen Mietwertes; 

3) für Inventar 6 vom Hundert des Mo
biliarwertes. 

(2) Als jährlicher Pachtwert wird der 
Betrag angesehen, der angemessenerweise 

§ 3-
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am II. September 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
lür Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD . . 

(De Nederlandsche tekst is afgekondigd in 
Staatsblad z940 N ° . S.7z7). 

N°. 144. 

20 September z940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de in
gebruikneming van bebouwde en onbe
bouwde onroerende goederen ten be
hoeve van de Duitsche Weermacht. 
(Verordeningenblad, Stuk 27) . 

Op grond van § 1 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
(1) Bebouwde en onbebouwde gronder

ven met al hetgeen zich, als onroerend goed 
door bestemming, daarop bevindt en daartoe 
behoort (lnventar) worden, indien noodig, 
door de Duitsche Weermacht door middel 
van vordering in gebruik genomen. 

(2) Door het bloote feit der vordering 
gaat het recht op het uitsluitend gebruik van 
het onroerend goed over op de Duitsche 
Weermacht. 

Artikel 2. 

Een onroerend goed wordt geacht gevor
derd te zijn, wanneer het vorderingsbewijs, 
volgens het aan deze verordening toegevoeg
de model, afgegeven is aan de Nederlandsche 
gemeente, binnen welker gebied het onroe
rend goed ligt. Door deze Nederlandsche ge
meente moet van de vordering onverwijld 
mededeeling worden gedaan aan den eige
naar van het onroerend goed, alsmede aan 
hem, die tot het onmiddellijk gebruik daar
van gerechtigd is. 

Artikel 3. 
(1) De Duitsche Weermacht kan voor de 

ingebruikneming van een onroerend goed aan 
hem, die tot het onmiddellijk gebruik daar
van gerechtigd is, sèhadeloosstelljng verlee
nen. Deze schadeloosstelling bedraagt jaar
lijks: 

1) voor gronderven, welke voor land
bouwdoeleinden worden gebruikt, het be
drag der jaarlijksche pachtwaarde; 

2) voor andere gronderven, tweederde 
deel van het bedrag der jaarlijksche huur
waarde; 

3) voor al hetgeen zich, als onroerend 
goed door bestemming, op het onroerend 
goed bevindt en daartoe behoort (lnventar), 
6 % van zijn waarde als roerend goed; 

(2) Als jaarlijksche pachtwaarde wordt 
aangenomen het bedrag, dat binnen de gren-
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für das beschlagnahrnte Grundstück jährlich 
gezahlt wird oder erlangt werden kann. 

(3) Als jährlicher Mietwert und als Mo
biliarwert wird der Wert angesehen, der 
durch die Steuerbehörde steuerlich festge
setzt ist oder festgestellt wird. 

(4) Flurschaden, Emteausfall, Wirt
schaftserschwemis, entgangener Gewinn für 
Ausnutzung bebauter Grundstücke und Ent
wertung des Grundstücks durch die Inan
spruchnahrne ist in der Entschädigung nicht 
zu berücksichtigen. 

§ 4. 

(1) Bei der ·Errnittlung des Pachtwertes 
ist das örtlich zuständige Pachtbiiro gutacht
lich zu hören. Die Wehrrnachtbezirksverwal
tung (U) ist an das Gutachten nicht gebun
den; sie bestimmt die Entschädigung nach 
freiem Ermessen. 

(2) Bei der Ermittlung des Miet- und 
Mobiliarwertes ist von den Unterlagen bei 
den niederländischen Finanzbehörden auszu
gehen. Enthalten diese Unterlagen nicht den 
We.rt der beschlagnahmten Sachen, lässt sich 
dieser Wert auch nicht aus ihnen durch Ver
gleich mit dem Wert ähnlicher oder ähnlich 
gelegener Sachen oder durch verständige 
Teilung des Wertes einer Sache, die nur teil
weise beschlagnahmt ist, ohne grössere 
Schwierigkeiten ermitteln, so bestimmt die 
Wehrmachtbezirksverwaltung (U) die Ent
schädigung nach freiern Ermessen. 

(3) Die niederländischen Pachtbüros 
und Finanzbehörden sind verpflichtet, den 
deutschen Wehrrnachtstellen über den Wert 
einer beschlagnahmten Sache Auskunft zu 
erteilen. 

§ 5. 
1st die Entschädigung nach §§ 3 und 4 

geringer als die Pacht, Miete oder sonstige 
Vergütung, die der zurn Besitz des Grund
stücks Berechtigte für die Benutzung zu 
zahlen hat, so ermässigt sich diese Vergü
tung für die Zeit der Beschlagnahrne auf den 
Betrag der Entschädigung. Wird keine Ent
schädigung gezahlt, so entfällt die Vergü
tuni;:. 

§ 6. 
(1) Der Entschädigungsberechtigte reicht 

nach anliegendern Muster einen Antrag auf 
Entschädigung beim Bürgermeister der im 
§ 2 bezeichneten Gerneinde ein. Er fügt dern 
Antrag die zur Werterrnittlung nötigen Un
terlagen bei. 

(2) Die Gerneinde errnittelt, soweit rnög
lich, unter B erücksichtigung des § 3 und des 
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zen der redelijkheid voor het gevorderde 
gronderf jaarlijks wordt betaald of verkregen 
kan worden. 

(3) Als jaarlijksche huurwaarde en al~ 
waarde als roerend goed wordt aangenomen 
de waarde, die door den Dienst der Belas
tingen als zoodanig ambtelijk is of wordt 
vastgesteld. 

(4) Met bodemschade, oogstderving, be
moeilijking in de uitoefening van het be
drijf, gederfde winst uit de exploitatie van 
bebouwde gronderven en waardeverminde
ring van gronderven ten gevolge van het ge
bruik wordt bij het vaststellen der schade
loosstelling geen rekening gehouden. 

Artikel 4. 
(1) Bij de vaststelling der pachtwaarde 

moet het bevoegde pachtbureau worden ge
hoord, ten einde advies uit te brengen. De 
"Wehrmachtbezirksverwaltung (U)" is aan 
dit advies niet gebonden; zij stelt de schade
loosstelling naar eigen goeddunken vast. 

(2) Bij de vaststelling der huurwaarde 
of der waarde als roerend goed moet van de 
bescheiden, welke zich onder de onder het 
Departement van Financiën ressorteerende 
Diensten bevinden, worden uitgegaan. Is uit 
bedoelde bescheiden de waarde der gevor
derde goederen niet vast te stellen of is 
daaruit deze waarde ook niet door verge
lijking met de waarde van goederen van 
soortgelijken aard of ligging noch door be
paling van het evenredig gedeelte der waarde 
eener zaak, die slechts gedeeltelijk is gevor
derd, vast te stellen, zonder op moeilijkheden 
van grooteren aard te stuiten, dan bepaalt de 
"Wehrmachtbezirksverwaltung (U)" naar 
eigen goeddunken het bedrag der schade
loosstelling. 

(3) De pachtbureaux en de onder het 
Departement van Financiën ressorteerende 
Diensteri zijn verplicht over de waarde van 
een gevorderd goed inlichtingen te verschaf
fen aan instanties der Duitsche Weermacht. 

Artikel 5. 
Bedraagt de schadeloosstelling, als bedoeld 

in de artikelen :1 en 4, minder dan de pacht, 
de huur of eenigerlei andere vergoeding, 
welke hij, die tot het onmiddellijk gebruik 
van het onroerend goed gerechtigd is, voor 
dit gebruik verschuldigd is, dan wordt het 
bedrag dier vergoeding voor den duur der 
vordering verminderd tot het bedrag der 
schadeloosstelling. Wordt in het geheel geen 
schadeloosstelling toegekend, dan vervalt de 
verplichting tot het betalen dezer vergoe
ding. 

Artikel 6. 
(1) Hij die aanspraak maakt op schade

loosstelling, dient bij den burgemeester van 
de in artikel 2 bedoelde gemeente een ver
zoek tot schadeloosstelling, volgens het aan 
deze verordening toegevoegde model, in. Dit 
verzoek dient vergezeld te gaan van de voor 
het vaststellen van de waarde noodzakelijke 
bescheiden. 

(2) De gemeente stelt, lettende op arti
kel 3 en artikel 4, lid I en 2 , voor zooveel 
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§ 4, Absatz 1 und 2 , den W e rt der beschlag
nahmten Sache und legt den Antrag mit den 
Anlagen und gegebenenfalls der Wertermitt
lung der für sie zuständigen W ehrmachts
bezirksverwaltung (U) vor. 

§ 7. 
(1) Die Geme\nden können monatlich 

die Hälfte des Monatsbetrages der nach den 
§§ 3 und 4 ermittelten Entschädigung vor 
Anerkennun g durch die Wehrmachtbezirks
verwaltung (U) an die nach § 3 Berechtigten 
zahlen. 

(2) D en endgültigen Betrag der Ent
schädigung setzt die Wehrmachtbezirksver
waltung (U) fest. Sie überweist die hiemach 
zu zahlenden Beträgen monatlich den Ge
meinden zur Weiterleitung an die Berech
tigten. 

(3) Gegen die Entscheidung der Wehr
machtbezirksverwaltung (U) können der 
nach § 3 Berechtigte und, falls sie Zahlun
gen nach Absatz 1 geleistet hat, die Gemein
de binnen 2 Wochen, nach dem sie ihnen be
kanntgemacht worden ist, die Entscheidung 
des Chefintendanten beim Wehrmachtbe
fehlshaber in den Niederlanden anrufen. 

(4) Hat die Gemeinde nach Absatz 1 

dem Berechtigten mehr gezahlt, als ihm auf 
Grund der Festsetzung der Wehrmachtbe
zirksverwaltung (U) oder des Chefintendan
ten beim Wehrmachtbefehlshaber in den 
Niederlanden zusteht, so kann sie die an den 
Berechtigten gezahlte Entschädigung nur zu
rückfordem, wenn dieser bei Annahme der 
Entschädigung wusste oder nur infolge gro
ber Fahrlässigkeit nicht wusste, dass ihm 
eine solche überhaupt nicht oder nicht in der 
gezahlten Höhe zustand. Soweit sich hier
durch eine unbillige Belastung für eine Ge
meinde ergibt, ist der entsta ndene Schaden 
vom niederländischen Staat ( Rijk) zu tra
gen. 

§ 8. 
D ie §§ 3, 4 und 6 dieser Verordnung fin

den keine Anwend u ng auf: 
1) Grundstücke einschliesslich der Ge

bäude und des Inventars der niederländi
schen Regierungsorgane und Regierungsstel
len; 

2) alle Befestigungs- , Verteidigungs- und 
Flughafenanlagen der ehemaligen nieder
ländischen See- und Landmacht, auch wenn 
sie nicht im Eigentum des niederländischen 
Staates (Rijk) stehen; 

3) Grundstücke einschliesslich de r Ge
bäude und des Inventars, deren Eigentümer 
sich ausserhalb der besetzten niederländi 
schen Gebiete befinden , soweit nicht der 
Chefintendant beim Wehrmachtbefehlsha-

mogelijk de waarde van het gevorderde goed 
vast en legt het verzoek met bijlagen en 
eventueel vergezeld van de door haar vast
gestelde waarde aan de voor haar bevoegde 
,,Wehrmachtbezirksverwaltung (U)" voor. 

Artikel 7. 
(1) De gemeenten kunnen maandelijks 

de helft van het per maand verschuldigde 
bedrag der op den voet van de artikelen 3 
en 4 vastgestelde schadevergoeding uitbeta
len aan den in artikel 3 bedoelden gerech
tigde, voordat de hoegrootheid der te ver
leenen schadeloostelling door de "Wehr
machtbezirksverwaltung (U)" is goedge
keurd. 

(2) Het uiteindelijke bedrag der schade
loosstelling wordt door de "Wehrmachtbe
zirksverwaltung (U)" bepaald. Zij maakt de 
dienovereenkomstig uit te keeren bedragen 
maandelijks over aan de gemeenten, ter ver
dere uitbetaling aan de gerechtigden. 

(3) Hij die volgens artikel 3 recht op 
schadeloosstelling heeft, evenals een ge
meente, die betalingen, als in lid 1 bedoeld, 
heeft verricht, kan binnen twee weken, nadat 
de beslissing van de " Wehrmachtbezirksver
waltung (U)" hem of haar is medegedeeld, 
de beslissing van den Hoofdintendant (Che/
intendant) bij den Weermachtbevelhebber 
in Nederland inroepen. 

(4) Wanneer de gemeente, op de wijze 
als in lid 1 bedoeld, aan den gerechtigde 
meer uitbetaald heeft dan hem volgens de 
vaststelling van de "Wehrmachtbezirksver
waltung (U)" of volgens de beslissing van 
den Hoofdintendant (Chef intendant) bij den 
Weermachtbevelhebber in Nederland toe
komt, dan kan zij de aan den gerechtigde uit
betaalde schadeloosstelling alleen dan te
rugvorderen, wanneer laatstgenoemde bij het 
ontvangen der schadeloosstelling wist, of 
tengevolge van grove onachtzaamheid er niet 
mede bekend was, dat hem een zoodanig 
bedrag in het geheel niet of althans voor een 
deel niet toekwam. Voor zoover een gemeente 
dientengevolge in een mate, die de grenzen 
der billijkheid overschrijdt, schade lij dt, 
wordt deze door het Rijk der Nederlanden 
gedragen. 

Artikel 8. 
De artikelen 3, 4 en 6 van deze verorde

ning zijn niet van toepassing op: 
1) gronderven van Nederlandsche Re

geeringsorganen en -bureaux, met inbegrip 
van de opstallen en al hetgeen zich, als on
roerend goed door bestemming, op een en 
ander bevindt en daartoe behoort (Inven
tar); 

2) alle versterkings- en verdedigings
werken en vlieghaveninstallaties der vroe
gere Nederlandsche Zee- en Landmacht, ook 
al zijn deze niet het eigendom van het Rijk 
der Nederlanden; 

3) gronderven, met inbegrip van de ge
bouwen en al hetgeen zich, als onroerend 
goed door bestemming, op of in een en ander 
bevindt en daartoe behoort (lnventar ) , 
welker eigenaren zich buiten het bezette 
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ber in den Niederlanden im Einzelfalle die 
G ewährung einer Entschädigung genehmigt. 

§ 9· 
Diese Verordnung findet keine Anwen

dung auf: 
1) Gebäude einschliesslich des Inven

tars , die nach der Verordnung Nr. 50/I 940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete in Anspruch genom
m en werden; 

2) bebaute und unbebaute Grundstücke 
mit dem darauf befindlichen Inventar, die 
ven der deutschen Wehrmacht gemietet oder 
gepachtet worden sind. 

§ IO . 

Für die Zeit ver dem 29. Mai 1940 wird 
eine Entschädigung für die Inanspruch
nahme ven Grundstücken nebst Inventar 
durch die deutsche Wehrmacht nicht ge
zahlt. 

§ II. 

Eine Entschädigung der Betroffenen durch 
den niederländischen Staat (Rijk) wird 
durch diese Verordnung nicht ausgeschlos-
sen. 

§ 12. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 20. September 1940. 

Der Reichskommissar lür die besetzten 
nieder/ändischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

Nederlandsche gebied bevinden , tenzij de 
Hoofdintendant (Chefintendant) bij den 
Weermachtbevelhebber in Nederland in een 
bepaald geval het toekennen van schadeloos
stelling toestaat. 

Artikel 9. 
Deze verordening is niet van toepassing 

op : 
1) gebouwen met inbegrip van al hetgeen 

zich, als onroerend goed door bestemming, 
daarin bevindt en daartoe behoort (lnven
tar ) , die volgens de Verordening No. 50/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied gevorderd worden ; 

2) bebouwde en onbebouwde gronderven 
met al hetgeen zich, als onroerend goed door 
bestemming, daarop of daarin bevindt en 
daartoe behoort (lnventar ), die vanwege de 
Duitsche Weermacht gehuurd of gepacht zijn. 

Artikel 10. 

Geen schadeloosstelling wordt toegekend 
voor het gebruik vóór 29 Mei 1940 door de 
Duitsche Weermacht van onroerende goede
ren, met inbegrip van al hetgeen zich, als 
onroerend goed door bestemming, op of in 
een en ander bevindt en daartoe behoort 
(lnventar ) . 

Artikel II. 

Deze verordening sluit een schadeloosstel
ling van den betrokkene door het Rijk der 
Nederlanden niet uit. 

Artikel 12. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 20 September 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche p.ebied, 

SEYSS-lNQUART. 

BESCHEINIGUNG. 

Ven den/der 
Door de(n) 

BEWIJS. 

ist heute das im folgenden näherbezeichnete Grundstück für Zwecke der deutschen Wehr
macht in Anspruch genommen worden und wird hiermit gemäss der Verordnung Nr. 144/ 1940 
des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete beschlagnahmt. 
is heden het hierna te noemen onroerend goed ten behoeve van de Duitsche Weermacht in 
gebruik genomen en wordt dit hiermede op grond der Verordening No. 144/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied gevorderd. 

1. Ort, Lage und Grösse des Grundstückes : 
Plaats, ligging en grootte van het onroerend goed: 

2 . Bestellung, Nutzung oder Bebauung: 
Verbouw, gebruik, bebouwing: 

3. Besondere Bemerkungen liber den Zustand des Grundstückes: 
Bij zondere opme rkingen omtrent den toestand van het onroerend goed: 

(Dienstsiegel.) 
(Dienststempel.) 

... ... . ... ..... ..... . ... .. .... , am .......... .. ....... . . ..... ... . 
den 

(Unterschrift und D ienstgrad.) 
(Handteekening en rang.) 

(Feldpostnummer.) 
(Veldpostnummer.) 
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EMPFANGSBESCHEINIGUNG. 
BEWIJS VAN ONTVANGST. 

Die Beschlagnahmebescheinigung über obengenanntes Grundstück ist mir heute ausge
händigt worden. 

Het vorderingsbewijs, betrekking hebbende op bovengenoemd onroerend goed, is heden 
aan mij uitgereikt. 

.... . .. . . .... ...... . ..... . . . .. , am ...... . . . ...... . ..... . ... . . .. .. 

ANTRAG. 
VERZOEK. 

Ich (Ort) 

den 

Für die Gemeinde, 
der Bürgermeister. 
Voor de Gemeente, 

de Burgemeester. 

Ondergeteekende (Name) (Naam) ···- (Woonplaats) ·· ·· ·········· ··· ···· ············ 

beantrage Entschädigung auf Grund der §§ .3 und 4 der Verordnung Nr. 144'1940 des 
verzoekt op grond van de artikelen 3 en 4 der Verordening No. 144'1940 van den Rijks
Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete für das 
commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied schadeloosstelling ter zake van het door 

am 
de Duitsche Weermacht op grond dezer verordening op 
von der D eutschen Wehrmacht auf Grund dieser Verordriung beschlagnahmte Grundstück: 
gevorderd onroerend goed: 
(Ort) 
(Plaats) 

(Lage) 
(Ligging) 

(Grösse) 
(Grootte}° 

Zur W ertermittlung sind folgende Unterlagen beigefügt : 
Ter vaststelling van de waarde zijn de navolgende bescheiden bijgevoegd: 
I. 

2 . 

3. 

Ich bin Eigentümer - Pächter - Nutzniesser 
Ondergeteekende is eigenaar - pachter - uit anderen hoofde tot gebruik gerechtigde 

des Grundstückes und versichere, dass mir keine .Umstände bekannt sind, die nach §§ 8 
van het onroerend goed en verklaart, dat hem geen omstandigheden bekend ·zijn, die volgens 
·und 9 der Verordnung Nr. 144'1940 eine Entsëhädigung ausschliessen können. 
de artikelen 8 en 9 der Verordening No. 144'1940 het recht op schadeloosstelling kunnen 
uitsluiten. 

(Ort) 
(Woonplaats) 

Rückseite zum Antrag. 
Achterzijde van het verzoek. 

BESCHEINIGUNG. 
BEWIJS. 

(Datum) 
··(Datum) 

(Unterschrift) 
(Handteekening) 

D er jährliche Pacht/ jährliche Miet/ Mobiliarwert des am 
De jaarlijksche pachtwaarde/jaarlijksche huurwaarde/waarde als roerend goed van het op 

(Ort) 
(Plaats) 

(Lage) 
....... (Ligging) 

beschlagnahmten Grundstückes : 
gevorderde onroerend goed: 

(Grösse) 
(Grootte)° ·····-···············--•··· 
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beträgt: 
bedraagt: 

Der Vorsitzende des Pachtbüros, 
De Voorzitter van het Pachtbureau, 

Der Inspecteur der Directe Belastingen, Registratie en Domeinen, 
De Inspecteur der Directe Belastingen, Registratie en Domeinen, 

(Siegel) 
(Stempel) 

am 
den 

(Unterschrift) 
·· ·············· (Handteekening) 

Der Bürgermeister von 
De Burgemeester van 

(Siegel) 
(Stempel) 

am 
den 

(Unterschrift) 
· · · ·· · · ······ (Handteekening) 

Der jährliche Pacht/ jährliche Miet/ Mobiliarwert des 
De jaarlijksche pachtwaarde/jaarlijksche huurwaarde/waarde als roerend goed van het 

obengenannten Grundstückes wird auf: 
bovengenoemde onroerend goed wordt op: 

festgesetzt. 
vastgesteld. 

hfl. 
fl. 
(In Worten 
(In letters 

Gulden) 
··· gulden) 

Wehrmachtbezirks.verwaltung (U) 

am 

(Siegel) 
(Stempel) 

N °. 145. 

20 September z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Erfas
sung nichtwirtschaftlicher Personenver
einigungen und Stiftungen. (Verord
nungsblatt, Stück 2 7). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. M _ai 1940 (RGBI. 
I S. 778) verordne ich: 

§ l. 

(1) Alle nichtwirtschaftlichen Personen
vereinigungen (Vereine, Verbände, Organi
sationen und ähnliche Einrichtungen) sowie 
alle Stiftungen nichtwirtschaftlicher Art in 
den besetzten niederländischen Gebietep. 
sind binnen 20 Tagen nach dem Inkrafttre
ten dieser Verordnung bei dem zuständigen 
Polizeidirektor (Generalstaatsanwalt) anzu
melden . 

(2) Zuständig ist der Polizeidirektor 
(Generalstaatsanwalt), in dessen Bezirk die 
Personenvereinigung oder die Stiftung ihren 
Sitz hat. In Ermangelung eines solchen be
stimmt sich die Zuständigkeit nach dem Ort, 

den 

N °. 145. 

(Unterschrift) 
······· ··(Handteekening) 

20 September z940. VERORDENING ván 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende bepa
lingen ter verkrijging van een overzicht 
(Erfassung) van vereenigingen van per
sonen en stichtingen zonder economisch 
doel. (Verordeningen blad, Stuk 2 7) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer betreffende uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Alle vereemg,ngen van personen 
(veree nigingen, bonden, organisatie s e n 
soortgelijke instellingen), alsmede alle stich
tingen in het bezette Nederlandsche gebied, 
zonder economisch doel, moeten binnen 20 

dagen na het in werking treden van deze 
verordening worden opgegeven bij den be
voegden Procureur-Generaal, fungeerend 
Directeur van Politie. 

(2) Bevoegd is de Procureur-Generaal, 
fungeerend Directeur van Politie, binnen 
wiens rechtsgebied de vereeniging van per
sonen of de stichting is gevestigd. Wanneer 
er geen plaats van vestiging is, dan wordt 
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wo die Verwaltung geführt wird. 1st auch 
ein solcher nicht vorhanden , so is t d er Ort 
massgebend, in dem d er n ach § 3 Anmelde-. 
pflichtige seinen Wohnsitz od er seinen ge
wöhnlichen Au fenthalt hat. 

§ 2 . 

(1) Nichtwirtschaftlich im Sinne des§ 1, 
Absatz 1, ist einePersonenvereinigung, deren 
Hauptzweck nicht auf den Erwerb vermö
genswerter Vorteile für die Vereinigung oder 
für ihre Mitglieder gerichtet ist. 

(2) Absatz 1 findet auf die im § 1 ge
nannten Stiftungen entsprechende Anwen
dung. 

Zur Anmeldung ist der Vorstand der Per
sonenvereinigung oder der Stiftung ver
pflichtet, in Ermangelung eines solchen der 
Geschäftsführer. 1st auch ein Geschäfts
führer nicht vorhanden , so hat derjenige die 
Anmeldung vorzunehmen, der im behörd
lichen Auftrag (z.B. als Liquidator) oder auf 
Grund eines sonstigen Auftragsverhältnisses 
die Geschäfte besorgt. 

§ 4. 
(1) Die Anmeldung erfolgt durch Ein

reichung eines beantworteten Fragebogens 
und eines Vermögensverzeichnisses. Die 
Schriftstücke sind in zweifacher Fertigung 
einzureichen. Zwei Stücke der Satzungen 
sind beizufügen. 

(2) Die Anmeldepflichtigen haben bei 
der im § 1 genannten Dienststelle unter ge
nauer Angabe, urn welche der im § 1 , Absatz 
1, genannten Organisationen es sich handelt, 
rechtzeitig urn Uebersendung der erforder
lichen Vordrucke nachzusuchen. 

§ 5. 
(1) Bis auf weiteres darf über Vermö

genswerte der im § 1, Absatz 1 , genannten 
Per.;onenvereinigungen nur im Rahmen des 
laufenden Geschäftsverkehrs und des Ver
einslebens verfügt werden. Darüber hinaus 
dürfen keine Rechtsgeschäfte eingegangen 
oder Erklärungen abgegeben werden, durch 
die in irgendeiner Form Verfügungen über 
Vermögenswerte get roffen oder Verpflich
tungen hierzu begründet werden. 

(2) Absatz 1 findet auf nichtwirtschaft
liche Stiftungen entsprechende Anwendung. 

(3) Rechtsgeschäfte, die den Bestim
mungen der Absätze 1 und 2 zuwider abge
schlossen werden, sind nichtig. 

§ 6. 
(1) Die im § 3 genannten P ersonen wer

den, wenn sie die rechtzeitige Anmeldung 
unterlassen, oder bei der Anmeldung unwah-
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de bevoegdheid bepaald naa r de plaats, waar 
het bestuu r wordt ui tgeoefend. Is ook deze 
n iet aan te w ijzen , dan geldt de plaats, waar 
hij, die op den voet v an artikel 3 tot aan
m elding gehouden is, zijn woonplaats of zijn 
gewoon ve rblij f heeft . 

Artikel 2 . 

(1) E en vereeniging van personen wordt 
geacht geen economisch doel, als bedoeld in 
het eer.;te lid van artikel 1, na te streven, 
wanneer haar doel niet in de ee rste plaats 
gericht is op het verkrijgen van op geld waar
deerbare voordeelen t en behoeve van de 
vereeniging of van haar leden . 

(2) Het eerste lid is van overeenkom
stige toepassing op de in artikel 1 genoemde 
stichtingen. 

Artikel 3 . 
Het bestuur van de vereeniging van per

sonen of van de stichting of, bij ontstentenis 
daarvan, hij , die met de dagelijksche leiding 
is belast (Geschäftsführer ), is tot het doen 
der opgave gehouden. Ontbreekt ook laatst
bedoelde, dan dient de opgave te geschieden 
door dengeen, die de belangen van de ver
eeniging of stichting waarneemt, hetzij 
krachtens een hem van overheidswege gege
ven opdracht (bij voorbeeld als liquidateur) , 
hetzij krachtens eenige andere lastgeving. 

Artikel 4. 
(1) De opgave geschiedt door het indie

nen van ee n ingevulde vragenlijst en een 
vermogensstaat. De indiening dezer stukken 
geschiedt in duplo. Twee exemplaren der 
statuten dienen te worden bijgevoegd. 

(2) Zij die tot het doen der opgave ge
houden zijn, moeten tijdig aan de in artikel 
1 genoemde instantie een verzoek om toe
zending van de benoodigde formulieren in
dienen, een en ander onder nauwkeurige op
gave, op welke der in het eerste lid van arti
kel 1 genoemde organisaties dit verzoek be
trekking heeft. 

Artikel 5. 
(1) Tot nader order mag over bestand

deelen van het vermogen van de in het eerste 
lid van artikel 1 genoemde vereenigingen 
slechts worden beschikt, voor zoover dit voor 
de loopende zaken en voor het vereenigings
leven noodzakelijk is . Boven en behalve 
voornoemde rechtshandelingen mogen geen 
rechtshandelingen worden verricht of ver
klaringen worden afgegeven, waardoor op 
eenigerlei wij ze over bestanddeelen van het 
vermogen wordt beschikt of verplichtingen 
daartoe in het leven worden geroepen. 

(2) Het eerste lid is van overeenkomstige 
toepassing op stichtingen zonder economisch 
doel. 

(3) Rechtshandelingen, in strijd met de 
bepalingen van het eerste of tweede lid ver
richt, zijn van onwaarde. 

Artikel 6. 
(1) Personen, als in artikel 3 bedoeld, 

die de opgave niet tijdig doen, of die bij de 
opgave onware of onvolledige gegevens ver-
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re oêler unvollständige Angaben machen, mit 
Gefängnis bis zu zwei Jahren un<l mit Geld
s trafe bis zu zweitausend Gulden oder mit 
einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Ebenso wird bestraft, wer den Be
stimmungen des § 5 zuwiderhandelt. 

(1) Zuwiderhandlungen n ach Absatz 1 

und 2 sind Verbrechen . 

§ 7. 
Die B estimmungen der Verordnung Nr. 

:24'1940 bleiben unberührt. 

§ 8. 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
Den Haag, am 20. S eptember 1940. 

Der Reichskommissar für die besetz ten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 146. 

IO. September 1940. VERORDNUNG des 
G eneralsekretärs im Ministerium des 
Innern liber die Befreiung von Geblih
ren für Abschriften v on Urkunden des 
Standesamtes oder für Auszlige aus sol
chen Urkunden . (Verordnungsblatt, 
Stück 27). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet : 

§ l , 

(1) Abschriften von Urkunden des San
desamtes oder Auszlige aus solchen Urkun
den, welche für die Regelung der Ruhege
hälte r d e r Hinterbliebenen de r gefallen en 
oder v ermissten Angehörigen de r ehemaligen 
niederländischen Wehrmacht erforderlich 
sind, unterliegen keiner G ebühr. 

(2) Bereits entrichte te Gebühren können 
zurückgefordert werden. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

D en Haag, am 10. September 1940. 

N °, 147. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des Innern , 

K. J. FREDERIKS. 

I7 , S ep tember 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 

H andel, G ewerbe und Schiffahrt, für 
Finanzen, für Landwirtschaft und Fi
scherei und für Kolonien liber den Zah
lungsverkehr mit de r Italienisch-Alba
nischen Zollunion. (Verordnungsblatt, 
Stück 27). 

strekken, worden gestraft met gevangenis
straf van t en hoogste twee jaar en met geld
boete van ten hoogste twee duizend gulden 
of met een dezer straffen. 

(2) Met gelijke straffen wordt gestraft 
hij die in strijd handelt met de bepalingen 
van a rtikel 5. 

(3) Handelingen, a ls bedoeld in lid 1 en 
2, zij n misdrijven ( Verbrechen) . 

Artikel 7. 
D e bepalingen van de Verordening N o. 

24'1940 blijv en van kracht. 

Artikel 8. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 20 September 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied, 

SEYSS- INQUART. 

'
0

, 146. 

rn September 1940. BESLUIT van den 
Secretaris -G eneraal van het D e parte
ment van Binnenlandsche Zaken betref
fende de vrijstelling van leges v an af
schriften van of uittreksels ·uit de akten 
van den Burgerlijken Stand. (Verorde
ningenblad, Stuk 2 7). 

Op grond van§ r der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening N o. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor he t bezette Nederlandsche 
gebied wordt b epaald: 

Artikel 1 . 

(1) D e afschriften van of uittreksels uit 
de akten van den Burgerlijken S t and, welke 
vereischt zijn voor de regeling der p ensioe
nen van nabestaanden van gesneuvelde of 
vermiste militairen van de voormalige Ne
derlandsche Land- en Zeemacht zijn vrij van 
leges. 

(2) Reeds betaalde leges kunnen worden 
teruggevorderd. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking o p den dag 
zij ner afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 September 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van 
Binnenlandsche Zaken, 

K . J . FREDERIKS. 

Auf Grund der Artikel 4, 19 und 21 des 
G esetzes liber den Internationalen Zahlungs

v erkehr vom 14. November 1934 (Staatsblatt 
Nr. 583) und gemäss §§ 2 und 3 de r Verord
nung Nr. 3/ 1940 des R eichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet : 

§ L 

(1) D ie Italienisch-Albanische Zollunion 
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gilt als Land im Sinne des Artikels 4 des 
Gesetzes über den Intemationalen Zahlungs
verkehr 1934. 

(2) Als Zahlungen nach Artikel 3 des 
Königlichen Beschlusses über den Intema
tionalen Zahlungsverkehr der Niederlande 
vom 2. Mai 1935 (Staatsblatt Nr. 229) (Be
sluit Internationaal Betalingsverkeer Neder
land z935) geiten: 

1) Zahlungen aus der Einfuhr von \Va
ren aus dem Gebiete der Italienisch-Albani
schen Zollunion nach den Niederlanden; 

2) Zahlungen für wirtschaftlich gerecht
fertigte und übliche Nebenkosten, die in un
mittelbarer Verbindung mit dem unter Zif
fer 1 genannten Warenverkehr stehen, und 
zwar: 

a) Transportkosten, d.h. Frachten Roll
gelder, Lagergelder, bahnamtliche Gebühren 
und Provisionen ; 

·b) Kosten der Binnenschiffahrt, d.h. 
Kaigebühren, Lotsengelder und sonstige Ab
gaben, Kosten der Ladung und Löschung, 
femer Schleppkosten der Binnenschiffahrt; 

c) Transportversicherungszahlungen im 
Warenverkehr ; 

d) Schiffahrtbedürfnisse im Binnen
schiffahrtsverkehr; 

e) Zölle und im gegenseitigen Waren
verkehr entstehende Abgaben ; 

f) Gehälter und Löhne der im Gebiete 
der Italienisch-Albanischen Zollunion be
schäftigten niederländischen Angestellten 
und Arbeiter; 

g) Betriebskosten der im Gebiete der 
Italienisch-Albanischen Zollunion bestehen
den Filialen und Tochtergesellschaften; 

h) Provisionen und Auslagen der im Ge
biete der Italienisch-Albanischen Zollunion 
tätigen Vertreter ; 

1) Werbekosten; 
k) Geschäftsreisen; 
1) Kosten der Einzihung und Beitrei

bung von Forderungen, Anwalts- und Pro
zesskosten, Bank- und Garantiespesen, Tax
gebühren für öffentliche Ausschreibungen 
und dergleichen; 

m) Preisnachlässe, Rückvergütungen 
und Schadenzahlungen; 

3) Honorare für Journalisten, Lehrer, 
Künstler, Schriftsteller usw.; 

4) Veredlungs- und Ausbesserungslöhne; 
5) Zahlungen für ideelle Leistungen, z.B. 

· Patent- oder Urheberrechtsgebühren, Lizen
zen, Filmmieten; 

6) Pensionen, Renten und kleinere Zah
lungen für andere Zwecke,- z.B. an Studie
rende, Kranke sowie Unterhalts- und Unter
stützungszahlungen; 

7) Zahlungen für sonstige mit d em ge
genseitigen Warenverkehr in Verbindung 
stehende Verpflichtûngen; 

8) andere im gegenseitigen Einverständ
nis von Fall zu Fall zu bezeichnende Zah
lungen. 

§ 2. 

Das Deviseninstitut kann mit Ermächti
gung der Generalsekretäre in den Ministe-

r ien für Handel, Gewerbe und Schiffàhrt, 
für Finanzen und für Landwirtschaft und 
Fischerei bestimmen, dass Einzahlungen 
beim Verrechnungsinstitut auf Grund aller 
oder einzelner im § 1 aufgeführten Zahlungs
verpflichtungen nur unter Vorlage einer vom 
Deviseninstitut erteilten Genehmigung er
folgen können. 

§ 3 . 
In Abänderung der Bestimmungen des Ar

tikels 5 des Königlichen Beschlusses über den 
Intemationalen Zahlungsverkehr der Nieder
lande 1935 wird, falls die Schuld in einer an
deren Währung als der inländischen ausge
drückt ist, der geschuldete Betrag in inländi
sche Währung umgerechnet zu dem letztbc;

kannten vom Verrechnungsinstitut veröffent
lichten Clearingkurs oder, falls für die Wäh
rung kein Clearingkurs veröffentlicht worden 
ist, zu dem Kurs, der vom Verrechnungsin
stittit jeweils auf Antrag bezeichnet wird. 

§ 4. 
Die Einzahlungen auf Grund dieser Ver

ordnung haben keine befreiende Wirkung. 

§ 5. 
Das Verrechnungsinstitut kann in einzel

nen oder in Gruppen von Fällen, die durch 
die Generalsekretäre in den Ministerien für 
Handel , Gewerbe und Schiffahrt, für Finan
zen und für Landwirtschaft und Fischerei 
oder in ihrem Namen bestimmt werden, ge
gebenenfalls unter dabei zu stellenden Be
dingungen , vonden im Königlichen Beschluss 
über den Internationalen Zahlungsverkehr 
der Niederlande 1935 oder auf Grund dieses 
Beschlusses gegebenen Vorschriften Befrei
ung erteilen. 

§ 6. 

Derjenige, der eine auf Grund des § 5 
gestellte Bedinguni; nicht, nicht rechtzei
tig oder nicht in vollem Umfange erfüllt, ist 
auf Grund des Artikels 2 1 des Gesetzes über 
den Internationalen Zahlungsverkehr 1934 
strafbar und unterliegt den dort genannten 
Strafen. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 17. September 1940. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium für H nndel, 

Gewerbe und Schiffahrt: 
H . M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium fiir Finanzen, 

L . J . A. TRIP. 

Der Genera/sekretär im Ministerium 
für L andwirtschaft und Fischerei , 

H . M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Kolonien, 

0. E. W. Srx. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.626. ·Red.). 
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• 148. 

zo. September r940. VERORDNUNG d er 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Landwirtschaft und Fischerei und für 
Finanzen liber die Finanzierung der 
Ausgaben für die Nahrungsversorgung. 
(Verordnungsblatt, Stück 27.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/,940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Ausgaben für die Durchführung ( uitvoe
ring en handhaving) der Massnahmen und 
Vorschriften, die sich aus dem Gesetz vom 
30. September 1938 (Staatsblatt Nr. 639 C) 
ergeben, gehen zu Lasten des gemäss Artikel 
2 des Krisengesetzes für die Landwirtschaft 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) errichteten Kri
senfonds für die Landwirtschaft. 

N °. 149. 

9. September 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur 
Durchführung des Krisengesetzes für 
die Landwirtschaft 1933 (Abänderung 
des Krisenbeschlusses über Rindvieh 
1934 1). (Verordnungsblatt, Stlick 27.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Der Krisenbeschluss liber Rindvieh 1934 I 
(Staatsblatt Nr. 227) hat zu lauten wie folgt: 

,,Artikel 1. 

(1) Dieser Beschluss übemimmt die Be
griffsbestimmungen des Artikels 1 des Be
schlusses über die Krisenorganisationen 1933 
(Staatsblatt 1934, Nr. 144). 

(2) lm Sinne dieses Beschlusses wird 
verstanden unter "Generalsekretär": der Ge
neralsekretär im Ministerium für Landwirt
schaft und Fischerei. 

Artikel 2 . 

(1) Die Vorratshaltung van Rindvieh ist 
ver boten. 

(2) Das Verbot des Absatzes I gilt nicht : 
1) für diejenigen, die an eine vom Ge

neralsekretär zu bestimmende Krisenorga
nisation angeschlossen ( als georganiseerde 
toegela ten) sind; 

2) für die Rindviehhändler, die an eine 
vom Generalsekretär zu b estimmenden Kri
senorganisation angeschlossen und in die 
Gruppe Rindviehhändler eingewiesen sind; 

3) für Fleischhauer, die an eine vom Ge
neralsekretär zu bestimmende Krisenorgani
sation angeschlossen und in die Gruppe 
Rindviehschlächter eingewiesen sind; 

§ 2, 

Ausgaben im Sinne des § 1 sind auch Aus
gaben, die für die im § 1 angegebenen Zwec
ke seit dem 1. September 1939 bis zum Tage 
des Inkrafttretens dieser Verordnung er
wachsen sind. 

§ 3 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

Den Haag, am 10. September 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.7r6A. Red.). 

jedoch mit de r Massgabe, dass die Vorrats
haltung van Rindvieh, dessen Gewicht in
nerhalb der vom Generalsekretär zu bestim
menden Gewichtsgrenzen liegt, für Zeit
räume, die zwischen vom Generalsekretär 
festzusetzenden Zeitpunkten liegen, durch 
eine gültige Identitätsbescheinigung gedeckt 
sein muss. 

Artikel 3. 
(1) Für die Einweisung in die Gruppe 

Rindviehhändler gemäss Artikel 2, Absatz 
2, Ziffer 2 , ist es erforderlich, dass entweder 
der dort genannten Krisenorganisation hin
reichend nachgewiesen wird, dass der An
tragsteller den Rindviehhandel berufs- ader 
gewerbsmässig betrieben hat, ader dass der 
Antragsteller zur Gruppe vom Generalsekre
tär zugelassen ist. 

(2) Flir die Einweisung in die Gruppe 
Rindviehschlächter gemäss Artikel 2, Ab
satz 2, Ziffer 3, ist es erforderlich, dass ent
weder der dort genannten Krisenorganisa
tion hinreichend nachgewiesen wird, dass der 
Antragsteller das Schlachten van Rindem, 
die er zu diesem Zweck regelmässig vorrätig 
hält, berufs- ader gewerbsmässig betreibt, 
ader dass der Antragsteller zur Gruppe vom 
Generalsekretär zugelassen worden ist. 

Artikel 4. 
(1) Die im Artikel 2, Absatz 2, bezeich

neten Zeiträume können für männliche kas
trierte oder nichtkastrierte Rinder und für 
weibliche Rinder, femer für die gemäss Ar
tikel 2, Absatz 2, zu bestimmenden verschie
denen Gewichtsgrenzen sowie für die ver
schiedenen Teile des Landes unterschiedlich 
festgesetzt werden. 

(2) Die im Artikel 2, Absatz 2, bezeich
neten Gewichtsgrenzen können flir männ
liche kastrierte ader nichtkastrierte Rinder 
und für weibliche Rinder unterschiedlich 
festgesetzt werden. 

(3) Identitätsbescheinigungen im Sinne 
des Artikels 2, Absatz 2, können einem dort 
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unter Ziffer 1 genannten Organisierten nur 
von den Krisenorganisationen, die dazu vom 
Generalsekretär bestimmt werden, nach von 
ihm festzusetzenden Vorschriften erteilt 
werden. 

(4) Das Formblatt der Identitätsbe
scheinigung im Sinne des Artikels 2, Absatz 
2, wird vom Generalsekretär ader in seinem 
Auftrag festgesetzt und kam1 für die ver
schiedenen Fälle verschieden sein. 

(s) Ueber die Gliltigkeit der Identitäts
bescheinigungen im Sinne des Artikels 2, 

Absatz 2, können vom Generalsekretär 
nähere Vorschriften erlassen werden. 

Artikel 5. 

( 1) Der Generalsekretär kann von einer 
ader mehreren Bestimmungen dieses Be
schlusses mit oder ohne Auflagen vollstän
dige oder teilweise Befreiung erteilen. 

(2) Der Generalsekretär kann diesen 
Beschluss ganz ader teilweise aufheben. 

N°, 150. 

z6. September z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten liber die Ab
änderung und Ergänzung von sozialver
sicherungsrechtlichen Vorschriften. 
(Verordnungsblatt, Stlick 27). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr, . 
3/r940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verord
net: 

§ I. 

Das Krankenversicherungsgesetz ( Ziekte
wet) wird abgeändert wie folgt: 

1) Artikel 23, Absatz 3, erhält folgende 
Fassung: 

"3 . Met· ziekte worden zwangerschap en 
bevalling gelijkgesteld." 

(,,3. Mit Krankheit sind Schwangerschaft 
und Niederkunft gleichgestellt.") 

2) Im Artikel 37, Absàtz 4, s und 7, fällt 
das Wort "gehuwde" (,,verheiratete") weg. 
Satz 2 und 3 des Absatzes 7 entfallen. 

3) lm Artikel 53, Absatz 1, wird zwi
schen die Buchstaben c und d eingefügt : 

,,cbis. indien de ongeschiktheid tot wer
ken het gevolg is van een ziekte, welke haar 
oorzaak vindt in een vecht- of kloppartij, 
waaraan de verzekerde uit eigen beweging 
heeft deelgenomen." 

(,,cbis. We:i:m die Arbeitsunfähigkeit ver
ursacht ist durch eine Krankheit, die sich 
der Versicherte durch schul.dhafte Beteili
gung an Schlägereien ader Raufhändeln zu
gezogen hat."). 

4) Im Artikel 55, Absatz 6, Satz 1, fällt 
das Wort. ,,gehuwde" (,,verheiratete") weg. 
Satz 2 dieses Absatzes entfällt. 

s) Im Artikel 84, Absatz 2, fallen die 
Worte "gehu\vd en" (,,verheiratet und") 
weg. 

Artikel 6. 
Die zur Durchführung dieses Beschlusses. 

erforderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" v èröffentlicht. 

Artikel 7. 
(1) Dieser Beschluss tritt am zweiten 

Tage nach seiner Verklindung in Kraft; er 
tritt mit dem 1. Januar 1941 ausser Kraft. 

(2) Er wird als "Krisenverordnung liber 
Rindvieh 1934 I" zitiert." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am zweiten Tage 
nach ihrer Verklindung in Kraft. 

D en Haag, am 9. September 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N °. S.7z5A. Red.) . 

§ 2. 

Artikel 1, Ziffer 1 und 2, des K öniglichen 
Beschlusses vom 10. Juli 1929 (Staatsblatt 
Nr. 387) zur Durchführung des Artikels 101, 
Absatz 3, des Krankenversicherungsgesetzes 
(Ziektewet) wird für die Dauer eines Jahres, 
vom Inkrafttreten dieser Verordnung an ge
rechnet, ausser Kraft gesetzt. 

§ 3. 
(1) Der Leiter und die Mitglieder eines. 

Orchesters unterliegen als Arbeitnehmer des 
Untemehmers, in dessen Betrieb ader in 
dessen Namen das Orchester auftritt, der 
Versicherungspflicht nach den Vorschriften 
des Krankenversicherungsgesetzes (Ziekte
wet) und des Invaliditäts- und Altersversi
cherungsgesetzes ( I nvalidi tei tswet), sof ern 
der Vorstand des staatlichen Versicherungs
bank ( Rijksverzekeringsbank) nicht ent
schieden hat, dass das Orchester nach den 
Vorschriften des gewerblichen Unfallversi- · 
cherungsgesetzes 192 1 ( Ongevallenwet I 92 I) 
als ein selbständiger Betrieb zu betrachten 
ist. 

(2) Was für die Verrichtung der Arbei
ten nach Absatz 1 bezogen wird, gilt als Lohn 
im Sinne des Krankenversicherungsgesetzes 
und des Invaliditäts- und Altersversiche
rungsgesetzes. Das für die gemeinschaftlich 
verrichtete Arbeit empfangene Entgelt gilt, 
sofern keine andere Verteilung ersichtlich 
ist, als von jeder der Personen, die die Arbeit 
verrichtet haben, zu gleichen Teilen emp
fangen. 

§ 4. 
Als Lehrling im Sinne des Artikels 2, Ab
satz 2, Ziffer 1 , des gewerblichen Unfallver
sicherungsgesetzes 1921 (Ongevallenwet 
z92z) gilt auch, wer gegen Zahlung eines 
Lehrgeldes in einem Betrieb beschäftigt ist, 
wer gegen Zahlung oder ohne Zahlung eines 
Lehrgeldes als Schüler einer technischen Un-
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terrichtsanstalt in einem Betriebe zur prak
tischen Berufsausbildung beschäftigt cder 
wer Schiller einer einem Betriebe ange
schlossenen Fachschule ist. Hierbei gilt a ls 
Arbeitgeber der Inhaber des Betriebes oder 
der Fachschule, wo die Beschäftigung aus
geübt oder die Ausbildung vermittelt wird. 
Der Bestand eines Arbeitsvertrages ist nicht 
erforderlich. 

§ 5. 
Es treten in Kraft: 
1) die Bestimmungen der §§ 1, 2 und 3 

am Tage der Verkündung; 

N °. 151. 

25. September 1940. VERORDNUNG <.les 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber eine Erwei
terung der Verkehrsbeschränkungen. 
(Verordnungsblatt, Stück 28). 

Auf Grund ,§ 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S . 778) verordne ich : 

§ I. 

§ 1, Absatz 1, der Verordnung Nr. 128/1940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete erhält folgende Fas
'!mng: 

,,Nicht-Reichsdeutschen ist es bis auf wei
teres verbeten, sich in der Zeit zwischen 22 

Uhr und 4 Uhr im Freien in folgenden Ge
bieten aufzuhalten: auf den Westfriesischen 
Insein und im Küstengebiet der besetzten 
niederländischen Gebiete, das abgegrenzt 
wird durch die Linie D en Helder, Nordhol
landkanal, Alkmaar, Uitgeest, Beverwijk, 
Velsen, Santpoort, Haarlem, Heemstede, 
Bennebroek, Ostgrenze der Provinz Süd
holland bis zum Zusammentreffen mit der 
Grenze der Provinz Nordbrabant, Nordgren
ze der Provinz Nordbrabant bis zur Eisen
bahnlinie Hedel-'s-Hertogenbosch, Eisen
bahnlinie Hedel-'s-Hertogenbosch-Boxtel 
- Eindhoven - Valkenswaard-niederlän
disch-belgische Grenze, sodann die nieder
ländisch-belgische Grenze bis zum Meer." 

§ 2. 

Im § 3 der Verordnung Nr. 128/1940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird in den Absätzen 1 

und 2 das Wort "Reichsfeldwacht" ersetzt 
durch "Reichspolizei ( Rijksveldwacht und 
Nederlandsche Marechaussee)". 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 25. September 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

2) die Bestimmungen des § 4 am ersten 
Arbeitstage der der Verkündung folgenden 
Kalenderwoche. 

D en Haag, am 16. September 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
lür Soziale Angelegenheiten 
( mit der Wahrnehmung der 

Geschäfte beauftragt), 
R. A. VERWEY. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S .804. Red.) 

N °. 151. 

25 September 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende uit
breiding der verkeersbeperkingen. (Ver
ordeningenblad, Stuk 28). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Artikel 1, lid 1, van de Verordening No. 
128/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied moet luiden 
als volgt: 

"Het is tot nader order aan hen die niet de 
Duitsche nationaliteit bezitten, verboden 
zich tusschen 22 uur en 4 uur in de openlucht 
op te houden in de navolgende gebieden: op 
de Waddeneilanden alsmede in de kuststrook 
van het bezette Nederlandsche gebied, die 
zich uitstrekt tot aan de lijn, loopende van 
D en Helder langs het Noordhollandsch ka
naal, en vervolgens over Alkmaar, Uitgeest, 
Beverwijk, Velsen, Santpoort, Haarlem, 
Heemstede, Bennebroek, langs de oostelijke 
grens van de provincie Zuidholland, tot waar 
deze de grens van de provincie Noordbrabant 
ontmoet, langs de noordelijke grens van de 
provincie Noordbrabant tot aan de spoor
baan van Hedel naar 's-Hertogenbosch, ver
volgens langs deze spoorbaan over 's-Her
togenbosch -Boxtel-Eindhoven-Valkens
waard tot aan de Nederlandsch-Belgische 
grens, en vervolgens langs de Nederlandsch
B elgische grens tot aan de zee." 

Artikel 2. 

In artikel 3 van de Verordening No. 128/ 
,940 van den R ijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied wordt het woord 
,,Rijksveldwacht" in de leden 1 en 2 ver
vangen door : ,,Rijkspolitie (Rijksveldwacht 
en Nederlandsche Marechaussee)". 

Artikel 3 . 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 September 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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z9. September z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium des 
Innern über die Herausgabe neuer Frei
marken. (Verordnungsblatt, Stück 28). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
set2ten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Die zur Zeit gültigen Freimarken im 
Werte von 5 Cent an aufwärts werden durch 
eine Neuausgabe ersetzt, die im Markenbild 
nur die Wertangabe erithält. 

0
• 153. 

z8. September 1940. DRITTE AUSFUEH
RUNGSVERORDNUNG der General
sekretäre in den Ministerien für Finan
zen, für Handel, Gewerbe und Schif
fahrt und für Landwirtschaft und Fi
scherei über die Devisenbewirtschaf
tung. (Verordnungsblatt, Sti.ick 28). 

Auf Grund Artikel 35 der Devisenverord
nung 1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/ 1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

(1) Im Sinne dieser Verordnung und 
ihrer Ausführungsvorschriften sind : 

1) Grensgebiet: 
a) das Gebiet derjenigen niederländi

schen Gemeinden, die mindestens mit einem 
Teil ihres Gebietes nicht weiter als 15 km 
von der deutschen Grenze der besetzten nie
derländischen Gebiete entfernt sind; 

b) das nach den deutschen Devisenbe
stimmungen als solches bezeichncte Gebiet 
an der niederländischen Grenze; 

2) Grenzbewohner: 
Personen, die innerhalb der Grenzgeoiete 

ihren Wohnsit2 oder gewöhnlichen Aufent
halt haben ; 

3) Grensgänger: 
Grenzbewohner, die van einem im be

nachbarten Grenzgebiet gelegenen Betrieb 
regelmässig Arbeitsentgelte (Löhne, Gehäl
ter, Provisionen usw.) empfangen und zur 
Aufsuchung ihres Arbeitsplatzes regelmäs
sig die Grenze an einer bestimmten Stelle 
überschreiten. 

(2) Der Generalsekretär im Ministeri
um für Finanzen kann mit bindender Wir
kung bestimmen, ob eine Person Grenzbe
wohner oder Grenzgänger ist oder nicht. 

§ 2. 

(1) Grenzbewohner dürfen ohne Geneh
migung des Deviseninstituts bei jedem 
Grenzübertritt inländische Zahlungsmittel 
bis zu fünf Gulden, jedoch monatlich höch
stens bis zu zwanzig Gulden ausführen. 

§ 2. 

Die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Bestimmungen werden vom 
Generaldirektor des Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechwesens erlassen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

Den Haag,_ am 19. September 1940. 

Der Generalsekretifr 
im Minü;teriu:rn des lnnern: 

K . J. FREDERIKS. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.310. Red.). 

(2) Es ist Grenzbewohnern verboten, 
Zahlungsmittel mit Ausnahme eines Betra
ges bis zu fünf Gulden in inländischer Wäh
rung bei jeden Grenzübertritt einzuführen. 
Die Gesamtsumme der eingeführten Be
träge <larf jedoch im Monat zwanzig Gulden 
nich übersteigen. Das Deviseninstitut kann 
in besonderen Fällen diese Beträge erhöhen. 

(3) Kinder unter vierzehn Jahren dür
fen die zur Aus- und Einfuhr zugelassenen 
Beträge nur dann mitnehmen, wenn dies 
zum Besuch der Schule erforderlich ist. 

(4) Der Generalsekretär im Ministerium' 
für Finanzen kann anordnen, dass die Aus
und Einfuhr der Zahlungsmittel nur bei be
stimmten Zollstellen und zu bestimmten Ta
gesstunden zulässig ist. 

§ 3. 
Grenzgänger dürfen, abweichend von den 

Bestimmungen des§ 2, auf Grund von Lohn
bescheinigungen ihrer Arbeitgeber Zahlung~
mittel in Höhe ihrer Arbeitsentgelte ein
oder ausführen. 

§ 4. 
Grenzbewohner dürfen, ohne Vorlage von 

Dokumenten nach Artikel 22 der Devisen
verordnung 1940 bewegliche Sachen ( roe
rende goederen) ein- oder ausführen, wenn 
diese Sachen nach dem Ermessen der Be
amten der Zollstellen: 

1) nicht zum Handel oder Gewerbe be
stimmt sind; 

2) für den persönlichen B edarf der 
Grenzbewohner bestimmt sind; 

3) gegen Barzahlung gekauft sind bezw. 
gegen Barzahlung verkauft werden. 

§ 5. 
Inländische Grenzbewohner, die im Be

sitz einer Genehmigung der zuständigen 
Grenzbehörde (inspecteur der invoerrechten 
en accijnzen) sind, dürfen abweichend von 
den Bestimmungen der§§ 2 und 4: 

1) ohne Vorlage von Dokumenten nach 
Artikel 22 der Devisenverordnung 1940 in 
den besetzten niederländischen Gebieten er
zeugte bewegliche Sachen ( roerende goede
ren) im Verkaufswert bis zu fünfzig Gulden 
je Markttag ausführen und zurückführen; j 
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2) dem beim Verkauf dieser Sachen er
haltenen Erlös bis zu fünfzig Gulden je 
Markttag einführen. 

§ 6. 
Eine Ausfuhr liegt auch dann vor, wenn 

die Umstände ergeben (in redelijkheid moet 
worden aangenomen), dass mitgeführte Zah
lungsmittel oder bewegliche Sachen ( roeren
de goederen) unter Urngehung der vorstehen
den Bestimrnungen in das Ausland liber
bracht werden sollen. 

§ 7. 
Die erforderlichen Durchführungsvor

schriften werden vom Generalsekretär im 
Ministerium für Finanzen erlassen und im 
,.Nederlandsche Staatscourant" veröffent
licht. 

§ 8. 
Diese Verordnung tritt am fünften Tage 

N°. 154. 

z8. September 1940. VIERTE AUSFUEH
RUNGSVERORDNUNG der General
sekretäre in den Ministerien für Finan
zen, für Handel, Gewerbe und Schif
fahrt und für Landwirtschaft und Fi
scherei liber die Devisenbewirtschaf
tung. (Verordnungsblatt, Stück 28). 

Auf Grond Artikel 35 der D evisenverord
nung 1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
für die beset2ten niederländischen Gebiete 
wird vérordnet: 

§ I. 

(1) Inländer, die aus den beset2ten nie
<ierländischen Gebieten vorlibergehend aus
reisen , düzfen ohne Genehmigung des Devi
seninstituts Zahlungsmittel und geldwertige 
Papiere bis zu den vom D eviseninstitut .zu 
bestimmenden Höchstgren2en und in den 
von ihrn fest2uset2enden Geldsorten ausfüh
ren. Die Höchstgren2en und Geldsorten wer
den im "Nederlandsche Staatscourant" ver
öffentlicht. 

(2) Flir die Mitnahme von Register
markreiseschecks nach D eutschland geiten 
keine Höchstgrenzen. 

§ 2, 

Inländer, die beabsichtigen, aus den be
·set2ten niederländischen Gebieten vorüber
gehend auszureisen und die im Besitz eines 
gültigen R eisepasses und Passierscheines 
·sind, können ohne Genehmigung des Devi
seninstituts ausländische Zahlungsmittel und 
ausländische geldwertige Papiere bis zu den 
gemäss § 1 bestimrnten Höchstgren2en in 
den festgeset2ten Geldsorten gegen Zahlung 
in inländischer Währung von den Devisen
banken erwerben und liber die erworbenen 
Werte ausserhalb der beset2ten niederländi
schen Gebiete für Reisezwecke ve_rfügen. 

§ 3. 
(1) Es ist Inländem verbeten, bei der 

N°. 153-154 

nach ihrer Verkündung in Kraft. 

§ 9. 
Diese Verordnung wird als "Devisenvor

schrift III" zitiert. 

D en Haag, arn 18. S eptember 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L . J. A. TRIP. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt : 
H . M. HIRSCIIFELD. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S.413. Red.) . 

Rlickkehr in die besetzten niederländischen 
Gebiete inländische Zahlungsmittel und in
ländische geldwertige Papiere in einem höh
eren Gesamtwert als dem Betrag einzufüh
ren, der bei der Ausreise von ihnen ausge
führt und vorschriftgemäss angegeben wor
den ist. 

(2) Erstreckt sich der Aufenthalt im 
Ausland auf eine kürzere als bei der Aus
reise vorgesehene Dauer, so ist der Inlände, 
verpflichtet, die ausgeführten Werte wieder 
einzuführen mit Ausnahme der Beträge, die 
er nach den auf Grond des § 1 festgeset2 ten 
Höchstgren2en für den täglichen Verbrauch 
im Ausland verwenden durfte. 

(3) Der Inländer ist verpflichtet, aus
ländische Zahlungsmittel und ausländische 
geldwertige Papiere, die von ihm bei der 
Rlickkehr in die besetzten niederländischen 
Gebiete eingeführt werden, innerhalb von 
drei Tagen nach dieser Rückkehr gemäss 
Artikel 9 der Devisenverordnung 1940 un
mittelbar oder durch Vermittlung einer De
visenbank der Niederländischen Bank an2u
bieten. Die gleiche Verpflichtung besteht, 
wenn der Inländer nicht innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Erwerb der 
ausländischen Zahlungsmittel und ausländi
schen geldwertigen Papiere ausgereist ist. 

§ 4· 
(1) Es ist Inländem, die im Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieser Verordnung vor
übergehend ausserhalb der beset2ten nieder
ländischen Gebiete verweilen, verbeten, bei 
Rückkehr in diese Gebiete inländische Zah
Jungsmittel und inländische geldwertige Pa
piere liber einen Gesamtwert von fünfhun
dert Gulden einzuführen. 

(2) Das Deviseninstitut kann in beson
deren Fällen den im Absat2 1 genannten Be
trag erhöhen. 

§ 5. 
Es ist Nicht-Inländem, die in die beset2-

ten niederländischen Gebiete einreisen, ver
boten, inländische Zahlungsmittel und in
ländische geldwertige Papiere liber die vom 

I3 
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Deviseninstitut zu bestimmenden Höchst
grenzen einzuführen. Die Höchstgrenzen 
werden im " N ederlandsche Staatscourant" 
veröffentlicht. 

§ 6. 

Die Devisenbanken sind befugt, ohne Ge
nehmigung des D eviseninstituts mittelbar 
oder unmittelbar zugunsten eines innerhalb 
der besetzten niederländischen Gebiete ver
weilenden Nicht-Inländers: 

1) ausländische Zahlungsmittel gegenin
ländische Zahlungsmittel umzuwechseln; 

2) Auszahlungen gegen inländische geld
wertige Papiere und inländische Forderun
gen: im Betrag bis zu den vom Deviseninsti
tut zu bestimmenden H öchstgrenzen vor
zunehmen. Die Höchstgrenzen werden im 
,,Nederlandsche · Staatscourant" veröffent
lkht. 

§ 7. 

(1) Nicht-Inländer dürfen ohne Genehmi
gung des Deviseniustituts bei der Einreise 
in die besetzten niederländischen Gebiete 
eingeführte Zahlungsmittel und geldwertige 
Papiere wieder ausführen. 
_ (2) Haben Nicht-Inländer auf Grund 
der Bestimmung des § 6 durch Vmwechslung 
oder Auszahlung inländische Zahlungsmittel 
erhalten, so dürfen sie diese anstatt der ein
geführten ausländischen Zahlungsmittel und 
ausländischen geldwertigen Papiere aus
führen. 

§ 8. 

Die Ein- und Ausfuhr beweglicher Sachen 
( roerende goederen) als Reisegepäck ist 
ohne Vorlage von D okumenten nach Artikel 
22 der Devisenverordnung 1940 zulässig 
wenn: 

1) nicht anzunehmen ist, dass für diese 
Sachen Zahlungsverpflichtungen bestehen 
oder entstehen werden; 

2) die Sac_hen nach dem Ermessen der 
Zollbeambten nicht für H andelszwecke ein
oder ausgeführt werden; 

3) die Sachen nach dem Ermessen der 
Zollbeamten nicht mit dem Zweck, die Be-

N° . 155. 

18. Septembêr 1940. VERORDNUNG des 
Gene ralsekretärs im Ministerium für 
Finanzen über die Anmeldung auslän
discher Effekten. (Verordnungsblatt,
Stück 28) . 

Auf Grund Artikel 10 der Devisenverord
nung 1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/r940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet: 

§ 1. 

(1) Inländer haben ausländische Effek
ten, die ihnen im Zeitpunkt des Inkrafttre
t ens dieser Verordnung gehören, innerhalb 
eines Monats nach Inkrafttreten dieser Ver
ordnung bei der "Vereeniging voor den Ef-

stimmungen der D evisenverordnung 1940 zu 
umgehen, ein- oder ausgeführt werden. 

§ 9. 
Eine Ausfuhr liegt auch dann vor, wenn 

die Umstände ergeben (in delijkheid moet 
worden aangenomen), dass mitgeführte Zah
lungsmittel oder bewegliche Sachen ( roeren
de goederen) unter Umgehung der vor
stehenden Bestimmungen in das Ausland 
überbracht werden sollen. 

§ 10. 

Die Ausreise aus den besetzten niederlän
dischen Gebieten und die Einreise in diese 
Gebiete unter Berücksichtigung der Bestim
mungen der vorhergehenden Paragraphen 
sind nur an den von dem G eneralsekretär 
im Ministerium für Finanzen bestimmten 
Stellen zulässig. 

§ II. 

Die erforderlichen Durchführungsvor
schriften werden vom Generalsekretär im 
Ministerium für Finanzen erlassen und im 
,,Nederlandsche Staatscourant" veröffent
licht. 

§ 12. 

Diese Verordnung tritt am fünften Tage 
nach ihrer Verkündung in Kraft. 

§ 13. 

Diese Verordnung wird als "Devisenvor
schrift IV" zitiert. 

D en Haag, am 18. September 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, 

Gewerbe und Schiffahrt: 
H . M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.414. Red.). 

fectenhandel", Amsterdam, anzumelden. 
(2) Das Deviseninstitut kann bestiin

men, dass ausländische Effekten, die schon 
aus einem anderen Anlass angemeldet oder 
registriert worden sind oder die einen ge
ringen· Wert haben, von der Anmeldepflicht 
ausgenommen sind. Die Bestimmungen wer
den im " Nederlandsche Staatscourant" ver
öffentlicht. 

§ 2. 

(1) Inländer haben ausländische Effek
ten, die von ihnen nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung erworben werden, innerhalb von 
drei Tagen nach dem Erwerb gemäss den 
Bestimmungen des § 1 bei gleichzeitiger An
gabe des Vorbesitzers (voorafgaande eige
naar) anzumelden. 

(2) Die Anmeldung nach Absatz 1 kann 
unterbleiben, wenn · die Effekten von der 
"Vereeniging voor den Effectenhandel" auf 
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Antrag mit Nummernangabe registriert und 
mit einer Kettenerklärung versehen worden 
sind und im regelmässigen Börsenverkehr er
worben werden. 

(3) Als Erwerb im regelmässigen Bör
senverkehr gilt der Erwerb gemäss den Bös
senvorschriften 1940 (siehe "Nederlandsche 
Staatscourant" 1940, Nr. 127) und den 
" Reglementen" der "Vereeniging voor den 
Effectenhandel", Amsterdam, des "Bond 
voor den Geld- en Effectenhandel in de 
Provincie", D en Haag, und der "Vereeni
ging van Effectenhandelaren te Rotterdam", 
soweit er durch Mitglieder der vorgenann
ten Vereine oder durch deren Vermittlung 
erfolgt. 

§ 3. 
Personen, die Inländer werden, haben die 

ihnen zu diesem Zeitpunkt gehörenden aus
ländischen Effekten innerhalb von zehn Ta
gen gemäss den Bestimmungen des § 1 an
zumelden. 

N °. 156. 

27. September z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete zur Ergänzung 
der Verordnung Nr. 2s/1940 des Reichs
kommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete über Massnahmen 
auf dem Gebiete des Nachrichten- und 
Bildwesens. (Verordnungsblatt, Stück 
29). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 25/r940 des Reichs
kommissars für die besetzten niederländi
schen Gebiete wird wie folgt abgeändert: 

1) § 9 erhält folgende Fassung: 

,,§ 9. 
(1) Wer nicht der deutschen Wehrmacht, 

Waffen-SS ader Ordnungspolizei angehört, 
darf Lichtbildaufnahmen von Anlagen und 
Geräten der deutschen Wehrmacht, Waffen
SS oder Ordnungspolizei, sowie von Ange
hörigen der deutschen Wehrmacht, Waffen
SS oder Ordnungspolizei nur anfertigen, 
wenn er im Besitze eines vom deutschen 
Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlan
den erteilten Berechtigungsnachweises ist. 
Personenaufnahmen von Angehörigen der 
deutschen Wehrmacht, Waffen-SS oder Ord
nungspolizei, die mit ihrer Zustimmung er
folgen, werden dav:,n nicht berührt. 

(2) Der Lichtbildaufnahme gleichge
stellt ist jede sonstige bildliclie Darstellung, 
insbesondere das Zeichnen und Malen." 

2) Nach § 9 wird folgender neue Para
graph eingefügt: 

,,§ ga. 
Wer nicht der deutschen Wehrmacht, Waf

fen-SS oder Ordnungspolizei angehört, darf 

§ 4. 

Die Anmeldung ausländischer Effekten, 
für die innerhalb der besetzten niederländic 
schen Gebiete Zertifikate, Depotfraktions
scheine ( depótfractiebewijzen) oder andere 
auf den Inhaber lautende Papiere solcher 
Art ausgestellt worden sind, hat durch den 
Inländer, der die Papiere ausgestellt hat, zu 
erfol'gen. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

D en Haag, am 18. September 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S .4z5. Red.) 

N °. 156. 

27 September z940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied ter aanvulling 
van de Verordening No. 25/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende maatre
gelen op het gebied van berichtgeving 
en fotografeeren . (Verordeningenblad, 
Stuk 29). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende· uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
De Verordening No. 25/r940 van den Rijks

commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ondergaat volgende wijzigingen : 

1) § 9 wordt gelezen als volgt: 

,,§ 9. 
(1) Hij die niet tot de Duitsche Weer

macht, ,,Waffen-SS" of "Ordnungspolizei" 
behoort, mag geen fotografieën of films ma
ken van inrichtingen en materieel van de 
Duitsche Weermacht, ,,Waffen-SS" of "Ord
nungspolizei", alsmede van leden van de 
Duitsche Weermacht, ,,Waffen-SS" of "Ord
nungspolizei" , tenzij hij in het bezit is van 
een door den Duitschen Weermachtsbevel
hebber afgegeven bewijs, dat hij daartoe ge
rechtigd is. Op portretopnamen van leden 
van de Duitsche Weermacht, ,,Waffen-SS"· 
of "Ordnungspolizei", welke met hun toe
stemming gemaakt zijn, heeft dit verbod 
geen betrekking. 

(2) Iedere andere uitbeelding, in het bij
zonder het maken van teekeningen of schil
derijen wordt met het maken van fotografie
en of films gel~kgesteld." 

2) Achter !î 9 wordt een nieuwe para
graaf ingevoegd, luidende als volgt: 

,,§ ga. 
Hij die niet tot de Duitsche Weermacht, 

,,Waffen-SS" of "Ordnungspolizei" behoort, 
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in Geländen, die vom Wehm1acht befehlsha
ber in den Niederlanden zu Sicherungsbe
reichen erklärt und durch Warntafeln kennt
lich gemacht sind, Lichtbildgeräte nur mit 
sich führen , wenn er im Besitze eines vom 
deutschen Wehrmachtbefehlshaber in den 
Niederlanden erteilten B erechtigungsnach
weises ist." 

3) § 11 erhält folgende Fassung : 

,,§ II . 

Der deutsche W ehrmachtbefehlshaber in 
den Niederlanden kann seine Befugnisse aus 
den§§ 1, 8, Absatz 1, und 9 bis 10 allgemein 
oder im Einzelfalle auf nachgeordnete 
Dienststellen, aus § 3, Absatz 2, auch auf 
andere Stellen oder Personen übertragen." 

4) Im § 12 , Absatz 1, wird die Ziffer "g" 
durch "ga" ersetzt. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihr~r Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 27. September 1940. 
Der Reichskomrriissar lür die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

N°. 157. 

m. September 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt liber 
die Bewirtschaftung von Reifen. (Ver
ordnungsblatt, Stück 29). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Reifen im Sinne dieser Verordnung sind 
Kraftrad- und Kraftwagenreifen, Schlepper
reifen und Flugzeugreifen (u.zw. sowohl 
Schläuche als auch Laufdecken) . 

§ 2. 

Auf Verlangen des Direktors des Reichs
büros für Kautschuk ( Rijksbureau voor 
Rubber) sind alle Reifenbesitzer verpflich
tet, diesem innerhalb von 21 Tagen nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung und 
unter Einhaltung der von ihm zu diesem 
Zwecke festzusetzenden B estimmungen die 
Reifen, die sie in ihrem B esitz haben, anzu
geben. 

§ 3-
(1) Es ist verbeten, ohne Genehmigung 

des Direktors des Reichsbüros fürKautschuk 
liber R eifen tatsächlich oder rechtlich zu 
verfügen. 

(2) Dieses Verbot gilt nicht : 
1) für die Verwendung von Reifen, die 

auf Fahrzeugen aller Art oder deren Teilen 
montiert sind, w.enn die Fahrzeuge ihrem 
Zweck gemäss verwendet werden; 

2) für Verfügungen, die auf Grund einer 
nach der Kautschukverordnung 1939, Nr. 2 

1940 

ma~ in terreinen, die door den Weermachts
bevelhebber in Nederland tot beveiligings
gebied verklaard en door waarschuwingsbor
den als zoodanig kenbaar gemaakt zijn, geen 
fotografie- of filmgerei bij zich dragen, tenzij 
hij in het b ezit is van een door den Duit
schen Weermachtsbevelhebber in Nederland 
afgegeven bewijs, dat hij daartoe gerechtigd 
is." 

3) § II wordt gelezen als volgt: 

,,§ II. 

De Duitsche Weermachtsbevelhebber in 
Nederland kan zijn bevoegdheden ingevolge 
§ 1, § 8, lid 1, en § 9 tot en met § 10 in het 
algemeen of in bijzondere gevallen aan on
der hem ressorteerende overheidsinstanties 
(Dienststellen), zijn bevoegdheden ingevolge 
§ 3, lid 2, ook aan andere instanties (Stellen) 
of personen overdragen." 

4) In § 12, lid 1, wordt het cijfrr "g" 
vervangen door het cijfer "ga". 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 27 September 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

( .,Nederlandsche Staatscourant 1939 , Nr. 
253) erteilten G enehmigung erfolgen. 

§ 4. 
Auf Verlangen des Direktors des Reichs

büros für Kautschuk ist jedermann ver
pflichtet, die ihm gehörigen Reifen den dazu 
vom Direktor des Reichsbüros zu bestim
menden Personen oder Behörden zu ver
kaufen; der Direktor setzt jeweils die P reise 
hierfür fest. 

§ 5. 
(1) Wer eine in den §§ 2, 3 und 4 ge

nannte Verpflichtung nicht oder nicht voll
ständig erfüllt, wird mit Haft bis zu drei 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu drei
hundert Gulden bestraft. 

(2) Die nach Absatz 1 strafbaren Hand
lungen sind Uebertretungen( overtredingen). 

(3) Die Fahndung nach diesen Straf
taten obliegt den auf Grund des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) be
stimmten Fahndungsbeamten. 

§ 6. 
Der Direktor des R eichsbüros für Kaut

schuk ist befugt, weitere Anordnungen zur 
zweckmässigen Durchführung dieser Verord
nung zu treffen. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 

Verkündung in Kiaft. 
D en Haag, am 10. September 1940. 

Der Generalsekre tär 
im Ministerium lür Handel, 

Gewerbe und S chi//ahrt: 
H. M. HIRSCHFELD. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S.625. Red.) 
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N °. 158. 

5. September z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten über die Abän
derung des Königlichen Beschlusses 
vom 20. April 1939 (,,Organisatie
besluit Werkloosheidsbestrijding 1939") 
(Staatsblatt Nr. 882). (Verordnungs
blatt, Stück 29). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet : 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung wird verstan
den unter: 

"Reichsdienst": der Reichsdienst im Sinne 
des Artikels 1 des K öniglichen Beschlusses 
vom 20. April 1939 ( Organisatiebesluit 
Werkloosheidsbestrijding z939) (Staatsblatt 
Nr. 882). 

"Organisationsbeschluss": der Königliche 
Beschluss vom 20. April 1939 (Organisatie
besluit Werklooshei'dsbestrijding z939) 
(Staatsblatt Nr. 882). 

§ 2. 

Abweichend von Artikel 4, Satz 2, des Or
ganisationsbeschlusses besteht die Verwal
tung des Reichsdienstes aus höchstens drei 
Personen. 

§ 3. 
(1) Eines der Mitglieder der Verwaltung 

des Reichsdienstes erhält die Amtsbezeich
nung "Verwaltungsdirektor" ( Algemeen Di
recteur). D er Verwaltungsdirektor ist mit 
der allgemeinen Leitung des Reichsdienstes 
sowie mit der gesamten Finanzführung be
auftragt, soweit diese dem Reichsdienst zu
steht, unbeschadet der Befugnisse, die auf 
Grund des Organisationsbeschluses dem Re
gierungskommissar ( R egeeringscommi'ssa-• 
ris) erteilt worden sind. 

N °. 159, 

4. Oktober r940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten n ie
derländischen Gebiete über die Ver
äusserung (vervreemding) von D omä
nen und den Abschluss von Vergleichen 
(dadingen) über Domanialangelegeri
heiten. (Verordnungsblatt, Stiick 30). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai. 1940 (RGB!. 
I S . 778) verordne ich: 

§ r. 

(1) Abweichend von den Absätzen 2 bis 
4 des Artikels 1 des Gesetzes vom 29. August 
1848 (Staatsblatt Nr. 39) in der Fassung des 
Gesetzes vom 8. April 1937 (Staatsblatt Nr. 
403) k önnen die dort bezeichneten unbeweg
lichen Sachen (onroerende goederen) des 
Staates durch den Generalsekretär im Minis
terium für Finanzen unter den durch diesen 

N° 158- 159 

(2) Besteht die Verwaltung des Reichs
dienstes aus drei Personen, so wird einem 
der beiden anderen Mitglieder die Vorbe
reitung der Arbeiten kulturtechnischer Art, 
dem anderen die Vorbereitung der Arbeiten 
ziviltechnischer Art übertragen, soweit sie 
zur Zuständigkeit des Reichsdienstes gehö
ren. 

§ 4. 
(1) Abweichend von Artikel ro, Absatz 2, 
des Organisationsbeschlusses trifft die Ver
waltung des Reichsdienstes in Angelegen
heiten der allgemeinen Verwaltung und der 
Organisation des Reichsdienstes sowie in 
Angelegenheiten, aus welchen finanzielle 
Verbindlichkeiten entstehen, keine Entschei
dung ohne die Mitwirkung des Verwaltungs
direktors oder, bei dessen Abwesenheit, des 
Regierungskommissars. 

(2) Bei Entscheidungen, die finanzielle 
Verpflichtungen zur Folge haben, muss diese 
Mitwirkung des Verwaltungsdirektors bezw. 
des Regierungskommissazs aus den Doku
menten ersichtlich sein. 

§ 5. 
In dem Versammlungen der Verwaltung 

des Reichsdienstes und der im Artikel 12 des 
Organisationsbeschlusses erwähnten Bera
tungskommission (Commissie van Advies) 
hat bei Abwesenheit des Regierungskommis
sars der Verwaltungsdirektor den Vorsitz. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 5. September 1940. 

Der G eneralsekretär im Ministerium 
für Soziale Ange/egenhetten 
( mit der W ahrnehmung der 

Geschäfte beauftragt) , 
R . A. VERWEY. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad r940 No . S.802. Red.) 

N °. 159. 

4 October r940. VERORDENING van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de ver
vreemding van Domeinen en het aan
gaan van dadingen over domaniale za
ken. (Verordeningenblad, Stuk 30). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der R egee
ringsbevoegdheden in N ederland van 18 M ei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel r. 

(1) In afwijking van het bepaalde in lid 
2 tot en met 4 van artikel 1 van de wet van 
29 Augustus 1848 (Staatsblad No. 39), zoo
als deze wet laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 8 April 1937 (Staatsblad No. 403), 
kunnen de daar genoemde onroerende goede
ren van den Staat door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën on-
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festzusetzenden Bedingungen freihändig ver
aussert werden. 

(2) Abweichend von Artikel 1 des Ge
setzes vom 22. Dezember 1850 (Staatsblatt 
Nr. 99) in der Fassung des Gesetzes vom 21. 
Juli 1927 (Staatsblatt Nr. 259) können liber 
Rechte an unbeweglichen Sachen, an denen 
der Staat beteiligt ist, Vergleiche vom Gerie
ralsekretär im Ministerium für Finanzen ge
schlossen werden. 

(3) W enn der Wert der zu veräussem
den Sache oder der strittigen Sache ( de zaak 
in verschil) fünfzi gtausend Gulden liber
steigt, ist die Genehmigung des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete erforderlich. 

§ 2. 

Die im § 1 bezeichne t en Veräusserungen 
oder Vergleiche, die unter Vorbehalt irgend
welcher Genehmigung stattgefunden haben 
oder geschlossen worden sind und bisher noch 
keine Gliltigkeit erlangt haben, können ent
sprechend der im § 1 geregelten Zuständig
keit vom Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete oder vom General
sekretär im Ministerium für Finanzen be
stätigt werden. Mit der B estätigung gilt die 
vorbehaltene Genehmigung als erteilt. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 4. Oktober 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete , 

SEYSS- lNQU ART. 

N °. 16 0. 

4. Oktober 1940. VERORDNUNG der Ge
neralsekretäre in den Ministerien für 
Unterricht, Klinste und Wissenschaften, 
des Innem und für Justiz liber die Or
ganisation des Filmwesens. (Verord
nungsblatt, Stück 30) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

.§ I. 

Das Fi1mwesen gehört zur Zuständikkeit 
des Generalsekretärs im Ministerium für 
Unterricht, Klinste und Wissenschaften, un
beschadet der Bestimmungen des Licht
spielgesetzes (Bioscoopwet) vom 14. Mai 
1926 (Staatsblatt Nr. rr8) . 

§ 2. 

Die Zusammenfassung und Betreuung al
ler auf dem Gebiete des Films Tätigen wird 
dem Niederländischen Lichtspielbund (Ne
derlarldsche Bioscoopbond) (im folgenden 
kurz "Bund" genannt) nach Massgabe der 
nachstehenden Bestimmungen libertragen. 

ä 3. 
(1) Der Bund hat die Aufgabe, das Film-

der door hem vast te stellen voorwaarden on
dershands worden vervreemd. 

(2) In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 1 van de wet van 22 December 1850 
(Staatsblad No. 99), zooals deze wet is ge
wijzigd bij de wet van 21 Juni 1927 (Staats
blad No. 259), kunnen ten aanzien van rech
ten Óp onroerende goederen, waarbij de Staat 
betrokken is, door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën dadin
gen worden aangegaan. 

(3) Wanneer de waarde van het te ver
vreemden goed of van de zaak in verschil 
meer dan vijftig duizend gulden bedraagt, 
wordt de goedkeuring van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche gebied 
vereischt. 

Artikel 2. 

De in artikel 1 bedoelde vervreemdingen 
en dadingen , die onder voorbehoud van eeni
gerlei goedkeuring hebben plaats gevonden 
of zijn aangegaan en tot nu · toe nog geen 
rechtsgeldigheid hadden verkregen, kunnen 
overeenkomstig de in artikel 1 geregelde be
voegdheid door den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied of door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën bekrachtigd worden. 
Door deze bekrachtiging wordt de voorbe
houden goedkeuring beschouwd als te zijn 
verleend. 

Artikel 3. 
Deze v erordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenh ge, 4 October 1940. 

De Rijkscommissaris voor het be~ette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-lNQUART. 

wesen in organisatorischer, wirtschaftlicher, 
kultureller und technischer Hinsicht zu för
dem und zu betreuen, die Belange seiner 
Mitglieder in ihren Beziehungen zueinandcr 
sowie gegenüber den Behörden wahrzuneh
men und einen gerechten Ausgleich zwischen 
ihnen herbeizuführen. 

(2) Der G eneralsekretär im Ministerium 
für Unterricht, Künste und Wissenschaften 
kann dem Bund Weisungen für seine Tätig
keit erteilen und überwacht diese Tätigkeit. 

§ 4· 
(1) Dem Bund muss angehören, wer ge

werbsmässig oder gemeinnützig Filme her
stellt, vertreibt oder aufführt oder Betriebs
stätten zur H erstellung von Filmen unter
hält oder die Verarbeitung von Filmen be
sorgt oder Urheber- oder Patentrechte auf 
dem Gebie te des Filmwesens verwaltet oder 
als Filmschaffender bei der Herstellung von 
Filmen mitwirkt. 

(2) Filmschaffende sind insbesondere 
die Produktionsleiter, Regisseure, K ompo
nisten, Manuskriptverfasser, musikalische 
Leiter, Aufnahmeleiter, Architekten, Kame
raleute, Tonmeiste1>, Haupt- und Nebendar
steller. 

(3) Filme im Sinne des Absatzes 1 sind 
Filme mit durchlaufender Spielhandlung, 
Kulturfilme, Werbefilme und Wochenschau-
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en, die der Oeffentlichkeit zugänglich ge
macht werden. 

§ 5. 
(1) Der Bund wird vom Vorsitzenden 

geleitet und von ihm gerichtlich und aussér
gerichtlich vertreten. Falls der Vorsitzende 
wegen Verhinderung, Abwesenheit oder aus 
sonstigen Gründen seine Befugnis nicht aus
üben kann, tritt der stellvertretende Vor
sitzende an seine Stelle. 

(2) Der Vorsitzende und der stellver
tretende Vorsitzende werden vom General
sekretär im Ministerium für Unterricht, 
Künste und Wissenschaften bestellt und ab
berufen. 

§ 6. 
Dem Vorsitzenden des Bundes steht ein 

Beirat zur Seite, dessen Mitglieder vom Ge
neralsekretär im Ministerium für Unterricht, 
Künste und Wissenschaften nach Anhörung 
des Vorsitzenden bestellt und abberufen 
werden. 

§ 7. 
(1) Soweit es zur Durchführung der 

Aufgaben des Bundes erforderlich ist, kann 
der Vorsitzende Anordnungen an die Mit
glieder des Bundes erlassen; in diesen An
ordnungen kann die H öhe der von den Mit
gliedern zu èntrichtenden Beiträge festge
setzt werden. 

(2) Der Vorsitzende kann in den Anord
nungen für Zuwiderhandlungen Ordnungs
strafen bis zu fünftausend Gulden androhen, 
die nach Anhörung des zu bestrafenden Mit
gliedes von ihm verhängt werden. 

(3) Die Anordnungen des Vorsitzenden 
bedürfen der Genehmigung des Generalse
kretärs im Ministerium für Unterricht, 
Künste und Wissenschaften. 

§ 8. 
(1) Der Vorsitzende des Bundes kann 

bestimmen, dass bestimmte Fälle gering
fügiger oder gelegentlicher Ausübung einer 
Tätigkeit auf dem Gebiete des Films die 
Zugehörigkeit zum Bund nicht erfordern. 

(2) Personen, bezüglich deren der Vor
sitzende eine Bestimmung nach Absatz 1 ge
troffen hat, müssen im Besitz eines von ihm 
ausgestellten Befreiungsscheines sein, wenn 
sie eine Tätigkeit auf dem Gebiete des Films 
ausüben wollen. Die Ausstellung des Be
freiungsscheines kann von der Zahlung ciner 
angemessenen Gebühr abhängig gemacht 
werden. 

(3) Der Inhaber eines Befreiungsschei
nes unterliegt hinsichtlich seiner Tätigkeit 
auf dem Gebiete des Films der Anordnungs
und Strafbefugnis des ·vorsitzenden. 

§ 9. 
Der Vorsitzende kann die Aufnahme in 

den Bund ablehnen oder ein Mitglied aus
schliessen , wenn T atsachen vorliegen , aus 
denen sich e rgibt, dass die in Frage kom
m enden Personen die für die Ausübung 
ihrer Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit 
oder Eignung nicht bezitzen. 

§ 10. 

Gegen Massnahmen des Vorsitzenden auf 
Grund der §§ 7 bis 9 kann Beschwerde beim 

G eneralsekretär im Ministeri m für Unter
richt, Künste und Wissenschaften eingelegt 
werden. § 

II. 

Die Satzungen und Ordnungen des Bundes 
werden vom Vorsitzenden im Sinne dieser 
Verordnung geändert. Die Aenderung bedarf 
der Genehmigung der Generalsekretäre in 
den Ministerium für Unterricht, Künste und 
Wissenschaften und für Justiz. 

§ 12. 

(1) Die Bestimmung des § 4 wird auf 
Personen, die zur Zeit des Inkrafttretens die
ser Verordnung dem Bund nicht angehören, 
erst vom r. Juli 1941 ab angewendet. Der 
Vorsitzende k ann a ber im Einzelfall oder 
allgemein diesen Zeitpunkt vorverlegen oder 
schon vor diesem Zeitpunkt die Befreiung 
nach § 8 oder die Aufnahme nach § 9 ab
lehnen. 

(2) Soweit gegen Personen, die heim In
krafttreten dieser Verordnung bereits Mit
glieder des Bundes sind, eine Entscheidung 
nach § 9 auf Tatsachen gestützt werden soli, 
deren Vorhandensein heim Inkrafttreten die
ser Verordnung bekannt war, muss diese 
Entscheidung bis spätestens 30. Juni 1941 
ergehen. § 

13. 
(1) Wer vorsätzlich oder grobfahrlässig 

eine Tätigkeit gemäss § 4 ausübt, ohne dass 
er Mitglied des Bundes oder im Besitze eines 
Befreiungsscheines nach § 8 oder gemäss 
§ 12, Absatz 1, von der Mitgliedschaft be
freit ist, wird mit Geldstrafe bis zu fünftau
send Gulden bestraft. 

(2) Mit derselben Strafe wird der ge
setzliche Vertreter einer juristischen Person 
bestraft, der vorsätzlich oder grobfahrlässig 
verschuldet hat, dass die juristische Person 
eine Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 aus
übt. 

(3) Die Strafverfolgung findet nur auf 
Antrag des Vorsitzenden statt. Der Vorsit
zende ist berechtigt, den Antrag binnen einer 
Frist von acht Tagen, nachdem er ihn ge
stellt hat, zurückzunehmen. 

(4) Zuwiderhandhmgen im Sinne der 
Absätze 1 und 2 sind Uebertretungen ( over
tredingen). 

Diese Verordnung tritt mit dem achten 
Tage nach dem Tage ihrer Verkündung in 
Kraft. 

Den Haag, am 4. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär 
im Minis terium für Unterricht, 

Künste und Wissenschaften 
(mit der Wahrnehmung der 

Geschäf te beauftragt), 
H . J . REININK 

D er Generalsekre tär 
im Ministerium des lnnern: 

K. J. FREDERIKS. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für ]ustiz, 

J. C. TENKINK. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad I940 No. S.353. Red.) 
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N °, 16 1. 

25. September 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Verordnung liber Hotels, Cafés, 
Restaurants und Pensionen 1940 1). 
(Verordnungsblatt, Stück 30). 

Auf Grund des Artikels 8 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und des 
Zuteilungserhebungsbeschlusses i939 (Stbl. 
Nr. 679x) und gemäss §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

(1) Wer ein Hotel- , Café-, Restaurant
oder Pensiongewerbe betreibt, ist verpflich
tet, sich bei der Reichsstelle ( Rijksbureau) 
für das Hotel-, Café, Restaurant- und Pen
siongewerbe eintragen zu lassen. D er Gene
ralsekretär im Ministerium für Handel, Ge
werbe und Schiffahrt bestimmt, was unter 
dem Betreiben eines Hotel-, Café-, Restau
rant- oder Pensiongewerbe zu verstehen ist. 

(2) Es ist demjenigen, der nicht bei der 
im Absatz 1 genannten Reichsstelle einge
tragen ist, verboten, nach Ablauf einer vom 
Generalsekretär im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt festzusetzenden 
Frist ein Hotel-, Café-, Restaurant- oder 
P ensiongewerbe zu betreiben. 

(3) Eine Eintragung gemäss Absatz 1 

kann gemäss vom Generalsekretär im Mi
nisterium für Handel, Gewerbe und Schiff
fah rt zu erlassenden Vorschriften abgelehnt 
oder auf bestimmte oder unbestimmte Zeit 
gestrichen werden. 

N °, 162 . 

r. Oktober 1940. VERORDNUNG des Ge 
neralsekretärs im Ministerium fürLand
wirtschaft und Fischerei liber die teil
weise Aufhebung der Brotverteilungs
ordnung 1940 I. (Verordnungsblatt , 
Stück 30). 

Auf Grund §§ 3 und 4 des Zuteilungsge
setzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

D ie Brotverteilungsordnung 1940 1 (Ver
ordnungsblatt Stlick 8, Nr. 28/1940) wird 
mit Ausnahme ihres § 2 aufgehoben, der die 
Bezeichnung § 1 erhält. 

§ 2. 

Die bei der im § 1 genannten Reichsstelle 
Eingetragenen sind verpflichtet, gemäss vom 
Generalsekretär im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt zu erlassenden Vor
schriften zu den mit der D urchführung die
ser Verordnung verbundenen Kosten beizu
tragen. 

§ 3· 
Die bei der im § 1 genannten Reichsstelle 

Eingetragenen sind verpflichtet, alle Anga
ben zu machen und alle Auskünfte zu ertei
len, die vom Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, oder in 
seinem Namen im Zusammenhang mit der 
Zuteilung von Waren und mit der D urch
führung dieser Verordnung verlangt werden. 

§ 4· 
D ie zur Durchführung dieser Verordnung 

e'fforderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär im Min isterium für H andel, 
Gewerbe und Schiffahrt erlassen und im 
,,N ederlandsche Staatscourant" veröffen t
licht. 

§ 5. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkündung in Kraft. 
(2) Sie wird als "Verordnung liber Ho

tels, Cafés, Restaurants und Pensionen 1940 
1" zitiert. 

D en Haag, am 2.5. September 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium lür Handel, 
Gewerl~e und Schi ffahrt: 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.627. R ed .) 

§ 2. 

D ie zur Durchführung des § 1 der Brot
verteilungsordnung 1940 1 erforderlichen 
Vorschriften werden vom Generalsekretär 
im Ministerium für L andwirtschaft und F i
scherei erlassen und im "Nederlandsche 
Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

Den Haag, am x. 'Oktober 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
lür Landwirtschaft und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.721. Red.) 
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N°. 163. 

30. September 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Krisengesetzes für die 
Landwirtschaft 1933 (Geflügelbewirt
schaftung) . (Verordnungsblatt, Stück 
30). 

Auf Grund des Artikels 9 des Krisenge
setzes für die Landwirtschaft vom 5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) und d es Gesetzes 
vom 30. September 1938 (Staatsblatt Nr. 
639 C) und gemäss §§ 2 und .3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Das Schlachten von Geflügel, das Vorrä
tighalten, Verhandeln, Veräussern und Ab-

1. Oktober 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Wa
terstaat über die D urchführung und 
Abänderung der Dritten Ausführungs
vorschrift zu der Verordnung Nr. 15/ 
1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete (Ver
ordnungsblatt Stück 4, Nr. 18/1940). 
(Verordnungsblatt, Stück 30) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 15/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/i940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet : 

§ I. 

(1) Es wird ein Betriebsverband gebil
det, der Rechtsfähigkeit besitzt. Er führt die 
B ezeichnung " N ederlandsche Organisatie 
voor het Beroepsgoederenvervoer langs den 
weg" und hat seinen Sitz in D en H aag. 

(2) D er Generalsekretär im Ministerium 
für Waterstaat erlässt Bestimmungen liber 
die Organisation des im Absatz 1 genannten 
Betriebsverbandes und trifft die nötigen An
ordn ungen; sie können im "Nederlandsche 
Staatscourant" veröffentli.:ht werden. 

§ 2. 

Die dritte Ausführungsvorschrift zur Ver
ordnung Nr. 15/i940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
(Verordnungsblatt Stück 4, Nr. 18/i940) 
wird abgeändert wie folgt: 

1) § 2 hat zu lauten: 
"D erjenige, dem eine Genehmigung im 

Sinne des § 1 erteilt wird, wird dadurch Mit 
glied der " N ederlandsche Organisatie v oor 
het Beroepsgoederenvervoer langs den weg" 
mit allen sich daraus ergebenden Rechten 
und Pflichten." 

2) § 5, Absatz 1, hat zu lauten: 
"Der Reichsverkehrsinspektor entscheidet 

über die Erteilung oder Nichterteilung einer 
Genehmigung nach Anhörung eines Aus
schusses, der für seinen B ezirk mit Zustim-

liefem von G eflügel wird einer Regelung 
im Sinne des Artikels 9 des Krisengesetzes 
für die Landwirtschaft r933 unterworfen. 

§ 2 . 

Die zur D urchführung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden vom G eneralse
kretär im Ministerium für L andwirtschaft 
und Fischerei erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 30. September 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtsçhalt und Fischerei, 

H. M . HIRSCHFELD. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940, No. S.720. Red.) 

mung des Generalsekretärs im Ministerium 
für Waterstaat zusammengesetzt ist aus Mit
gliedern, die von dem im § 2 genannten Ver
band beauftragt sind, sowie aus einem Mit
gliede, das von den im Bezirk bestehenden 
Industrie- und Handelskammern (Kamers 
van Koophandel en Fabrieken) gemeinsam 
beauftragt ist." 

3 ) Die Absätze 2 und 3 des § 8 haben 
zu lauten: 

,,(2) Insoweit sich hieraus für das nie
derländische Binnenschiffahrtsbüro (Neder
landsch Binnenvaartbureau) ein Gewinn er
gibt, soll dieser Gewinn nach Billigkeit zwi
schen dem erwähnten Büro und dem im § 2 

genannten Verbande verteilt werden. 
(3) Die Durchfi.ihrung der Quotenver

teilung im Sinne des vorigen Absatzes ge
schieht unter Aufsicht des Bücherrevisions
amtes im Ministerium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, das gleichzeitig darüber 
wacht, dass das richtige Verhältnis zwischen 
den Einnahmen und den Ausgaben bestehen 
bleibt, die dem niederländischen Binnen
schiffahrtsbüro und dem im § 2 genannten 
Verbande infolge der Bestimmungen dieser 
Verordnung und der Regelung der Linien
schiffahrt (binnenbeurtvaartregeling) ent
stehen." 

4) D em § 7 wird folgender Absatz 3 an
gefügt: 

,,(3) D er im § 2 genannte Verband kann 
innerhalb eines Monates nach dem Ausstel
lungstage eines Genehmigungsbescheides des 
Reichsverkehrsinspektors gegen diese Ge
nehmigung schriftlich Berufung beim Gene
ralsekretär im Ministerium für Waterstaat 
einlegen." 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 1. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär des Ministeriums 
für Waterstaat, 

D . G. W. S PITZEN. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.559. R ed.) 
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• 165. 

:i. Oktober z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für So
ziale Angelegenheiten liber Massnah
men gegen Geschlechtskrankheiten. 
(Verordnungsblatt, Stück 30.) 

Auf Grund § r der Verordnung Nr. 23/ 
I940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

(1) Im Sinne dieser Verordnung wird 
verstanden: 

r) Unter "Hauptinspektor" und "In
spektor" der ärztliche Hauptinspektor und 
der ärztliche Inspektor der Volksgesundheit; 

2) Unter "Beratungsstelle" die mit öf
fentlichen Geldern unterstützte B eratungs
stelle zur Bekämpfung der Geschlechts
krankhei ten; 

3) Unter "Wohnsitz" die Gemeinde, wo 
der Betreffende in der Einwohnerliste ein
geschrieben ist oder, wenn dies nicht fest
zustellen ist, wo er wirklich wohnt. 

(2) Im Sinne dieser Verordnung geiten 
als Geschlechtskrankheiten : Syphilis, Trip
per, weicher Sé:hanker und Lymphogranulo
rna inguinale. 

~ 2, 

(r) Der Inspektor hat die Pflicht, Per
sonen, die in seinem Amtsbezirk ihren Wol;n
sitz haben und von denen auf Grund erw1e
sener Tatsachen oder Umstände angenom
rnen werden kann, dass sie eine Gefahr der 
Ansteckung mit einer der im § r, Absatz 2, 

aufgezählten Geschlechtskrankheiten bilden, 
aufzufordern, sich einer ärztlichen Untersu
chung durch eine Beratungsstelle zu unter
ziehen. 

(2) Die Aufforderung nach Absatz r er
folgt schriftlich. Hierin werden die Bera
tungsstelle und die Frist bestimmt, inner
halb deren die Untersuchung vorgenommen 
werden soll. Die Beratungsstelle und der 
Hauptinspektor erhalten Abschrift der Auf
forderung. 

(3) Die Person, von der gemäss Absatz 
r eine Untersuchung gefordert wird, ist ver
pflichtet, sich zur festgesetzten Zeit an der 
angegebenen Beratungsstelle dieser und je
der weiteren Untersuchung zu unterwerfe.n, 
die der ärztliche Leiter der Beratungsstelle 
für notwendig hält. 

( 4) Die Untersuchung durch die Bera
tungsstelle ist gebührenfrei. Die Reisekosten 
und gegebenenfalls andere Kosten fallen der 
untersuchten Person zur Last. Irn Falie eige
nen Unvermögens trägt die Gemeinde, in der 
der Kranke im Zeitpunkt der in diesem Pa
ragraphen erwähnten Aufforderung seinen 
Wohnsitz batte, die Kosten. 

§ 3. 
(r) Jede Person, die weiss oder den Um

ständen nach wissen muss, dass sie ge
schlechtskrank ist oder bei der eine ge-

schlechtskrankheit festgestellt wird, ist ver
pflichtet, sich unverzüglich einer Behand
lung durch einen Arzt zu unterziehen und sie 
ununterbrochen fortzusetzen, bis nach dem 
Urteil des Arztes , der die Behandlung durch
geführt hat, oder des Leiters der Beratungs
stelle, die die ärztliche Untersuchung ausge
führt hat, die Ansteckungsgefahr beseitigt 
ist. D er Kranke ist verpflichtet, du zur Be
seitigung seiner Krankheit und Verhütung 
der Ansteckungsgefahr gegeóenen Vorschrif
ten zu befolgen. 

(2) Die Behandlung findet entweder 
durch ei.nen Arzt nach Wahl des Patienten 
oder durch einen ihm von dem ärztlichen 
Leiter der Beratungsstelle oder dem Inspek
tor dazu bestimmten Arzt statt. In jedem 
Falie muss der Kranke zu der · vom ärzt1i
chen Lei ter der B eratungsstelle festgesetzten 
Zeit und an dem von diesem bestimmten Ort 
sich einer regelmässigen Aufsicht durch die 
Beratungsstelle unterziehen. 

(3) Bei Vorliegen besonderer Gründe 
hat der Inspektor die Pflicht, die Behand
lung durch einen von ihm zu bestimmenden 
Arzt vornehmen oder fortsetzen zu lassen. 

(4) Kann der Kranke die Kosten der 
Behandlung nicht selbst zahlen, so fallen sie 
der Gemeinde zur Last, in der der Kranke 
zur Zeit der im § 2 erwähnt:en Aufforderung 
seinen Wohnsitz hatte. 

§ 4· 

(r) Der ärztliche Leiter der Beratungs
stelle, der auf Grund des § 2 eine Person 
untersucht hat, teilt dem Inspektor das Er
gebnis der Untersuchung schriftlich mit; 
ausserdem unterrichtet er ihn, wenn bei einer 
auf Grund dieser Verordnung unter Aufsicht 
der B eratungsstelle stehenden Person eine 
Ansteckungsgefahr als nicht mehr vorhan
den angesehen wird. 

(2) Abschrift der im Absatz 1 erwähnten 
Mitteilung sendet der Inspektor d em Haupt
inspektor. 

§ 5. 

(r) Wenn der Inspektor der Ansicht ist, 
dass von einer Person ernstliche Gefahr für 
die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten 
ausgeht, kann er auf Antrag des ärztlichen 
Leiters der untersuchenden Beratungsstelle 
oder nach B eratung mit ihm anordnen, dass 
der Kranke in einer von ihm zu bestimmen
den Krankenanstalt zur Behandlung aufge
nommen wird und dort solange verbleibt, wie 
er es hinsichtlich der Ansteckungsgefahr für 
notwendig hält. Es ist dafür zu sorgen, dass 
während der Behandlung eine Uebertragung 
der Krankheit ausgeschlossen bleibt. Gege
benenfalls ist die Absonderung des Kranken 
vorzunehmen. Bei der Bestimmung der 
Krankenanstalt werden die lnteressen des 
Kranken soweit wie möglich gewahrt. Der 
Inspektor erstattet dem Hauptinspektor Be
richt. 

(2) Wenn di:,r Kranke sich der Aufnah
me entzieht oder den Krankenhausaufent
halt eigenmächtig abbricht, kann die Hilfe 
der Polizei in Anspruch genommen werden. 
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(3) Gegen die Anordnung, sich in eine 
Krankenanstalt aufnehmen zu lassen sowie 
gegen die Bestimmung der Krankenanstalt 
kann der Kranke beim Hauptinspektor Be
rufung einlegen. Das Einlegen einer sokhen 
Berufung hat für die für die Aufnahme be
stimmte Zeit und für die Einweisung keine 
aufschiebende Wirkung. 

(4) Flir die Kosten der Aufnahme und 
des Aufenthaltes findet das im § 3, Absatz 
4 , Bestimmte entsprechende Anwendung. 

§ 6. 

(r) Jeder Arzt, der einen Geschlechts
kranken behandelt, ist verpflichtet, wenn ein 
Kranker sich ohne zwingenden Grund der 
vom Arzte für nötig gehaltenen B ehandlung 
entzieht oder den im Interesse seiner H ei
lung gegebenen Vorschr,ften nicht oder nicht 
.genligend Folge leistet und Ansteckungsge
fahr vorhanden ist, dem Inspektor mit den 
notwendigen Angaben hierliber Meldung zu 
erstatten. · 

(2) Die im Absatz r aufgestellte Ver
pflichtung gilt auch, wenn auf Grund erwie
sener Tatsachen oder Umstände angenom
men werden kann, dass der Kranke eine Ge

fahr für die Verbreitung von G eschlechts
krankheiten bedeutet. 

§ 7. 

(r) Mit Gefängnis bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bis zu dreitausend Gul
den wird, soweit nicht nach anderen B e
stimmungen eine höhere Strafe verwirkt ist, 
bestraft: 

r) wer weiss oder den Umständen nach 
annehmen muss, dass er an einer mit An
steckungsgefahr verbundenen G eschlechts-

N °. 166. 

24. September 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im M inisterium für 
Soziale Angelegenheiten liber Arbeits
vermittlung. (Verordnungsblatt, Stlik 
30.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/I940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

(r) Träger der öffentlichen Arbeitsver
mittlung ist das Staatsarbeitsamt ( Rijksar
beidsbureau). 

(2) Das Staatsarbeitsamt ist eine Ab
teilung im Ministerium für Soziale Angele
genheiten und steht unter Leitung eines Ge
neraldirektors. 

(3) Die bisherigen Rechte und Pflich
ten des Staatlichen D ienstes für Arbe1tslo
senversicherung und Arbeitsvermittlung 
(Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering 
en Arbeidsbemiddeling) gehen auf das 
Staatsarbeitsamt liber. 

( 4) Dem Staatsarbeitsamt liegt auch die 

krankheit leidet und trotzdem den Beischlaf 
auslibt; 

2) wer einer durch diese Verordnung be
gründeten sonstigen Verpflichtung nicht 
nachkommt oder vorsätzlich oder fahrlässig 
bewirkt oder dazu beiträgt, dass einer solchen 
Verpflichtung nicht entsprochen wird; 

3) wer Mittel oder Gegenstände zur 
Selbstbehandlung von Geschlechtskrankhei
ten anbietet oder sonst in Verkehr bringt 
oder angibt, wo sie zu erlangen sind. 

(2) Die nach Absatz r strafbaren Hand
lungen geiten als Verbrechen ( misdrijven). 
Im Falie des Absatzes 1, Ziffer r, findet 
Strafverfolgung gegen eine verheiratete Per
son, sofem diese weiteren ehelichen Ge
schlechtsverkehr pflegt, nur auf Antrag des 
gefährdeten Ehegatten statt. 

§ 8 . 
Mit der Fahndung der nach dieser Ver

ordnung strafbaren Handlungen sind ausser 
den im Artikel 141 der Strafprozessordnung 
(Wetboek van Strafvordering) bezeichneten 
Personen die Beamten der Staatlichen 
(Rijks-) und Gemeindepolizei und die In
spektoren beauftragt. 

§ 9 . 
Diese Verordnung tritt am Tage nach ih

rer Verkündung in Kraft. 
D en Haag, am 1. Oktober 1940. 

Der GenP.ralsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten 
(mit der Wahrnehmung der 

Geschäfte beauftragt), 
R. A. VERWEY. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S .806. Red.) 

öffentliche Berufsberatung und Lehrstellen
vermittlung ob. 

§ 2. 

Die Artikel 3, 9 bis 33, 35 bis 42 und 58, 
Absatz 1, Ziffer r O

, des Arbeitsvermittlungs
gesetzes 1930 (Staatsblatt Nr. 433) werden 
aufgehoben. 

§ 3. 
(1) Das Staatsarbeitsamt gliedert sich in 

die Hauptstelle und in bezirkliche Arbeits
ämter. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten bestimmt die 
Zahl der bezirklichen Arbeitsämter und setzt 
ihren örtlichen Wirkungsbereich fest . 

§ 4· 
(r) Der Generalsekretär im Ministerium 

für Soziale Angelegenheiten emennt, suspen
diert und ·entlässt die Beamten des Staats
arbeitsamtes. 

(2) Er kann diesi: Befugnis dem G ene
raldirektor des Staatsarbeitsamtes libertra-
gen. 

§ 5. 
Bei jedem bezirklichen Arbeitsamt wird 

eine Abteilung für Berufsberatung einge-
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richtet. Den Zeitpunkt bestimmt der· Gene
raldirektor des Staatsarbeitsamtes. 

§ 6. 
(1) Die nichtgewerbliche Arbeitsvermitt

lung bedarf der Genehmigung des General
sekretärs im Ministerium für Soziale Ange
legenheiten. Die Genehmigung kann Be
dingungen enthalten. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten kann, unbe
schadet der Bestimmungen des Artikels 55, 
Absatz 1, des Arbeitsvermittlungsgesetzes 
1930, eine erteilte Genehmigung zur Aus
übung gewerblicher Arbeitsvermittlung zu
rücknehmen. In diesem Falie wird dem In
haber der Genehmigung eine vom G eneral
sekretär festzusetzende Entschädigung be
zahlt. 

(3) Wer ohne Genehmigung nichtgewer
bliche Arbeitsvermittlung ausübt, wird mit 
Haft bis zu sechs Monaten oder mit Geld
strafe bis zu eintausend Gulden bestraft. 
Ebenso wird bestraft, wer als Mitglied des 
Vorstandes einer Aktiengesellschaft ( naam
looze vennootschap), eines rechtsfähigen 
Vereins oder einer Stiftung daran mitwirkt 
oder zulässt, dass die Aktiengesellschaft, der 
Verein oder die Stiftung ohne Genehmigung 
nichtgewerbliche Arbeitsvermittlung ausübt. 
Die Artikel 59, 60 und 61 des Arbeitsvermitt
lungsgesetzes 1930 finden Anwendung. 

(4) D ie nach Absatz 3 strafbaren Hand
lungen sind Uebertretungen ( overtredingen). 

9. September 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten liber die Ver
rechnung von Beschaugebühren imFalle 
der Bestimmung von Zentral-Schlacht
häusern. (Verordnungsblatt, Stück 30). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung wird verstan
den unter : 

1) Schlachtverbot" das im Artikel 1 

des Schweineschlachtverbotes 1940 II (,,Ne
derlandsche Staatscourant" 1940, Nr. 179A) 
ausgesprcchene Verbot; 

2) ,,Zentralgemeinde" die Gemeinde, in 
der durch die Niederländische Viehwirt
schaftzentrale (Stichting Nederlandsche 
Veehouderijcentrale) , D en Haag, ein Zen
tral-Schlachthaus bestimmt ist, an dem die 
von dieser Zentrale genehmigten Schlach
tungen erfolgen; 

3) ,,Kreisgemeinde" die Gemeinde, die 
hinsichtlicht der auf Grund einer Befreiung 
vom Schlachtverbot genehmigten Schlach
tungen nach der Einteilung durch die unter 
Ziffer 2 erwähnte Zentrale zum Bereich 
einer Zentralgemeinde gehört. 

§ 7. 
(1) Die gegenwärtig bestehenden Or

gane der öffentlichen Arbeitsvermittlung 
üben ihre Tätigkeit nach den bisher geiten
den Bestimmungen aus, bis die im § 3 ge
nannten Dienststellen errichtet sind. Bis zu 
diesem Zeitpunkt sind die Organe an die 
vom Generaldirektor des Staatsarbeitsamtes 
erlassenen Vorschriften gebunden. Der Ge
neraldirektor des Staatsarbeitsamtes be
stimmt, wann die Tätigkeit dieser Organe 
endet. 

(2) Die Emennung der Direktoren von 
Arbeitsbörsen bedarf der Genehmigung des 
Generalsekretärs im Ministerium für Soziale 
Angelegenheiten. 

(3) Solange eine Abteilung gemäss § 5 
noch nicht eingerichtet ist, kann das bezirk
liche Arbeitsamt sich gemeindlicher oder an
derer geeigneter Berufsberatungsstellen, die 
im Bezirk bestehen , bedienen. 

§ 8. 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 24. September 1·940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Ange/egenheiten 
( mit der W ahrnehmung der 

Geschälte beauitragt), 
R. A. VERWEY. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N ° . S .805. Red.) 

§ 2. 

Soweit zwischen einer Zentralgemeinde 
und einer zu ihrem Bereich gehörenden 
Kreisgemeinde keine gemeinschaftliche Re
gelung des im Artikel 20 des F leischbeschau
gesetzes (Staatsblatt 1g,9, Nr. 524) e r 
wähnten Fleischbeschaudienstes besteht, ist 
die Zentralgemeinde verpflichtet, der Kreis
gemeinde die Summe der dieser Gemeinde 
infolge der Durchführung des Schlachtver 
botes entgehenden Beschau- und Schlacht
gebühren mit der Massgabe zu erstatten, 
dass die Zentralgem einde höchstens drei 
Viertel der Summe der Be~chau- und 
Schlachtgebühren erstattet, die sie für das 
Schlachten derjenigen Tiere empfangen hat, 
deren Fleisch nach der Kreisgemeinde aus
geführt wird. 

§ 3. 
Für die Nachbeschau des in einer Zen

tralgemeinde untersuchten Fleisches dürfen 
bei de r Einfuhr in eine zu ihrem Bereich ge
hörende Kreisgemeinde die im Artike l 8 des 
Fleischbeschaugesetzes erwähnten Gebüh
ren nicht erhoben werden. 

§ 4· 
Die Kreisgemeinde ist verpflichtet, das 

Personal und die Einrichtung ( materieel) 
des Gemeindebeschaudienstes für Vieh und 
Fleisch ganz oder teilweise der Zentralge
meinde unentgeltlich zur Verfügung zu stel
len, wenn und soweit es der für die Zentral
gemeinde zuständige tierärztliche Inspektor 
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für die Volksgesundheit für notwendig er
achtet. D er Generalsekretär im Ministerium 
für So:eiale Angelegenheiten kann hierfür 
nähere Weisungen erteilen. 

§ 5. 
Mit der Aufsicht über die Durchführung 

dieser Verordnung sind der tierärztliche 
Hauptinspektor und die tierärztlichen In
spektoren für die Volksgesundheit beauf
tragt. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung mit Rückwirkung vom 15. Juli 
1940 in Kraft ; unter "Schlachtverbot" wird 

zo. Oktober 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Justiz, für Waterstaat und für Finanzen 
zur Regelung der Enteignung nach Ar
tikel 5 der Verordnung über den Wie
deraufbau (II). (Verordnungsblatt, 
Stück 31). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 d er Verordnung Nr. 
3 /1940 des Reichskommissars für die b e
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

(1) D er auf Grund der Verordnung des 
Oberbefehlshabers der Land- und Seemacht 
vom 21. Mai 1940 über den Wiederaufbau I 
(Staatsblatt Nr. 0.550) eingesetzte Regie
rungskommissar für den Wiederaufbau führt 
fortan die Dienstbezeichnung " G eneralbe
vollmächtigter für den Wiederaufbau" (im 
folgenden "Generalbevollmächtigter" ge
nannt) . 

(2) Unter "Verordnung über den \Vie
deraufbau (II) " wird im folgenden die Ver
ordnung des Oberbefehlshabers der Land
und Seemacht vom 24. 1\/Iai 1940 über den 
Wiederaufbau (II) (Staatsblatt Nr. O .552) 
verstanden. 

§ 2, 

(1) Die im Artikel 5, Absatz 1, der Ver
ordnung über den Wiederaufbau (II) er
wähnte Enteignung erfolgt im öffentlichen 
Interesse durch den Generalbevollmächtig
ten zu Gunsten ( ten name van) einer öf
fentlichrechtlichen Körperschaft, einer ju
ristischen ader na türlichen Person. 

(2) Infolge der Enteignung geht das 
Eigentum in dem Zeitpunkt über, in dem 
die im Artikel 5, Absatz 2, der Verordnung 
über den Wiederaufbau (II) erwähnt e Mit
teilung ( aanzegging) beim Bürgermeister 
einlangt. 

(3) D er Generalbevollmächtigte setzt 
die Enteignungspläne nach Einholung der 
Ansicht des Generalsekretärs im Ministe
rium für Finanzen fest. 

§ 3. 
(1) Die angemessene Vergütung, die in-

in Bezug auf die Rückwirkung auch das mit 
Verordnung Nr. 142/1940 des G eneralsekre
tärs im Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei. ausser Kraft gesetzte "Schweine
schlachtverbot 1940" verstanden. 

D en Haag, am 9 . Septemöer 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten 
( mit der Wahrnehmung der 

Geschälte beauftragt), 
R . A. VERWEY. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.803. Red.) 

folge der Enteignung zu zahlen ist, wird vom 
Generalbevollmächtigten nach Einholung 
der Ansicht des Generalsekretärs im Mi
nisterium für Finanzen festgesetzt. 

(2) Dieser Festsetzung wird der Ver
kaufswert zugrunde gelegt , den die enteig
nete Sache in dem Stande, in dem sie sich 
zur Zeit der Enteignung befand, am 9. Mai 
1940 hatte oder gehabt hätte . 

(3) Die Vergütung und die übrigen Kos
ten der Enteignung fallen demjenigen zur 
Last, zu dessen Gunsten enteignet worden 
ist. 

§ 4 · 

Der Generalbevollmächtigte bestimmt 
nach seinem Ermessen im Rahmen der fol
genden Richtlinien, in welcher Weise die 
Vergütung erfolgt. 

§ 5. 

W enn die Vergütung an den Eigentümer 
oder an den sonst Berechtigten in bar er
folgt, sa bestimmt der Generalbevollmäch
tigte die H öhe der Beträge, die den Hypo
thekengläubigem und sonstigen Berechtig
ten zuerkannt werden. 

§ 6. 
(1) Die Zahlung der Vergütung kann 

auch ganz ader teilweise in der W eise erfol
gen, dass dem E igentümer des enteigneten 
Grundstückes ein Grundstück desjenigen, zu 
dessen Gunsten enteignet worden ist, zuge
wiesen wird. 

(2) Mit der Zuweisung geht das Eigen
turn über. 

(3) ûie Zuweisung erfolgt durch den Ge
neralbevollmächtigten. Er ist befugt, auch 
wider den Willen des Eigentümers ein 
Grundstück zuzuweisen, d essen Wert den 
Betrag der Vergütung übersteigt, wenn das 
Interesse des Wiederaufbaus es nach seinen 
Ermessen erheischt. 

(4) Der Generalbevollmächtigte be
stimmt den W ert des zu gewiesenen Grund
stückes und ordnet an, in welcher W eise ein 
etwaiger Mehrwert des zugewiesenen Grund
stückes zu bezahlen ader zu verrechnen ist. 

(s) Der Generalbevollmächtigte regelt 
die Höhe der Vergütungen, die den Hypo
thekengläubigem und sonstigen Berechtig
ten zuerkannt werden. Zur Abstattung die-
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ser Verglitung kann ·er neue dingliche R echte 
auf der zugewiesenen Sache begründen und 
nötigenfalls die Reihenfolge der Hypothe
k en bestimmen. 

§ 7. 
Die Zahlung 'der Verglitungen gemäss § 5 

oder § 6 kann aufgeschoben werden, wenn 
das Interesse des Wiederaufbaus es nach dem 
Ermessen des Generalbevollmächtigten er
heischt. Die Art und der Zeitpunkt der Zah
lung werden in einer weit~ren Verordnung 
der Generalsekretäre in den Ministerien für 
Justiz, für Waterstaat und für Finanzen be
stimmt. Diese Verordnung enthält auch eine 
Regelung der Zinsenvergütung. 

§ 8. 
Derjenige, zu dessen Gunsten ein Grund

stück enteignet worden ist, wird durch die 
Zahlung an denjenigen, der zur Zeit der Ent
eignung dem Grundbuchamt als Berechtig
ter bekannt war, rechtskräftig entlastet, so
fem die Enteignung mindestens einen Mo
nat vor der Zahlung in ortsliblicher Weise 
bekanntgegeben wurde und ausser dem 
Grundbuchamt Bekannten niemand An
spruch auf die Vergütung erhoben hat. 

§ 9. 
(I) W enn gemäss Artikel 5, Absatz 2, 

der Verordnung über den Wiederaufbau (Il) 
oder gemäss den Bestimmungen dieser Ver
ordnung das Eigentum übergegangen ist an 
Sachen, die infolge irgendeiner gesetzlichen 
Vorschrift in öffentliche Register eingetra-

0
• 169. 

28. September z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im M inisterium für 
Finanzen liber die Aenderung des Ge
setzes vom 23. Juli 1885 (Staatsblatt 
Nr. I42) zur Regelung derStaatslotterie. 
(Verordnungsblatt, S tlick 3I). 

Auf Grund § I der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen G e biete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Artikel 12, Absatz 4, des Gesetzes vom 23. 
Juli 1885 (Staatsblatt Nr. I42) in der Fas
sung der Gesetze vom I0. November 1900 
(Staatsblatt Nr. 185) und vom 16. April 
1920 (Staatsblatt Nr. 190) hat zu lauten: 

" Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen ist aber befugt, 

I. nach Eintritt der Verjährung an
zuordnen, dass Gewinne oder Prämien , 

gen sind, veranlasst der Generalbevollmäch
tigte unverzüglich die Eintragung des Ueber
gangs in die dazu bestimmten R egister. D as
selbe gilt für dingliche Rechte, die der Ge
neralbevollmächtigte begründet. 

(2) Die zur Zeit der Enteignung auf der 
enteigneten Sache ruhenden Hypotheken 
werden von Amts wegen gelöscht. 

§ IO. 

(1) Alle infolge der Verordnung liber den 
Wiederaufbau (II) oder infolge dieser Ver
ordnung aufgesetzten Urkunden sind von 
Stempel- und Eintragungsgebühren befreit. 

(2) D ie Amtshandlungen bei den Grund
und Schiffbuchämtem zur D u rchführung 
dieser Verordnungen erfolgen geblihrenfrei. 

§ II. 

Dièse Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 10. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für j ustiz, 

] . C. TENKINK. 

Der Generalsekretär des Minis teriums 
für Waterstaat, 

D. G. W . SPITZEN. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N °. S.205. Red.) 

die auf v ernichtete oder verlorenge
gangene Lose oder T eile von Losen an
gefallen sind, sowie die dafür entrich
tete Einlage, soweit sie nach Artikel Io, 
Absatz 2, erstattungsfähig ist, ausge
zahlt werden, wenn die Auszahlung die
ser Beträge bereits vor dem Eintreten 
der Verjährung beantragt worden ist 
und wenn die Beteiligten ihze Berechti
gung glaubhaft gemacht haben ; 

2. in Sonderfällen anzuordnen, dass 
solche Beträge s.uch vor Ablauf der Ver
jähru n gsfrist ausgezahlt werden ." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

D en Haag, am 28. September I940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Finanzen, 
L. J . A. TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N °. S.4z6. Red.) · 
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N°. 170. 

zo. Oktober z940. VERORDNUNG der 
G eneralsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt und 
für Finanzen über die Behebung von 
Liquiditätsschwierigkeiten bei Unter
nehmungen. (Verordnungsblatt, Stück 
31). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reic:hskommissars für die be
setzten niederlä ndischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

(1) Im Interesse der Aufrechterhaltung 
der Wirtschaft kann Unternehmungen, die 
dadurch, dass Forderungen aus Warenliefe
rungen an das Ausland infolge der ausserge
wöhnlichen Umstände nicht eingehen, oder 
durch andere sich daraus ergebende Sperrun
gen von Aktiven im Ausland in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten sind, durch Ueber-

8. Oktober z940. VERORDNUNG des G e
neralsekretärs im Minist erium für Han
del, Gewerbe und S chiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von P apier). (Verordnungs
blatt, Stück 31 ). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsbla tt Nr. 633) und ge
m äss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/r940 
des R eichskommissars für die besetzten nie
derlänçlischen G ebiete wird verordnet : 

§ I. 

Papier, Papierwaren , P apierrohstoffe und 
Hilfstoffe sind, soweit diese Güter noch n icht 
als solche bezeichnet worden sind, Zutei
lungswaren im Sinne des Artikels 4 des Zu
teilungsgesetzes 1939. 

N °. 172. 

9. Oktober z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekret ärs im Ministerium für Han
del, G ewerbe und Schiffahrt zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Diamant) . (Verord 
nungsblatt, Stück 31.) 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung N r. 3/1940 
des R eichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Roher und bearbeiteter Diamant, Dia
mantpulver, Boort und industriediamant 
sind Zuteilungsgüter im Sinne des Artikels 
4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

N°. 170-172 

nahme von Kreditgarantien oder auf andere 
Weise finanzielle Hilfe gewährt werden. 

(2) Eine Hilfe gemäss Absatz 1 kann 
jedoch nur gewährt werden, wenn auch unter 
den gegenwärtigen Verhä ltnissen die R en
tabilität der in Betracht kommenden Unter
nehmung hinreichend gesichert erscheint 
bezw. wenn die Erhaltung dieses Betriebes 
für die Zukunft dem allgemeinen Interesse 
dient. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 10. Oktober 1940. 
Der Generalsekre tär 

im Ministerium lür Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt : 

H. M . H I RSCHFELD . 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Finan2en, 

L. J . A. TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.630. Red.) 

§ 2. 

Die zur Durchführung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tär im Ministerium fü r Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 8. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für H andel, 

Gewerbe und Schiffahrt : 
H . M. HIRSCH FELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.628. Red.) 

§ 2. 

Die zur D urchführung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom G eneralse
kretär im Minist erium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" v eröffentlicht. 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 9. Oktober 1940. 
Der Generalsekretär 

im M inisterium für Handel, 
Gewerbe und Schi ffahrt : 

H . M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst i s afgekondigd 
in Staatsblad z940 N °. S .629. R ed .) 
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2. Oktober 1940. VERORDNUNG des Ge
neralsekTetärs ·im Minis terium für L and
wirtschaft und Fischerei zur Abände
rung des Krisengesetzes für die L and
wirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staats
b latt Nr. 261). ( Verordnungsblatt, 
Stück 31.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/,940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird im 
Sinne des Artikels 1, Ziffer 5, Buchstabe c, 
und des Artikels 37, Absatz 1, d es Krisen
gesetzes für die Landwirtschaft vom 5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261 ) v e rordnet : 

N °. 174. 

23. September 1940. VERORDNUNG des 
G eneralsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur 
D urchführung des Krisengesetzes für 
die Landwirtschaft 1933 (Verbot v on 
Offerten an das Ausland). (Verord
nungsblatt, Stück 31.) 

Auf Grund Artike l 9 des Krisengesetzes 
für die Landwirtschaft 1933 (Staatsblatt Nr. 
261) und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des R eichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ l. 

Es ist verbeten, die vom Generalsekretär 
im Ministerium für Landwirtschaft und Fi
scherei oder in seinem Auftrag näher zu be
zeichnenden Krisen erzeugnisse mit der B e
stimmung n ach dem Ausland zum Kauf an
zubiet en oder anbieten zu lassen , zu verkau
fen oder verkaufen zu lassen. 

N °. 175. 

z8 September 1940. VERORDNUNG des 
G en eralsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur 
D u rchführung des Krisengesetzes für die 
L andwirtschaft 1933 (Abänd erung des 
Dreschbeschlusses 1939). (Verordnungs
blatt, Stück 3 1.) 

Auf Grund des Krisengesetzes für die 
L andwirtsch aft vom 5. M ai 1933 (Staats
blatt Nr. 261) und gemäss §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/i940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird v erordnet: 

§ I. 

Artikel 1 des Dreschbeschlusses 1939 
(Staatsblatt Nr. 679 Q) hat zu lauten wie 
folgt: 

1940 

§ I. 

ATtikel 1 , Ziffer 5, Buchstabe a, des Kri
sengesetzes für die L andwirtschaft vom 5. 
Mai 1933 (Staatsblatt Nr. 261) wird dahin 
abgeändert, dass hinter dem Wort : ,,cacao
pitten;" (Kakaokerne) die W orte: ,,alle 
gras- en klaversoorten ;" (alle Gras- und 
Kleesorten) eingefügt werden. 

§ 2. 

D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, a m 2. Oktober 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 

/ür L andwirtschaft und Fischerei, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(De N ederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.722. Red.) 

§ 2. 

D as Verbot des § 1 gilt nicht, wenn vom 
G eneraldirekto r für die Ernährung oder in 
seinem Auftrag Befreiung davon erteilt wor
den ist und wenn die B edingungen, die er
forderlichenfalls damit verbunden werden, 
erfüllt worden sind. 

§ 3. 
D ie zur Durchführung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften können im "Ne
derlandsche Staatscourant" veröffentlicht 
werden. 

§ 4. 

D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 23 . S eptember 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 

/ür Landwirtschaft und Fischerei, 
H . M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S .719. R ed.) 

,,Artikel r. 

x. D as Dreschen und Dreschenlassen al
l er im Artikel 1, Ziffer 5, des Krisen gesetzes 
für die Landwirtschaft vom 5. Mai 1933 
(Staatsblatt Nr. 261) oder auf Grund die
ses Gesetzes dazu bestimmten Krisen e rzeug
nisse ist, sofern bei diesen Erzeugnissen ein 
Dreschen in Betracht kommt, v erboten. 

2 . D as Verbot nach A bsatz 1 gilt nicht, 
wenn folgende Voraussetzungen e rfüllt sind : 

a. der Erzeuger und, falls er nicht selbst 
drischt, derjenige de r für ihn d rischt, muss 
de r Landwirtschaftskrisenorganisation, in 
deren Arbeitsgebiet gedroschen wird, ange
schlossen sein; 

b. der Erzeuger muss - sowohl wenn e r 
selbst drischt als' auch wenn er fü r sich dre
schen lässt - eine Dreschgenehmigung be
sitzen, d ie von oder im Auftrag der L and-
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wirtschaftskrisenorganisation, in deren Ar
beitsgebiet gedroschen wird, erteilt ist ; 

c. der Erzeuger, sowie derjenige, der für 
ihn drischt, müssen die Bestimmungen be
folgen, die durch Vorstandsbeschluss der 
Landwirtschaftskrisenorganisation, in deren 
Arbeitsgebiet gedroschen wird, für das Dre
schen von Erzeugnissen im Sinne des Ab
satzes I erlassen und im "Nederlandsche 
Staatscourant" veröffentlicht sind." 

N°. 176. 

30. September 1940. VERORDNUNG des 
G eneralsekretärs im Ministerium für 
Waterstaat über die Erhöhung der 
Tranzportkapazität der Binnenflotte. 
(Verordnungsblatt, S tück 31.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 15/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 

Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

(1) Besitze r von in den Niederlanden 
befindlichen Binnenwasserfahrzeugen, die 
zum Gütertrantsport benutzt werden oder 
dazu bestimmt sind, sind verpflichtet, die 

abgeschirmten Navigationslampen ein
schliesslich der dazu gehörigen Zertifikate, 
welche von den zuständigen Behörden für 
Zwecke des Luftschutzes während der Fahrt 
vorgeschrieben sind, stets gerauchsfertig an 
Bord zu haben, auch wenn nicht gefahren 
wird. 

(2) Nach vom Generalsekretär im Mi
nisterium für Waterstaat aufzustellenden 
Richtlinien kann der G eneralschiffahrtsin
spektor bestimmten Fahrzeugen oder Fahr
zeuggruppen von der im ersten Absatz ge
nannten Verpflichtung Befreiung erteilen. 

( ~) Ueber die Befreiung, die für ein be
stimmtes namentlich bezeichnetes Fahrzeug 
erteilt wird, stellt der G eneralschiffahrtsin
spektor dem Besitzer oder Schiffer eine Be
scheinigung aus, die sich ~tets an Bord be
finden muss und auf Verlangen sofort den 
im Artikel 4 des Gesetzes über den Gebrauch 
von Beförderungsmitteln 1g39 (Staatsblatt 
Nr. .~28) bezeichneten Fahndungsbeamten 
vorgezeigt werden muss. 

§ 2. 

(1) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Wate rstaat kann für bestimmte Trans
porte anordnen, dass die Besatzungen von 
Binnenwasserfahrzeugen, die solche Trans
porte durchführen, verpflichtet sind, zwi
schen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang 
und an Sonn- und Feiertagen zu laden, zu 
löschen und zu fahren, oder das Laden oder 
L öschen zu dulden. Die von den zuständigen 
Behörden erlassenen Luftschutzverfügungen 
bleiben dadurch unberührt. 

( 2 ) Der G eneralsekretär kann Richt~!
nien für die Berechnung besonderer Vergu
tungen für das Verrichten derartiger Trans
porte festsetzen. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 18. September 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 

lür Landwirtschaft und Fischerei, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondi'gd 
in Staatsblad 1940 N °. S .718. Red.) 

§ 3. 

(1) D ie Besatzungen von Binnenwasser
fahrzeugen sind verpflichtet, die ihnen von 
oder seitens der Wasserstrassen- und Schleu
senbehörden gegebenen Anweisungen bezüg
lich der Einnahme von Liegeplätzen, desVer
holens des Binnenwasserfahrzeuges von 
einem Liegeplatz zum anderen und des Ab
fahrens ( opvaren) oder Weiterfahrens eines 
solchen Fahrzeuges sofort zu befolgen. 

(2) Bei Zuwiderhandlungen können die 
Besatzungen, unbeschadet der für Uebertre
tungen geltenden Strafbestimmungen, mit 
Hilfe der Polizei ( met behulp van den ster
ken arm) dazu gezwungen werden. 

§ 4. 
(1) Der Generalverkehrsinspektor kann 

Besitzer und Besatzungen von Binnenwas
serfahrzeugen anweisen, nach einer bestimm
ten Stelle zu fahren. 

(2) Für eine solche Eahrt kann der Ge
neralverkehrsinspektor, wenn die Umstände 
nach seiner Meinung dazu Anlass geben, 
eine Vergütung zur teilweisen D eckung der 
mit der Fahrt verbundenen Kosten festset
zen. 

(3) Bei Weigerung des Besitzers oder der 
Besatzung, den ihnen gemäss Absatz I auf
erlegten Verpflichtungen sofort nachzukom
men, kann der Generalverkehrsinspektor die 
Besatzung und sonstige an Bord befindliche 
Personen von der Polizei ( met den sterken 
arm) vom Schiff entfemen, dasselbe beman
nen und es zum Gütertransport benutzen las
sen, ohne dass der Besitzer des Fahrzeuges 
dafür eine Vergütung beanspruchen <larf. Bei 
Anwendung solcher Massnahmen bleiben die 
in Bezug auf Schiff und Ladung abgeschlos
senen Versicherungen auch unter den geän
derten Verhältnissen in Kraft. 

(4) Bei Anwendung der Bestimmungen 
des Absatzes 3 k önnen Besitzer von Binnen
wasserfahrzeugen innerhalb von vierzehn Ta
gen gegen die im Absat:r.. 1 erwähnte Verfü
gung des Generalverkehrsinspektors beirn 
Generalsekretär im Ministerium für Water
staat Berufung einlegen. 

(s) Wenn infolge der Berufung die Ver
fügung des Generalverkehrsinspektors auf
gehoben wird, bestimmt der G eneralsekre
tär, ob dem Besitzer des Fahrzeuges eine 
Entschädigung auszuzahlen ist; er bestimmt 
auch deren Höhe. 

§ 5. 
Auf Uebertretungen der Vorschriften die

ser Verordnung und ihrer Durchführungsbe-
14 
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stimmung.en, sowie im Falie einer Weige
rung im Sinne des § 4, Absatz 3, finden die 
Artikel 3 bis 6 des Gesetzes über den Ge
brauch von Beförderungsmitteln 1939 ent
sprechende Anwendung. 

§ 6. 

Die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Vorschriften und Anordnun
gen werden vom Generalsekretär im Minis
terium für Waterstaat erlassen; sie können 
im "Nederlandsche Staatscourant" veröf
fentlicht werden. 

r7. Oktober r940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Art der 
Verkündung gewisser Rechtsvorschrif
ten. (Verordnungsblatt, Stück 32.) 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RG.Bl. 
I S. 778) verordne ich: 

§ l. 

(1) Allgemein rechtsverbindliche Anord
nungen, die von den G eneralsekretären in 
den niederländischen Ministerien erlassen 
werden, können anstatt im Verordr:un6sblatt 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
im "Nederlandsche Staatscourant" verkün
det werden. 

(2) Sollen nicht al!gemein rechtsver
bindliche Anordnungen der Generalsekre
täre verkündet werden, so erfolgt die Ver
kündung im "Nederlandsche Staatscou
rant". 

§ 2. 

Werden Rechtsvorschriften der im § 1, 

Absatz 1 , bezeichneten Art im Verordnungs
blatt für die besetzten niederländischen Ge
biete verkündet, so können sie nachrichtlich 
auch im Staatsblatt veröffentlicht werden; 
die Veröffentlichung im Staatsblatt ge
schieht frühestens gleichzeitig mit der Ver
kündung im Verordnungsblatt. 

§ 3. 
Die Bestimmungen des § 2, Absatz 2, der 

Verordnung Nr. -:r/1940 bleiben unberiihrt. 

§ 4 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkündung in Kraft. 

D en Haag, am 17. Oktober 1940. 
Der Reichskommissar lür die bese tzten 

niederländischen Gebiete, 
S EYSS- I NQUART. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft, mit Ausnahme der Be
stimmung des§ 1, Absatz 1, die einen Monat 
nach dem Tage ihrer Verkündung in Kraft 
tritt. 

Den Haag, am 30. September 1940. 
Der Genera/sekretär des Ministeriums 

lür Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad r940 No. S.558. Red.) 

N °. 177. 

r7 October r940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
wijze van bekendmaken van bepaalde 
rechtsvoorschriften. (Verordeningen
blad, Stuk 32.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. 1, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) Algemeen rechtsverbindende voor
schriften, welke door de Secretarissen-Gene
raal van de Nederlandsche Departementen 
van Algemeen Bestuur worden uitgevaar
digd, kunnen in plaats van in het Verorde
ningenblad voor het bezette Nederlandsche 
gebied in de Nederlandsche Staatscourant 
worden afgekondigd. 

(2) In het geval van afkondiging van 
niet algemeen rechtsverbindende voorschrif
ten van de Secretarissen-Generaal geschiedt 
zulks in de Nederlands.:he Staatscourant. 

Artikel 2. 

Worden rechtsvoorschriften, als bedoeld in 
het eerste lid van artikel 1, in het Verorde
ningenblad voor het bezette Nederlandsche 
gebied afgekondigd, dan kunnen deze ter 
verdere bekendmaking ook in het Staatsblad 
worden openbaargemaakt; de bekendmaking 
in het Staatsblad geschiedt niet eerder dan 
de afkondigiI)g in he t Verordeningenblad. 

Artikel 3· 
H et bepaalde in het tweede lid van § 2 

van de Verordening No. 3/I940 blijft onver
minderd gelden. 

Artikel 4 . 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 17 October 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-INQUART. 
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N°. 178. 

z7. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
d erländischen Gebiete liber die B ereit
stellung von Kassenmitteln und die 
Konsolidierung schwebender Schuld. 
(Verordnungsblatt, Stück 32.) 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
liber Auslibung der R egierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 19.1 0 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Der G eneralsekretä r im Ministerium für 
Finanzen wird ermächtigt, zur Bereitstellung 
von Kassenmitteln nach Bedarf Schatzan
weisungen und Schatzwechsel auszugeben, 
Schatzanweisungen beleihen zu lassen und 
Anleihen auf kurze Frist abzuschliessen. 

§ 2. 

Der Generalsekretär im Ministerium für 
Finanzen wird ermächtigt, zur Konsolidie
rung schwebender Schuld Anleihen auf lange 
Frist abzuschliessen. Er setzt den Zeitpunkt 
und die B edin gungen d er Herausgabe fest. 

§ 3 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en H aag, a m 17. Oktober '1940. 

Der R eichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-I NQUART. 

N °. 179. 

17. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
R eichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber die Hand
lungsbefugnis für Unternehmen und 
Vermögen. (Verordnungsblatt , Stück 
32 .) 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der R egierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S . 778) v erordne ich : 

§ I. 

F lir die Befugnis zu allen gerichtlichen 
oder aussergerichtlichen Geschäften und 
Rechtshandlungen im Betriebe eines Unter
nehmens, das im Gebiet des G rossdeutschen 
Reichs einschliesslich d es P rotektorats Böh
men und Mähren oder des G eneralgouverne
m ents für die besetzten polnischen Gebiete 
seinen Sitz hat, oder in Bezug auf ein Ver
mögen, das ganz oder teilweise in den ge
nannten Gebieten liegt, ist das in dem be
treffeoden Gebiet geitende Recht massge
bend. Dies gilt insbesondere für die Befug
nis der von den zuständigen Stellen in den 
genannten Gebieten mit der Leitung von 
Untemehmen oder mit der Verwaltung von 
Vermögen beauftragten P ersonen , wie Treu
händer, Kommissare oder Verwalter. 

N °. 178. 

17 October 1940. VE RORDENING van 
den Rijkscommissaris voor he t bezette 
N ederlandsche gebied betreffende v oor
ziening in kasbehoeften en consolidatie 
van vlottende schuld. (Verordeningen
blad, Stuk _32.) 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

De Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën wordt gemachtigd, ter 
voorziening in kasbehoeften, tot het beloop 
daarvan, schatkistbiljetten of schatkistpro
m essen uit te geven, schatkistbiljetten te be
leenen en leeningen op korten termijn te 
sluiten. 

Artikel 2. 

De Secret a ris-G eneraal van het D eparte
m ent van Financiën wordt gemachtigd ter 
consolidatie van vlottende schuld leeningen 
op langen t ermijn aan te gaan. Het tijdstip 
en de voorwaarden van uitgifte worden door 
hem bepaald. 

Artikel 3. 
D eze v erordening treedt m werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 17 October 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied, 

S EYSS- INQUART. 

N °. 179. 

17 October 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied betreffende de 
handelingsbevoegdheid ten aanzien van 
ondernemingen en vermogens. (Verorde
ningen blad, Stuk 32.) 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Ten aanzien vau de bevoegdheid tot het 
v errichten, zoo in als buiten rechte, van alle 
rechtshandelingen en a nderszins, welke sa
m enhangen met he t drijven van een in het 
Groot-Duitsche R ijk, met inbegrip van het 
Protectoraat Bohemen en Moravië, of in het 
Gouvernement-Generaal voor het bezette 
P oolsche gebied gevestigde onderneming, of 
welke betrekking hebben op een vermogen, 
dat zich geheel of t en deele in bovengenoem
<le gebieden bevindt, is uitsluitend het in het 
betreffende gebied geldende recht beslissend. 
D it geldt meer bepaaldelijk ten aanzien van 
de bevoegdheid van hen, d ie als bewind
voerder (Treuhänder ) , commissa ris of be
heerder door de bevoegde instanties in bo
vengenoemde gebieden met de leiding van 
ondern emingen of met het beheer van ver
mogens zijn belast. 
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§ 2. 

(1) Soweit Schuldner, die in den be
setzten niederländischen Gebieten ihren Sitz, 
Wohnsitz oder Aufenthalt haben, nach dem 
31. August 1939 Forderungen , die zu einem 
Unternehmen oder Vermögen gehören, für 
das eine der im § 1, Satz 2, bezeichneten 
Personen bestellt worden ist, ohne deren 
Einverständnis an andere Personen erfüllt 
haben, haben diese Leistungen keine befrei
ende Wirkung. Dies gilt nièht, soweit die 
Leistungen vor dem 10. Mai 1940 auf Grund 
eines rechtskräftigen U rteils, ei nes gericht
lichen Vergleichs oder eines Zwangsver
gleichs erfolgt sind. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt kann 
in besonderen Fällen 

1) auf Antrag des Schuldners weitere 
Ausnahmen von de r Bestimmung des Ab
satzes 1, Satz 1 , zulassen; 

2) bestimmen, dass über die Bestim
mung des Absatzes 1 , Satz 1, hinaus auch 
eine in der Zeit vom 1. Januar 1938 bis zum 
31. August 1939 erfolgte L eistung des 
Schuldners keine befreiende Wirkung hat. 

§ 3 . 
Der Generalsekretär im Ministerium für 

Handel, Gewerbe und Schiffahrt kann ein
zelne Geschäfte und R echtshandlungen , die 
sich auf ein Unternehmen oder Vermögen 
beziehen, für das eine der im § 1 , Satz 2, be
zeichneten P ersonen bestellt worden ist, für 
rechtsunwirksam erklären, wenn sie nach 
dem ?1. D ezember 1937 von oder gegenüber 
P ersonen vorgenommen worden sind, die bei 
entsprechender Anwendung der Bestimmung 
des~ 1 im Zeitpunkt der Vornahme der Ge
schäfte oder der R echtshandlungen in B ezug 
auf das Unternehmen oder Vermögen nicht 
mehr hätten handeln können. 

§ 4. 

D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 17. Oktober 1940. 
D er Reichskommissar für die besetzten 

nieder/ändischen Gebiete, 
SEYSS-lNQUART. 

N °. 180. 

zo. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium fü r 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt üqer 
das Verbot der Vernichtung von Alt
materialien und Abfallstoffen. (Verord
nungsblatt, Stück 32). 

Auf Grond§ 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

Artikel 2. 

(1) Voor zoover schuldenaren, die hun 
zetel, woonplaats of verblijfpl~ats in het be
zette N ederlandsche gebied hebben, na 31 
Augustus 1939 vorderingen, welke tot een 
onderneming of tot een vermogen behooren, 
voor welke onderneming of voor welk ver
m ogen een persoon, als bedoeld in den twee
den volzin van a r tikel 1, is benoemd, zonder 
goedkeuring van dezen aan andere personen 
hebben voldaan, heeft deze voldoening geen 
bevrijdende werking. Dit geldt niet. indien 
en voor zoover voldoening vóór 10 Mei 1940 
op grond van een in kracht van gewijsde ge
gaan vonnis, van een gerechtelijke minne
lijke schikking of van een gehomologeerd 
akkoord heeft plaats gevonden. 

(2) De S ecretaris-Generaal van het De
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart kan in bijzondere gevallen : 

1) op verzoek van den schuldenaar ver
dere uitzonderingen op het in den eersten 
volzin van lid 1 bepaalde toestaan; 

2) bepalen, dat, in afwijking in zooverre 
van het bepaalde in den eersten volzin van 
lid 1, ook betaling, door den schuldenaar in 
het tij dvak van 1 Januari 1938 tot en met 
31 Augustus 1939 verricht, geen bevrijdende 
werking heeft. 

Artikel 3. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart kan bepaalde rechtshandelingen en an
derszins, welke betrekking hebben op een on
derneming of een vermogen, waarvoor een 
persoon, als bedoeld in den tweeden volzin 
van artikel 1, is benoemd, van onwaarde ver
klaren, wanneer deze na 31 December 1937 
zijn verricht door of ten opzichte van per
sonen, die bij overeenkomstige toepassing 
van artikel 1 op het tijdstip, dat de rechts
handeling of anderszins met betrekking tot 
de onderneming of het vermogen geschiedde, 
geen handelingsbevoegdheid meer zouden 
hebben bezeten. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 17 October 1940 . . 

D e Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied , 

S EYSS-INQUART. 

§ 1. 

Im Sinne dieser Verordnung wird ver
standen unter: 

" Generalsekretär": der Generalsekretär im 
Ministerium für Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt ; 

,,Altmaterialien und Abfallstoffen": 
1) alle ganz oder teilweise aus M etall, 

Papier, Pappe, Leinen, Baumwolle, Jute, 
Wolle, Seide, Kunstseide oder anderen Fa
serstoffen, H äuten , Felien, L eder, Glas, 
Gummi aller Art, Mineralöl, Zelluloid, 
H orn, Knochen, Kork, Tierhaaren, Borsten 
oder Federn bestehenden Stoffe oder Ge-
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genstände, die nicht mehr ihrer ursprüng
lichen Bestimmung gemäss gebraucht wer
den· 

2) andere vom Generalsekretär zu be
zeichnende Stoffe oder Gegenstände, die 
nicht mehr ihrer ursprünglichen B estimmung 
gemäss gebraucht werden. 

§ 2. 

( 1) Unbeschadet der · B estimmungen an
derer gesetzlicher Vorschriften ist es verbe
ten, Altmaterialien und Abfallstoffe zu ver
nichten, wegzuwerfen oderso aufzubewahren, 
dass dadurch ihr Wert als Grundstoff für 
industrielle Vera rbeitung verringert oder 
vernichtet wird. 

(2) Altmaterialien und Abfallstoffe sind, 
soweit sie nicht im eigenen industriellen B e
trieb restlos verwendet werden können, an 
den zuständigen Fachhandel abzuliefern. 
Der Generalsekretär kann liber die Art de r 
Ablieferung nähere Vorschriften erlassen. 

§ _3. 

(1) Vonden Bestimmungen des§ 2 kann 
in b esonderen · F ällen vom Generalsekretär 
oder in seinem Auftrag vom Direktor des 
Reichsbüros für Altmaterialien und Abfall
stoffe ( Rijksbureau voor oude materialen en 
afvalstoffen) für eine bestimmte Zeit oder 
bis auf Widerruf ganz oder teilweise Be
freiung gewährt werden. 

(2) Die Befreiung kann mit B edingun
gen verbunden werden. 

(3) Anträge auf Befreiung sind an den 
Direktor des im Absatz I genannten Reichs
büros in D en Haag zu richten. 

§ 4. 

(1) Werden Bestimmungen des§ 2 oder 
seiner D u rchführungsvorschriften zuwider
handelt, wird mit Haft bis zu sechs l\,fonaten 
oder Geldstrafe bis zu eintausend Gulden 
bestraft. 

(2) Die nach Absatz I strafbaren Hand
lungen sind U ebertretungen ( overtredingen). 

§ 5-

Wenn eine Zuwiderhandlung im Sinne des 
§ 4 im Betriebe einer Aktiengesellschaft, 
einer G enossenschaft, eines sonstigen rechts
fähigen Vereins , einer Versicherungs- oder 
Garantiegesellschaft auf Gegenseitigkeit 
( onderlinge verzekering- of waarborgmaat
schappij) oder einer Stiftung begangen wi rd, 
so wird derjenige bestraft, der den Auftrag 
zu der Handlung gegeben hat oder dabei die 
tatsächliche (feitelijke) L eitung hatte. 

§ 6. 

Mit der Fahdung nach den in dieser Ver
ordnung mit Strafe b edrohten Uebertretun-

N°. 180 

gen sind ausser denim Artikel 1 41 der Straf
prozessordnung (We tboek van Strafvorde
ring) bezeichneten B eamten die Beamten 
der Reichs- und Gemeindepolizei, sowie die 
vom Generalsekretär dazu bestimmten Per
sonen beauftragt. 

§ 7. 

(1) Die im § 6 erwähnten Beamten und 
Personen sind befugt, zu jeder Zeit alle Ge
genstände, die zur Erforschung der Wahrhei,t 
dienen können oder deren Einziehung, Ver
nichtung oder Unbrauchbarmachung ange
ordnet werden kann, zu beschlagnahmen, 
sowie die Auslieferung dieser Gegenstände 
zwecks Beschlagnahme zu fordern. 

(2) S ie haben jederzeit Zutritt zu allen 
Orten, deren Betreten sie zur ordnungsge
mässen Erfüllung ihrer Aufgabe billigerweise 
für notwendig halten. Nötigenfalls verschaf
fen sie sich den Zutritt unter Zwang ( met 
behulp van den sterken arm). 

(3) Sie dürfen Wohnungen gegen den 
Willen des Bewohners nur betreten in Be
gleitung eines Polizeikommissars oder de 
Bürgermeisters der Gemeinde oder versehen 
mit einem allgemeinen oder besonderen 
schriftlichen Auftrag des Generalstaatsan
walts am Gerichtshof ( procureur-generaal 
bij het gerechtshof) oder des Staatsanwalts 
( officier van justitie) oder mit einem beson
deren schriftlichen Auftrag des Polizeikom
missars oder in Gemeinden, in <lenen kein 
Polizeikommissar ist, des Bürgermeisters. 

(4) Ueber das B etreten ist innerhalb von 
48 Stunden ein Protokoll aufzunehmen. In 
diesem Protokoll wird der Zeitpunkt des Be
tretens und dessen Zweck erwähnt. Die 
obenerwähnten B eamten und Personen sind 
berechtigt, sich von b estimmten von ihnen 
zu bezeichnenden P ersonen begleiten zu 
lassen. In diesem F all ist d ies ins Protokoll 
aufzunehmen . 

§ 8. 

Die zur Durchführung dieser Verordnung 
erforderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär erlassen und im " Nederland
sche Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 9. 

(1) Diese Verordnung t ritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

(2) Sie wird als "Altmaterialien- und 
Abfallstoffeverordnung 1940 Nr. I " zitiert. 

D en Haag, am 10. Oktober 1940. 

D e r Gene ralse krefär 

im Ministerium lür Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt: 

H . M . H I RSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staa tsblad 1940 No. S .63z. Red.) 
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5. Oktober ,940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministe rium für L and
wirtschaft und Fischerei über das Sam
meln und das Verwerten von tierischen 
Abfällen und Abfällen von N a hrungs
mitteln. (Verordnungsblatt, Stück 32). 

Auf Grund § 1 de r Verordnung Nr. 23/y940 
und gemäss §§ 2 und 3 de r Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
set2ten n iederländischen Gebiete wi rd ver
o rdne t : 

§ I. 

Das Sammeln und Verwerten von tieri
schen Abfällen in unverarbeitetem Zustand 
und Abfällen von Nahrungsmitteln wi rd 
einer Regelung unterworfen. 

2. Oktober ,940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Land
wirtschaft und Fischerei zur D urch
führung des Krisengeset2es für die 
Landwirtschaft vom 5.Mai 1933 (Staats
blatt Nr. 261) (Bewirtschaftung von 
Gemüse- und Obstkonserven). (Verord
nungsblatt, Stück 32). 

Auf Grund Artikel 9 des Krisengesetzes 
für die L a ndwirtschaft vom 5. Mai 1933 
(Staatsblatt Nr. 261) und des Gesetzes vom 
30. September 1938 (Staatsblatt Nr. 639C) 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/i940 des R eichskommissars für d:e besetz
ten niederländischen Gebiete wird verord-
net: 

§ I. 

Das H erstellen , Vorrätighalten, Verhan
deln, Veräussem, Abliefern und Befördem 
von K onserven von Gärtnereigemüsen, grü-

7. Oktober z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für L a nd
wirtschaft und Fisc-herei zur Durch füh
rung des Krisengesetzes fü r die L and
wirtschaft 1933 (Bewirtschaftung von 
Eiern). (Verordnungsblatt, Stück 32). 

Auf Grund Artikel 9 des Krisengesetzes 
für die Landwirtschaft 1933 (Staatsblatt Nr. 
261) und d es Gesetzes vom 30. S eptember 
1938 (Staatsblatt Nr. 639C) und gemäss §§ 
2 und 3 der Verordnung Nr. 3/i 940 des 
R eichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Das Vorrätighalten, Ankaufen, Aufkaufen, 
B efördem, Verhandeln, Verä ussern und Ab
liefem von Eiem wird einer R egelung im 

§ 2 . 

Die zur Durchführung des § 1 e rfordèrli
chen Vorschriften , welche Strafdrohungen 
enthalten dürfen , werden vom Generalsekre
tär im Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei erlassen und im " N ederlandsche 
Staatscou rant" veröffentlicht. 

§ 3-

Diese Verordnung tritt am T age ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 5. O ktober 1940. 
D er Generalsekretär im Ministerium 

für L andwirtschaft ,md Fischerei, 
H . M . H IRSCHFELD. 

(De Nederlandsch e T e kst is aigekondigd 
in Staatsblad z940 No . S.725. Red.) 

nen Ackererbsen (landbouwerwten) , Obst 
und Südfrüchten wird einer R egelung im 
S inne des Artikels 9 des K risengeset2es für 
die Landwirtschaft 1933 unterworfen. 

§ 2 . 

D ie zur Durchführung d es § 1 e rforder
lichen Vo~schriften werden vom G eneral
sekretär im Ministerium für Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen und im "Nederland
sche Staatscourant" veröffen tlicht. 

§ 3· 

Diese Verordnung tritt am Tage ihre r Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 2. Oktober 1940. 
Der Generalsekre tär im Ministerium 

für Landwirtschaft und Fischerei, 
H. M. HIRSCHFELD . 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 N o. S .723 . R ed .) 

Sinne des Artikels 9 des Krisen gesetzes für 
die L andwirtschaft 1933 unterworfen. 

§ 2. 

Die zur Durchführung d es § 1 e rforderli 
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tär im M inisterium für Landwirtschaft und 
Fischerei erlassen und im " Nederlandsche 
Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

D en Haag, am 7. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Landwirtschaft und Fischerei, 

H . M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsch e Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad z940 No . S .726. Red.) 
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N°. 18 4. 

2. Oktober 1940. VERORD NUNG des Ge
neralsekretärs im Min isterium für L and
wirtschaft und Fischerei zur Ergänzung 
der Verordnung Nr. 90/i940 des General
sekretärs im Ministerium für Landwirt
schaft un d Fischerei zur Durchführung 
des Krisengesetzes für die Landwirt
schaft vom 5. Mai 1933. (Verordnungs
blatt, Stück 32). 

Auf Grund Artikel 9 des Krisengesetzes 
für die Landwirtschaft vom 5. Mai 1933 
(Staatsblatt Nr. 261) und gemäss §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/ r940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

§ 1 der Verordnung Nr. 90/1940 des Ge-

N °. 185. 

15. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
G eneralsekretärs im 'Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung von Käse) . (Verordnungs
blatt, Stück 32). 

Auf Grund Artikel 4 des Zuteilungsgeset
zes 1939 (Staatsblat.t Nr. 633) und gemäss 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Käse aller Art ist Zuteihmgsware im Sin
ne des Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

N °. 186. 

22. Oktober 1940. ERLASS des Reichs
kommissars für die besetzten niederlän
dischen Gebiete liber die Errichtung 
einer Stiftung "Winterhilfe Niederlan
de" (, ,Winterhulp Nederland"). (Ver
ordnungsblatt, Stück 33). 

§ I. 

(1) Ich errichte mit sofortiger Wirkung 
die Stiftung "Winterhilfe Niederlande" 
( ,,Winterhulp Nederland"). 

(2) Aufgabe der Stiftung ist es, den in 
den b esetzten niederländischen Gebieten Ie
benden bedürftigen niederländischen Staats
angehörigen ohne Ansehen der Person Hilfe 
und Unterstützung zu gewähren. D ie Bereit
stellung der hierzu notwendigen Mittel ge
schieht - unbeschadet der Zuwendungen, 
die ich der Stiftung machen werde - durch 
freiwillige Geld- und Sachspenden seitens 
der in den besetzten niederländischen Gebie
ten lebenden niederländischen Staatsange
hörigen. 

§ 2 . 

(1) Die Stiftung ist rechtsfähig. 

neralsekretärs im Ministerium für L andwirt
schaft und Fischerei zur D urchführung des 
K risengesetzes für die Landwirtschaft vom 
5. M ai 1933 (Staatsblatt N r. 261) wird da hin 
abgeändert, dass hinter den Worten " M ilch
fett enthaltenden Erzeugnissen" die Worte: 
.,und Kasein" eingefügt werden. 

§ 2. 

D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 2 . Oktober 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
lür Landwirtschaft und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S .724. R ed. ) 

§ 2. 

D ie zur D urchführung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tär im Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei erlassen und im "Nederlandsche 
Staatscourant" veröffentlicht. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Vec

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 15. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
lür Landwirtschaft und Fischerei, 

H . M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad r940 No. S.727. Red.) 

"N °. 186. 

22 October 1940. DECREET van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied, houdende oprich
ting van de Stichting "Winterhulp Ne
derland". (Verordeningen blad, Stuk 33) . 

Artikel r. 
(1) Ik richt hierbij op de Stichting " Win

terhulp Nederland". 

(2) Het is de taak der Stichting om de 
in het bezette Nederlandsche gebied levende 
behoeftige Nederlandsche staatsburgers zon
der aanzien des persoons hulp en ondersteu
ning te verschaffen. De hiervoor noodige 
middelen worden - ongeacht de giften, wel
ke ik de Stichting zal doen toekomen - door 
vrijwillige bijdragen in geld en goederen van 
de in het bezette Nederlandsche gebied le
vende Nederlandsche staatsburgers verkre 
gen. 

Artikel 2. 

( 1) De Stichting bezit rechtspersoonlij 
heid. 
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(2) §§ 1 und 2 der Verordnung Nr. 24/ 
1940 der Generalsekretäre der Ministerien 
für Justiz und für Inneres zur Sicherung der 
öffentlichen Ordnung in den Niederlanden 
finden auf sie keine Anwendung. 

§ 3. 

Auf Geld- und Sachspendensammlungen , 
die van der Stiftung durchgeführt werden, 
finden die Bestimmungen meiner Verord
nung Nr. 109/ 1940 über die Durchführung 
van öffentlichen Geld- und Sachspenden
sammlungen keine Anwendung. 

§ 4. 
(1) Die Stiftung ist van allen Steuern 

und öffentlichen L asten befreit. 
(2) Auf Schenkungen, die der Stiftung 

zugewandt werden, finden die Bestimmun
gen des Erbfolgegesetzes (Successiewet) 
keine Anwendung. 

§ 5. 
(1) Die Verwaltung d er Stiftung obliegt: 
1) dem Landesleiter (Directeur-Gene

raal); 
2) dem Finanzausschuss, der die Geid

gebarung der S tiftung überwacht und ins
besondere dafür sorgt, dass die aufgebrach
ten Mittel unverkürzt dem Zweck der Stif
tung zugeführt werden und dass die Verwal
tung der Stiftung so sparsam wie m öglich 
geführt wird. 

(2) Es besteht ein Ehrenrat, der den 
Landesleiter bei der Erfüllung seiner Aufga
ben berät und unterstützt. 

(3) Mitglieder des Finanzausschusses 
sind: 

1) der G eneralsekretär im Ministerium 
für Finanzen als Vorsitzender ; 

2) 4 bis 8 niederländische P ersönlichkei
ten. 

(4) Mitglieder des Ehrenrates sind : 
1) der Generalsekretär im Ministerium 

für Allgemeine Angelegenheiten als Vorsit
zender, die Generalsekretäre im M inisterium 
des Innern und fü r Soziale Angelegenheiten 
sowie die Kom missa re der Provinzen ; 

2) 20 bis 40 niederländische P ersönlich
lceit en. 

(s) Die Ernennung des Landesleiters so
'e die Berufung der Mitglieder des Ehren

und des Finanzausschusses erfolgt durch 

§ 6. 
D er Generalsekretär im Ministerium 
rn erlässt die S atzung der Stiftung. 

· e S atzung enthält insbesondere 
'ngen über: 

\,rganisatorischen Aufbau der Ver
\Stiftung - hierbei sind die Be
'l:les § 5 zu beachten; 

und Weise der Berufung der 
, Landesleiters - hierbei sind 
,en des Absatzes 3 zu beach-

(2) §§ 1 en 2 der Verordening No. ,24/ 
1940 van de S ecretarissen-Generaal van de 
D epartementen v an Justitie en van Binnen
landsche Zaken ter verzekering van de open
bare orde in N ederland vinden te haren aan
zien geen toepassing. 

Artikel 3. 
H et bepaalde in mijn Verordening N o . 

109/1940 betreffende het houden van open
bare geld- en goedereninzamelingen is niet 
van toepassing op geld- of goedereninzame
lingen, welke door de Stichting worden ge
houden. 

Artikel 4. 
(1) De Stichting is vriigesteld van ·alle 

belastingen en publiekrechtelijke lasten. 
(2) Op schenkingen, welke der· Stichting 

worden gedaan, vinden de bepalingen van de 
Successiewet geen toepassing. 

Artikel 5. 
(1) H et bestuur der Stichting berust bij : 
1) den Directeur-Generaal; 

2) de Financieele Commissie, welke toe
zicht houdt op het financieel beleid van de 
Stichting en in het bijzonder er voor zorg 
draagt , dat de opgebrachte middelen niet dan 
voor het doel der Stichting worden besteed 
en dat het beheer der Stichting zoo zuinig 
mogelijk gevoerd wordt. 

(2) Er is een E ereraad, die den Direc
teur-Generaal in de vervulling van zijn taak 
van raad dient en bijstaat. 

(3) Leden der Financieele Commissie 
zijn : 

1) de Secretaris-Generaal van het D e
partement van Financiën, die tevens voor
zitter is; 

2) vier of meer, doch ten hoogste acht 
vooraanstaande Nederlanders. 

(4) Leden van den Eereraad zijn: 
1) de Secretaris-Generaal van het D e

partement van Algemeene Zaken, die tevens 
voorzitter is, en de Secretarissen -Generaal 
der Depa rtementen van Binnenlandsche Za
ken en van Sociale Zaken, alsmede de Com
missarissen der P rovincie; 

2) twintig of meer, doch ten hoogste 
veert ig vooraanstaande Nederlanders. 

(5) De benoeming van den Directeu r
Generaal , alsmede de aanwijzing van de le
den van den Eereraad en van de Financieele 
Commissie, geschiedt door mij . 

Artikel 6. 
(1) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Binnertlandsche Zaken st elt 
de statuten der Stichting samen. 

(2) Bedoelde statuten houden m eer in 
het bijzonder bepalingen in omtrent : 

1) de organisatie van het bestuur der 
Stichting, waarbij het bepaalde in artikel 5 
in acht moet worden genomen; . 

2) de aanwijzing der medewerkers van 
den Directeur-Generaal, waarbij het hierna 
in lid 3 bepaalde in acht moet worden ge
nomen; 
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3) die Befugnisse der Verwaltungsorgane 
der Stiftung; 

4) Geschäftsjahr undRechnungsprüfung. 
(3) In der Verwaltung der Stiftung sind 

grundsätzlich ehrenamtliche Mitarbeiter tä
tig; die Einstellung bezahlter Arbeitskräfte 
ist auf das unbedingt notwendige Mass zu 
beschränken. 

(4) Die Satzung bedarf meiner Bestäti
gung. 

(5) Sie wird im "Nederlandsche Staats
courant" verkündet. 

§ 7. 
Die Bestimmungen dieses Erlasses haben 

im Sinne des § 1, Absatz 2, Satz 2, meiner 
Verordnung Nr. 3 /1940 über Ausübung der 
Regierungsbefugnisse in den Niederlanden 
Gesetzeskraft. 

Den Haag, am 22. Oktober 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

22. Oktober 1940. ERSTE VERORDNUNG 
des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete zur Verein
fachung der Strafrechtspflege. (Verord
nungsblatt, Stück 33). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des F.ührers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Artikel 12 und 13 der niederländischen 
Strafprozessordnung (Wetboek van Straf
vordering) finden bis auf weiteres keine An
wendung. 

§ 2. 

Verfahren nach Artikel 12 und 13, die 
beim Inkrafttreten dieser Verordnung an
hängig, aber noch nicht rechtskräftig ent
schieden waren, we rden eingestellt. Entstan
dene Kosten und Gebühren werden nicht ein
gehoben 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 22. Oktober 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

S EYSS-INQUART. 

N °. 188. 

22. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Fest
setzung der Polizeistunde und Verkehrs
beschränkungen. (Verordnungs blatt, 
Stück 33). 

3) de bevoegdheden van de bestuurs
organen der Stichting; 

4) boekjaar en onderzoek der rekening. 
(3) In beginsel zijn in het bestuur der 

Stichting slechts onbetaalde medewerkers 
werkzaam; het inzetten van betaalde ar
beidskrachten moet tot het volstrekt nood
zakelijke worden beperkt. 

(4) De statuten behoeven mijn goedkeu
ring. 

(5) Zij worden in de Nederlandsche 
Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 7. 
De bepalingen van dit decreet hebben 

kracht van wet in den zin van den tweeden 
volzin van het tweede lid van § 1 van mijn 
Verordening No. 3/1940 tot uitoefening van 
de Regeeringsbevoegdheden in Nederland. 

's-Gravenhage, 22 October 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied; 

SEYSS-INQUART. 

22 October 1940. EERSTE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, hou
dende bepalingen t er vereenvoudiging 
van de strafrechtspleging. Verordenin
genblad, Stuk 33). 

Op grond van § 5 van het Decreet van 
den Führer betreffende uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel x. 
De artikelen 12 en 13 van het Nederland

sche Wetboek van Strafvordering worden tot 
nader order niet toegepast. 

Artikel 2. 

Wanneer ten tijde van het in werking tre
den dezer verordening een beklag, gegrond 
op de artikelen 12 of 13, aanhangig is , doch 
op hetzelve uitspraak nog niet is gevolgd, 
wordt de behandeling gestaakt. Reeds ont
stane kosten en rechten worden niet gebeurd. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 Octo!;,er 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 188. 

22 October 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende vast
stelling van den tijd van sluiting en be
treffende verkeersbeperkingen. (Veror
deningenblad, Stuk 33) . 
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Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden·vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich unter gleichzeitiger 
Aufhebung meine r Verordnungen Nr. 128/ 
1940 und Nr. 151/1940 : 

§ I. 

(1) Der Beginn der Polizeistunde in 
Gast- und Schankwirtschaften (wie Restau
rations-, Kaffeehaus-, Hotel- und Pensions
betrieben), Thea tem, Kabaretts, Lichtspiel
theatem, Sportbetrieben und allen sonstigen 
öffentlichen Vergnügungsstätten wird bis auf 
weiteres auf 23 Uhr festgesetzt; das Ende 
der Polizeistunde wird bis auf weiteres auf 
4 Uhr festgesetzt. 

(2) Die Bestimmung des Absatzes 1 gilt 
auch für sämtliche Veranstaltungen von 
rechtsfähigen oder nichtrechtsfähigen Per
sonenvereinigungen (Vereinen, Verbänden, 
Organisationen oder ähnlichen Einrichtun
gen) und Stiftungen, soweit sie liber ständig 
in ihrer B enlitzung stehende Räumlichkeiten 
verfügen. 

(3) Unter Polizeistunde ist der Zeitraum 
zu verstehen, während dessen die im Absatz 
r genannten B etriebe für die Oeffentlichkeit 
und die im Absatz 2 genannten Räumlich
keiten für die Mitglieder der Vereinigung 
und etwaige Gäste geschlossen zu halten sind. 

§ 2. 

Bis auf weiteres ist es verboten, sich in der 
Zeit zwischen 24 und 4 Uhr im Freien a uf
zuhalten. 

§ 3. 
(1) Von der Vorschrift des § 2 sind be

freit: 
1) B eamte und Angestellte von Dienst

stellen des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete, wenn sie 
im Besitze eines vom Reichskommissar aus
gestellten Dienstausweises sind, sowie An
gehörige der deutschen Wehrmacht und des 
Wehrmachtgefolges, der deutschen Polizei 
und der SS; 

2) deutsche R eichsangehörige, die im 
Dienste einer anderen als de r in Ziffer 1 ge
nannten deutschen Behörde stehen, soweit 
ihr Aufenthalt im Freien auch in der Zeit 
zwischen 24 und 4 Uhr in Erfüllung hoheit-

· licher Aufgaben oder dienstlicher Pflichten 
erforderlich ist; 

3) Angehörige der niederländischen Po
lizei und Feuerwehr, des niederländischen 
Grenzaufsichtsdienstes und des behördlichen 
Luftschutzdienstes, femer Personen , die im 
Ambulanz- oder Rettungsdienst tätig sind, 
Aufenthalt im Freien zwischen 24 und 4 Uhr 
in Erfüllung hoheitlicher Aufgaben ader 
dienstlicher ader beruflicher Pflichten erfor-• 
derlich und Gefahr im Verzuge ist; 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik, met 
gelijktijdige intrekking van mijn Verordenin
gen No. 128/1940 en No. 151/1940 : 

Artikel 1. 

(1) Het begin van den tijd van sluiting 
in bedrijven tot het verschaffen van nacht
v erblijf of inwoning a lsmede in herbergen, 
tapperijen en andere voor het publiek toe
gankelijke huizen , waar men gelagen zet 
(zooals restaurants, koffiehuizen, hotels en 
dergelijke), schouwburgen, cabarets, biosco
pen, bedrijven die gelegenheid tot het be
oefenen der sport bieden en alle andere ge
legenheden van openbare vermakelijkheid, 
wordt tot nader order op 23 uur vastgesteld ; 
het einde van den tijd van sluiting wordt tot 
nader order op 4 uur vastgesteld. 

(2) Het bepaalde in lid 1 geldt ook voor 
bijeenkomsten van al dan niet rechtsper
soonlijkheid bezittende vereenigingen van 
personen (vereenigingen, bonden, organisa
ties en soortgelijke instellingen) en stichtin
gen, voor zoover deze de beschikking hebben 
over localiteiten, welke voortdurend door 
deze kunnen worden gebruikt. 

(3) Onder tijd van sluiting wordt de tijd 
verstaan, gedurende welken de in lid 1 be
doelde bedrijven voor het publiek, en de in 
lid 2 bedoelde localiteiten voor de leden der 
vereeniging en voor eventueele gasten geslo
ten moeten zijn. 

Artikel 2. 

Tot nader order is het verboden zich tus
schen 24 uur en 4 uur in de openlucht op te 
houden. 

Artikel 3. 
( 1) Van de bepaling van artikel 2 zijn 

uitgezonderd : 
1) ambtenaren en andere personen, die 

werkzaam zijn op de bureaux van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, wanneer zij in het bezit zijn van een 

door den Rijkscommissaris uitgegeven dienst
legitimatiekaart, alsmede leden van de Duit
sche Weermacht, van de Duitsche Politie en 
van de SS, en andere personen, die tot de 
Duitsche Weermacht behooren; 

2) zij die de D uitsche nationaliteit bezit
ten en in dienst staan van een andere dan de 
onder 1 genoemde Duitsche overheidsinstan
tie, voor zoover hun verblijf in de openlucht 
ook tusschen 24 uur en 4 uur ter vervulling 
van van overheidswege gegeven opdrachten 
of van plichten, welke uit hun dienst voort
vloeien, noodzakelijk is; 

3) personen, die behooren tot de Neder
Jandsche politie, brandweer, grensbewaking 
of openbaren luchtbeschermingsdienst, als
mede personen, die in ambulancediensten of 
diensten voor Eerste Hulp werkzaam zijn, en 
artsen en vroedvrouwen, voor zoover het ver
blijf der voornoemde personen in de open
lucht ook tusschen 24 uur en 4 uur noodza
kelijk is ter uitvoering van van overheids
wege gegeven opdrachten of ter v ervulling 
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4) Hilfesuchende in nachweislich schwe
ren Krankheits- oder Unglücksfällen; 

5) solche Personen, die im Besitze eines 
Sonderausweises nach § 4 in Verbindung mit 
einem amtlichen Lichtbildausweis sind. 

(2) Personen, die Kraftfahrzeuge führen, 
die nach Massgabe des § 2, Absatz 1, Zif
fem 3 bis 6, der Verordnung Nr. 113/1940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete in der Zeit zwischen 22 
und 4 Uhr im öffentlichen Verkehr benutzt 
werden dürfen, bedürfen ausser der Geneh
migung nach Absatz 2 der angezogenen Be
stimmungen ebenfalls eines Sonderausweises, 
wenn sie sich zwischen 24 und 4 Uhr im 
Freien aufhalten. 

§ 4. 
(1) Die Anträge auf Ausstellung eines 

Sonderausweises sind schriftlich bei dem fü r 
den Wohnort des Antragstellers zuständigen 
Distriktskommandanten der S taatlichen P o
lizei (Rijkspolitie ) , in den S tädten Amster
dam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht und 
Groningen bei den Hauptpolizeikommissa
ren einzureichen. Ihnen sind zwei Licht
(Pass-) bil der beizufügen. 

(2) Die Distriktskommandanten der 
Staatlichen P olizei (Rijkspoliti"e ) und die 
Hauptpolizeikommissare legen die begründe
ten Anträge dem Stabsoffizier der Ordnungs
polizei heim örtlich zuständigen B eauftrag
ten des R eichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete vor. Unbegründete 
Anträge sind unmittelbar abzulehnen. 

(3) Die Entscheidung des im Absatz 2 

genannten Stabsoffiziers liber den Antrag ist 
endgültig und unterliegt keinem Rechtsmit
tel. 

(4) D er Sonderausweis trägt seine Un
terschri ft und Dienstsiegel. 

(s) Die auf Grund der Verordnungen 
Nr. 128/1940 und Nr. 151/1940 des Reichs
kommissars für die besetzten niederländi
schen Gebiete bei Inkrafttreten dieser Ver
ordnung ausgestellten, gültigen Sonderaus
weise behalten ihre Gültigkeit. 

§ 5. 
(1) Mit Haft bis zu sechs Monaten und 

mit Geldstrafe bis zu eintausend Gulden 
oder mit einer diesèr Strafen wird, soweit 
nicht nach anderen Bestimmungen eine hö
here Strafe verwirkt ist, bestraft : 

1) wer a ls Inhaber eines der im § 1, Ab
satz 1, genannten Betriebe oder als dessen 
Vertreter oder Beauftragter oder als Gast in 
einem solchen die Polizeistunde vorsätzlich 
oder fahrlässig übertritt ; 

van plichten, welke uit dienst of beroep 
voortvloeien, een en ander voor het geval 
het naleven van het in artikel 2 genoemde 
verbod gevaar zou kunnen opleveren; 

4) zij die in geval van ziekte of ongeval, 
waarvan het ernstig karakter kan worden 
aangetoond, hulp trachten te vinden; 

5) diegenen die zoowel in het bezit zijn 
van het in artikel 4 bedoelde speciale bewijs 
als van een officieel bewijs, waarop een photo 
van den betrokkene voorkomt. 

(2) P ersonen die motorrijtuigen bestu
ren, welke op den voet van artikel 2, lid 1, 

onder 3 tot en met 6, van de Verordening 
No. n3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
h et bezette Nederlandsche gebied tusschen 
22 uur en 4 uur in het openbaar verkeer mo
gen worden gebruikt, moeten, behalve van 
de in lid 2 van hetzelfde artikel bedoelde 
schriftelijke vergunning, eveneens van een 
speciaal bewijs voorzien zijn, wanneer zij zich 
tusschen 24 uur en 4 uur in de openlucht op
houden. 

Artikel 4. 

(1) Aanvragen tot afgifte van een spe
ciaal bewijs moeten schriftelijk worden inge
diend bij den bevoegden Districtscomman 
dant der R ijkspolitie van het district, waar
in de woonplaats van den aanvrager is ge
legen, in de gemeenten Amsterdam, Rotter
dam, 's-Gravenhage, Utrecht en Groningen 
bij den Hoofdcommissaris van Politie. Deze 
aanvragen dienen vergezeld te gaan van twee 
(pas-)photo's . 

(2) De Districtscommandanten der Rijks
politie en de Hoofdcommissarissen van ·Po
litie zenden de aanvragen, die voor inwilli 
ging vatbaar lijken, aan den " Stabsoffizier 
der deutschen Ordnungspolizei" bij den be
voegden gevolmachtigde van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied. Aanvragen, d ie niet voor inwilliging 
vatbaar lijken, worden zonder meer gewei
gerd. 

(3) T egen de beslissing door den in lid 2 

bedoelden "Stabsoffizier" op de aanvraag 
staat geen hooger beroep of eenig ander 
rechtsmiddel open. 

(4) H et speciale bewijs moet voorzien 
zijn van diens handteekening en dienststem
pel. 

(5) Geldige speciale bewijzen, die inge
volge de Verordening No. 128/ 1940 en N o. 
151/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied bij het in wer
king treden dezer verordening waren uitge
reikt, behouden hun geldigheid. 

Artikel 5. 
(1) M et hechtenis van ten hoogste zes 

maanden en met geldboete van ten hoogste 
duizend gulden of m et een dezer straffen 
wordt, voor zoover op grond van andere be
palingen geen zwaardere straf is verbeurd, 
gestraft: 

1) hij die als eigenaar van een in het 
eerste lid van artikel 1 bedoeld bedrijf of als 
diens plaatsvervanger of gemachtigde of als 
gast in zoodanig bedrijf opzettelijk of door 
zijn schuld in strijd handelt m et het bepaal
de omtrent den tijd van sluiting; 
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2) wer als Mitglied des Vorstandes einer 
im § 1, Absatz ·2, genannten Vereinigung 
oder Stiftung, als dessen Vertreter oder Be
auftragter, als Mitglied oder als Gast einer 
solchen Vereinigung oder Stiftung innerhalb 
der im § 1, Absatz 2, genannten Räumlich
keiten die Polizeistunde vorsätzlich oder 
fahrlässig libertritt; 

3) wer sich unberechtigt in der Zeit zwi
schen 2 4 und 4 Uhr im Freien aufhält ; 

4) wer den ihm gemäss § 4 ausgestellten 
Sonderausweis missbräuchlich benlitzt oder 
zur Erlangung eines Sonderausweises un
wahre Angaben macht. 

(2) Handlungen im Sinne des Absatzes 
1 sind Uebertretungen. 

§ 6. 

Diese Verordnung tritt am 31. Oktober 
1940 im Kraft. 

D en Haag, am 22. Oktober 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
S EYSS- I NQUART. 

N ° . 189. 

22. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie 
derländischen Gebiete liber d ie Anmel
dung von Unternehmen. (Vero~dnungs
blatt, Stlick 33) . 

Auf Grund § s des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der R egierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
I S. 778) verordne ich : 

I. ABSCHNITT. 

Anmeldepfllcht lge Unternehm en. 

§ 1. 

Begriff des Unternehmens. 
Untemehm en im Sinne dieser Verordnung 

sind : 
1) B etriebe (zaken), die n ach d em H an 

delsregistergesetz 1918 ( Handelsregisterwet 
1918) zum Handelsregister anzumelden sind; 

2) B etriebe sonstiger Personenvereini
gungen, ferner von Anstalten, Stiftungen 
und anderen Zweckvermögen, sofern sie 
wirtschaftliche Zwecke verfolgen; 

3) land- und forstwirtschaftliche B etrie
be sowie Gartenbau- und Fischereibetriebe, 
sofem mit diesen ein gewerblicher Betrieb 
verbunden ist ; 

4) B etriebe von Handwerkem , Klein
händlem und Hausierem, soweit sie nicht 
unter Ziffer 1 fallen . 

§ 2. 

Anmeldepf/icht. 
(1) Anmeldepflichtig ist jedes Unter-

2) hij d ie als lid van het bestuur van een 
in het tweede lid van artikel 1 bedoelde ver 
eeniging of stichting, als diens plaatsvervan
ger of gemachtigde, als lid of als gast van 
zoodanige vereen iging of stichting in de in 
het tweede lid van artikel 1 bedoelde locali 
teiten opzettelijk of door zijn schuld in strijd 
handelt met h et b e paalde omtrent den tijd 
van sluiting; 

3) hi j die zich tusschen 24 uur en 4 uur 
zonder daartoe gerechtigd te zijn in de open
lucht ophoudt; 

4) hij die een speciaal bewijs, uitgereikt 
op den voet van artikel 4, misbruikt of ter 
verkrijging van een speciaal bewijs onjuiste 
opgaven doet. 

(2) Feiten, als bedoeld in lid 1, zijn over
tredingen (Uebertretungen). 

Artikel 6. 
D eze verordening treedt op 3 1 October 

1940 in werking. 
's-Gravenhage, 22 October 1940. 

D e Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied, 

S EYSS- INQUART. 

N° . 189. 

22 October 1940. VERORD ENING van 
den Rij kscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied b etreffende het 
aangeven van ondernemingen. (Veror
deningenblad, Stuk 33. ) 

Op grond van § s v an het D ecreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in N ederland v a n 18 M ei 
1940 (R.W.B. I , blz.. 778) bepaal ik. 

EERSTE AFDEELING. 

01ulernemh1g·e11, die aa11 g·eµ•pve 11 diene n 
te worden. 
Artikel x. 

B egrip " onderneming". 
D eze verordening verstaat onder onderne

ming: 
1) zaken, die op grond van de Handels

registerwet 1918 voor de inschrijving in het 
Handelsregister moeten worden opgegev en ; 

2) ondernemingen , die toebehooren aan 
andere vereenigingen van personen, alsmede 
die toebehooren aan instellingen, stichtingen 
en andere doelvermogens, v oor zoover haa r 
doelstellingen van economischen aard zijn; 

3.) land- en boschbouwbedrijven, alsme
de tuinbouw- en v isscherijbedrijven , wan
neer met d ezelve eenig bedrijf, dat met het 
oogmerk om winst te maken wordt uitgeoe
fend, is verbonden; 

4) ondernem ingen, t oebehoorende aan 
ambachtslieden , kleine handelslieden en 
straatventers, voor zoover zij niet onder 1 

vallen. 
Artikel 2. 

Verplichting tot aangifte. 
(1) Aangegeven dient te worden iedere 
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nehmen, das am 9. Mai 1940 einer der fol
genden Bestimmungen entsprochen hat oder 
zu einem späteren Zeitpunkt entspricht: 

1) ein Unternehmen, das von einer na
türlichen Person betrieben wird, .wenn der 
Inhaber Jude ist; 

2) ein Unternehmen, das von einer offe
nen Handelsgesellschaft ( vennootschap on
der eene firma) oder von einer Komman
ditgesellschaft betrieben wird, wenn min
destens ein persönlich haftender Gesellschaf-
ter Jude ist; , 

3) ein Unternehmen , das von einer ju
ristischen Person des Privatrechts oder von 
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien be
trieben wird, 

a) wenn mindestens eine von den zur 
gesetzlichen Vertretung berufenen Personen 
oder mindestens eines von den Mitgliedern 
des Aufsichtsrates Jude ist, 

b) wenn Juden nach Kapital oder Stimm
recht entscheidend beteiligt sind. Entschei 
dende Beteiligung nach Kapital ist gegeben, 
wenn m ehr als ein Viertel des Kapitals Ju
den gehört; entscheidende Beteiligung nach 
Stimmrecht ist gegeben, wenn die Stimmen 
der Juden die Hälfte der Gesamtstimmen
zahl erreichen; sind mit Vorzugsstimmrecht 
ausgestattete Stimmen vorhanden, so genügt 
es, wenn die Hälfte dieser Stimmen Juden 
rnsteht; 

4) ein Unternehmen, das von einer Per
sonenverem1gung, Anstalt, Stiftung oder 
von einem Zweckvermögen im Sinne des§ 1, 

Ziffer 2, betrieben wird, wenn eine der Vor
aussetzungen nach Ziffer 2 oder 3 dieses Ab
satzes erfüllt ist; 

5) ein Unternehmen, wenn est tatsäch
lich unter dem beherrschenden Einfluss von 
J uden steht. 

(2) Die Anmeldepflicht wird nicht . da
durch ausgeschlossen, dass das Vermögen 
des betreffenden Unternehmens auf Grund 
der Verordnung Nr. 26/1940 über die Be
handlung feindlichen Vermögens anzumelden 
ist. 

§ 3 . 

Zweigniederlassungen. 

(1) Zweigniederlassungen sind anmelde
pflichtig, 

1) wenn das Unternehmen, zu dem sie 
gehören, selbst anmeldepflichtig ist; 

2) wenn das Unternehmen, zu dem sie 
gehören, nicht anmeldepflichtig ist, aber 
mindestens ein Leiter der Zweigniederlassung 
Jude ist. 

(2) Die für die Anmeldung von Unter
nehmen geltenden Vorschriften finden auf 
die im Absatz 1 genannten Zweigniederlas
sungen entsprechende Anwendung. 

onderneming, die op den negenden Mei 1940 
aan een der navolgende omschrijvingen heeft 
beantwoord, of daaraan op een lateren datum 
beantwoordt: 

1) een onderneming, die door een natuur
lijk persoon wordt gedreven, indien de eige
naar daarvan is jood; 

2) een onderneming, die door een ven
nootschap onder eene firma of door een ven
nootschap bij wijze van geldschieting wordt 
gedreven, wanneer ten minste één der hoof
delijk voor het geheel aansprakelijke vennoo
ten is jood; 

3) een onderneming, die door een pri
vaatrechtelijk rechtspersoon of door een ven
nootschap bij wijze van geldschieting op aan
deelen wordt gedreven, 

a) indien ten minste één der tot wettige 
vertegenwoordiging der onderneming be
voegde:! personen of ten minste één van de 
leden van den Raad van Commissarissen is 
jood, 

b) indien joden in beslissende mate deel 
hebben in het kapitaal of in het stemrecht. 
Deelneming in beslissende mate in het ka
pitaal wordt geacht aanwezig te zijn, wan
neer meer dan één vierde deel van het ka
pitaal aan joden toebehoort; deelneming in 
beslissende mate door joden in het stem
recht wordt geacht aanwezig te zijn, indien 
het dooi: joden uit te brengen aantal stem
m en de helft v an het totale aantal uit te 
brengen stemmen uitmaakt; bij stemrecht 
op grond van preferente aandeelen is het 
voldoende, indien de helft der voor deze 
aandeelen uitgebrachte stemmen toekomt 
aan joden; 

4) een onderneming, die door een ver
eeniging van personen, een instelling, stich
ting of ander doelvermogen, als bedoeld in 
artikel r, onder 2, wordt gedreven, indien 
één der in dit lid, onder 2 of 3, genoemde 
voorwaarden is vervuld ; 

s) een onderneming, die in feite onder 
overwegend joodschen invloed staat. 

(2) D e verplichting tot aangifte wordt 
niet opgeheven door d e omstandigheid, dat 
het vermogen van een onderneming inge
volge de Verordening No. 26/1940, betref
fende de behandeling van vijandelijk ver
mogen, moet worden aangegeven. 

Artikel 3. 

Filialen van ondernemingen. 

(r) Filialen van ondernemingen moeten 
worden aangegeven, 

x) wanneer de onderneming, waarvan 
het filiaal deel uitmaakt, zelf moet . worden 
aangegeven; 

2) wanneer de onderneming, waarvan 
het filiaal deel uitmaakt, wel is waar zelf 
niet behoeft te worden aangegeven, maar 
nochtans ten minste één bestuurder van het 
filiaal is jood. 

(2) De ten aanzien van de aangifte van 
ondernemingen geldende voorschriften zijn 
op de in het eerste lid genoemde filialen van 
overeenkomstige toepassing. 
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(1) Jude ist, wer von mindestens drei 
de r Rasse nach volljüdischen Grosseltern
teilen abstammt. 

(2) Als Jude gilt auch, wer von zwei 
volljüdischen Grosselte rnteile n abstammt 
und 

1) entweder selbst a m 9. M ai 1940 der 
jüdischen R eligionsgemeinschaft an gehört 
hat oder danach in sie aufgenommen wird, 
oder 

2) am 9. M ai 1g40 mit einem Juden v er
heiratet war oder sich danach mit einem Ju
den verheiratet . 

(3) Als volljüdisch gilt ein Grosseltern
t e il ohne weiteres, wenn er der jüdischen R e
ligionsgemeinschaft a n gehört hat. 

II. ABSCHNITT. 

Dnrchführung 1ler A nmeldung. 

§ 5. 
Anmeldepilichtige Personen. 

(1) Zu r Anmeldung verpflichtet ist bei 
einem Untemehmen, das von einer natürli
chen P erson betrieben wird, der Inhaber und 
die zur Führung des Unternehmens bevoll
mächtigte P erson, bei Untem ehm en im Sin 
ne d es § 2, Absatz 1, Ziffer 2- 5, jede zur 
Vertretung berechtigte P erson. 

(2) Sollten sich sämtliche nach Absatz 
1 zur Anmeldung eines Unternehmens ver
pflichteten P ersonen dauernd oder vorüber
gehend im Auslande aufhalten oder sonst an 
der Ausübung ihrer Befugnisse verhinder t 
sein, so sind auch diejenigen P ersonen zur 
Anmeldung des Unternehmens v erpflichtet, 
die tatsächlich das Unternehmen leiten. 

~ 6. 
Inhalt der Anmeldung. 

(1) B ei der Anmeldung ist das gesamte 
in- und ausländische Vermögen des U nter
nehm ens , getrennt nach Aktiven und P assi
ven anzugeben. Als Vermögen d es Unterneh
mens ist auch a lles anzusehen, was mittel
bar oder unmittelbar den Zwecken des Un
ternehmens zu dienen bestimmt oder ge
eignet ist. 

(2) Unternehmen, die den Bestimmun
gen des § 2 , Absatz 1, am 9. Mai 1940 ent
sprochen haben, haben bei der Anmeldung 
d ie Werte der Bilanz zum 31. D ezember 
1g19 qder, falls eine Bilanz nach diesem 
Zeitpunkt aufgestellt worden ist, deren W er
te zugrunde zu legen . Unternehmen , die zu 
ein em späteren Zeitpunkt den B esti mmun
gen des § 2, Absatz 1 , entsprechen , ha ben 
die Werte der letzten vor diesem Zeitpunkt 
aufgestellten Bilanz anzugeben. Die in Be
tracht kommende Bilanz ist der Anmeldung 
beizufügen. 

(3) Wird fiir das anmeldepflichtige Un
ternehmen regelmässig eine Bilanz nicht auf-
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Artikel 4. 
Begrip ,,Jood". 

(1) Jood is een ieder, die uit ten m inste 
drie naar ras voljoodscne grootouders stamt. 

(2) Als jood wordt ook aangemerkt hij 
die uit twee voljoodsche grootouders stamt 
en 

1) hetzij zelf op den negenden Mei 1940 
tot de joodsch-kerkelijke gemeente heeft b e
hoord of na dien datum daarin wordt opge
nomen, 

2) hetzij o p den negenden Mei 1940 m et 
een jood was gehuwd of na dat oogenblik 
met een jood in het huwelijk treedt. 

(3) E en grootouder wordt a ls voljoodsch 
aangemerkt, wanneer deze tot cle joodsch
kerkelijke gemeenschap h eeft b ehoord . 

TWEEDE AFDEELING. 

"Wijze Yan aan{.!"ifte. 

Artikel 5. 
Personen, die tot het doen der aangifte 

gehouden zijn. 
(1) Bij een onderneming, die door een 

natuurlijk persoon wordt gedreven, is d e 
eigenaar daarvan en de tot h et drijven van 
de onderneming gem achtigd e - , bij ee n 
onderneming, als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 2 , onder 2 tot en m et 5, is elk 
tot vertegenwoordiging bevoegd persoon tot 
het doen der aangifte gehouden . 

(2) W anneer alle personen, die op den 
voet van het eerste lid tot het doen van aan
gifte van een onderneming gehouden zijn, 
blijvend of tijdelijk buiten he t b ezette N e
derlandsche gebied vertoeven of om eenige 
andere reden hun bevoegdheden niet kunnen 
uitoefenen, zijn ook diegenen, die feitelijk 
de onderneming besturen, tot het doen van 
aangifte v an de onderneming gehouden . 

Artikel 6. 
I nhoud van de aangi fte . 

(1) Bij de aan gifte moet he t gezam enlijk 
binnen- en buitenlandsch vermogen van de 
onderneming, gesplit s t in activa en passiva, 
worden aan gegeven. T ev ens moet alles, wat 
bestemd of geschikt is om direct of indirect 
voor het doel van de onderneming van nut 
te zijn, a ls vermogen van de onderneming 
worden beschouwd. 

(2) Ondernemingen, die op den n egen
den Mei 1940 aan een der omschrijvingen 
van het eerste lid van a rtikel 2 hebben be
antwoord, moeten de aangifte baseeren op 
de balanswaarden per 31 D ecember 1939 of, 
wanneer na dezen datum een balans is opge
maakt, op de waarden dier balans. Onder
n emingen, die op een lateren datum aa n een 
der omschrijvingen van het eerste lid van ar
tikel 2 beantwoorden, m oeten de balanswaar
den van de laatste v óór dien datum opge
m aakte balans aangeven . D e a ldus in aan
merking komende balans moet bij de aan
gifte worden overgelegd. 

(.ü Pleegt voor een onderneming, welke 
onder de verplichting tot aangift e valt, geen 
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gestellt, so ist das Vermögen nach seinem 
allgemeinen Wert zu schätzen, den es am 9. 
Mai 1940 oder, wenn das Unternehmen zu 
einem späteren Zeitpunkt anmeldepflichtig 
geworden ist, in diesem Zeitpunkt hatte. Auf 
Verlangen der Wirtschaftsprüfstelle ist in
nerhalb einer von ihr festzusetzenden Frist 
eine von einem vereidigten Schätzer vorzu
nehmende Schätzung des Vermögens nach 
zureichen. 

§ 7. 

Form der Anmeldung. 

(1) Die Anmeldung ist unter Benutzung 
eines amtlichen Formblattes, das bei der für 
den Sitz des Unternehmens zuständigen In
dustrie- und Handelskammer (Kamer van 
Koophandel en Fabrieken) erhältlich ist, bis 
zum 30. November 1940 bei der Wirtschafts
prüfstelle, Den Haag, P.inzureichen. 

(2) Sofern ein Unternehmen erst nach 
dem im § 2, Absatz 1, dieser Verordnung 
genannten Stichtag anmeldepflichtig gewor
den ist, hat die Anmeldung innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Eintritt der Anmel
depflicht zur erfolgen. 

§ 8. 

Auskunltspl/icht. 

(I) Der Wirtschaftsprüfstelle ist auf 
Verlangen Auskunft über die anmeldepflich
tigen Unternehmen zu erteilen; dabei kann 
auch die Vorlage der Bücher und sonstiger 
Belege verlangt werden. 

(2) Die Wirtschaftsprüfstelle kann die 
ihr im Absatz 1 zustehenden Befugnisse 
übertragen. 

III. ABSCHNITT. 

Strafv.orschrirten. 

§ 9. 

Stralen. 
(1) W er vorsätzlich die nach den vor

stehenden Vorschriften bestehende Anmelde
und Auskunftspflicht nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig erfüllt, wird mit Ge
fängnis bis zu fünf Jahren und mit Geldstra
fe bis zu hunderttausend Gulden oder einer 
dieser Strafen bestraft, soweit die Tat nicht 
nach einer anderen Vorschr-ift mit schwe re rer 
Strafe bedroht ist. 

(2) Wer fahrlässi g die Anmelde- und 
Auskunftspflicht nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig erfüllt, wird mit Gefängnis 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 
zehntausend Gulden bestraft. 

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 be
zeichneten Straftaten sind Verbrechen. 

balans te worden opgemaakt, dan dient het 
vermogen te worden geschat naar zijn alge
meene waarde, welke het op den negenden 
Mei 1940 had of, wanneer de onderneming 
op een lateren datum onder de verplichting 
tot aangifte komt te vallen, op dien lateren 
datum zal hebben. Op vordering van het 
Bureau voor Economisch Onderzoek (Wirt
schaftsprüfstelle) moet binnen een door dat 
Bureau te stellen termijn een vermogens
taxatie, opgemaakt door een beëedigd taxa
teur, worden ingediend. 

Artikel 7. 

Vorm van aangifte. 

(1) De aangifte moet onder gebruikma
king van een officieel formulier, dat bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
het gebied, waarbinnen de plaats van vesti
gipg der onderneming gelegen is, te verkrij
gen is , v66r 30 November 1940 bij het Bu
reau voor Economisch Onderzoek, gevestigd 
te 's-Gravenhage, worden ingediend. 

(2) Wanneer een onderneming eerst na 
den in het eerste lid van artikel 2 genoemden 
datum onder de verplichting tot aangifte 
komt te vallen, moet de aangifte binnen twee 
weken na het ontstaan dezer verplichting 
plaats vinden. 

Artikel 8. 

Verplichting tot het verschaffen van 
inlichtingen. 

(1) Aan het Bureau voor Economisch 
Onderzoek moeten op zijn vordering inlich
tingen worden verschaft ten aanzien van on
dernemingen, die onder de verplichting tot 
aangifte vallen; daarbij kan ook het over
leggen v an de boeken en van andere beschei
den en geschriften worden verlangd. 

(2) Het Bureau voor Economisch On
derzoek kan de hem in het eerste lid gegeven 
bevoegdheden overdragen. 

DERDE AFDEELING. 

Strafbepallng·en. 

Artikel 9. 
Straffen. 

( 1) Hij die opzettelijk niet, niet naar 
waarheid of niet tijdig voldoet aan de krach
tens bovenstaande bepalingen bestaande ver
plichting tot het doen van aangifte of tot het 
verschaffen van inlichtingen, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar 
en met geldboete van ten hoogste honderd
duizend gulden of met één van deze straffen, 
tenzij volgens eenige andere bepaling tegen 
het feit een zwaardere straf is bedreigd. 

(2) Hij die door zijn schuld niet, niet 
naar waarheid of niet tijdig voldoet aan de 
verplichting tot het doen van aangifte of tot 
het verschaffen van inlichtingen, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
één jaar of met geldboete van t en hoogste 
tienduizend -gulden. 

(3) De in het eerste en tweede lid ge
noemde feiten worden beschouwd als mis
drijven (Verbrechen). 



N°.189-190 224 1940 

§ IO , 

Einziehung. 
Neben der Strafe aus § 9 kann auf Ein

ziehung der Werte, auf die sich die straf
bare Handlung bezieht, erkannt werden. 

IV. ABSCHNITT. 

Schlussvorschrlrten. 
§ II. 

Weitere Massnahmen. 
(r) Der Reichskommissar für die besetz

ten niederländischen Gebiete trifft die zur 
Durchführung dieser Verordnung erforderli
chen Massnahmen und erlässt die zu ihrer 
Durchführung oder Ergänzung erforderli
chen Vorschriften. 

(2) D er Reichskommissar für die be
setzten niederländischen Gebiete kann über 
Zweifelsfragen, die sich aus der Anwendung 
der Vorschriften dieser Verordnung ergeben, 
allgemein rechtsverbindliche Entscheidun
gen treffen. 

(3) Er kann die in den Absätzen r und 
2 genannten B efugnisse übertragen. 

§ 12 . 

1 nkralttreten. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 22. Oktober 1940. 

Der Reichskommissar für die besetz ten 
nieder/ändischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N °. 190 . 

25. Oktober 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Justiz, des Innem und für Soziale An
gelegenheiten über Tanzlustbarkeiten. 
(Verordnungsblatt, Stück 33). 

Auf Grund § r der Verordnung Nr. 23/r940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3 /1940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

(x) Oeffentliche Tanzlustbarkeiten sind 
bis auf weiteres verboten. 

(2) Nichtöffentliche Tanzlustbarkeiten 
sind bis auf weiteres verboten, wenn sie von 
rechtsfähigen oder nichtrechtsfähigen Per
sonenvereinigungen (Vereinen , Verbänden, 
Organisationen und ähnlichen Einrichtun
gen) oder Stiftungen v eranstaltet werden. 

§ 2 . 

(1) Mit Haft bis zu sechs Monaten und 
mit Geldstrafe bis zu eintausend Gulden 
oder mit einer dieser Strafen wird, soweit 
nicht nach anderen Bestimmungen eine hö
here Strafe verwirkt ist, bestraft, wer an 
einer Tanzlustbarkeit im Sinne des § r teil
nimmt, eine solche Tanzlustbarkeit veran
staltet oder für eine solche Tanzlustbarkeit 

Artikel ro. 
Verbeurdverklaring. 

Naast de straffen volgens artikel 9 kan de 
verbeurdverklaring van de waarden, waarop 
het strafbaar feit betrekking heeft, worden 
uitgesproken. 

VIERDE AFDEELING. 

Slotbepallng·en. 
Artikel rr. 

Verdere maatregelen. 
(r) De Rijkscommissaris voor het be

zette Nederlandsche gebied neemt de voor de 
uitvoering van deze verordening noodzake
lijke maatregelen en geeft de voor haar uit
voering of aanvulling noodzakelijke voor
schriften. 

(2) De Rijkscommissaris voor het bezet
te Nederlandsche gebied kan in twijfelge
vallen, die zich bij de toepassing van de be
palingen van deze verordening mochten 
voordoen, algemeen bindende beslissingen 
nemen. 

(3) Hij kan de in het eerste en tweede 
lid genoemde bevoegdheden overdragen. 

Artikel 12 . 

1 nwerkingtreding. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 October 1940. 

De Rijkscoipmissaris voor het bezette · 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

einem Raum zur Verfügung stellt. 
(2) Veranstaltet eine rechtsfähige oder 

nichtrechtsfähige Personenvereinigung oder 
Stiftung eine verbotene Tanzlustbarkeit oder 
stellt sie für eine verbotene Tanzlustbarkeit 
einem Raum zur Verfi.igung, so wird ebenso 
bestraft, wer den Auftrag dazu gegeben hat 
oder dabei die tatsächliche (feitelijke ) Lei
tung hatte. 

(3) Die Handlungen im Sinne der Ab
sätze r und 2 sind Uebertretungen ( overtre
dingen). 

§ 3. 

Diese Verordnung tritt am 31. Oktober 
1940 in Kraft. . 

D en Haag, am 25. Oktober 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Justiz, 
]. C. T E NKINK. 

Der Genera/sekretär 
im Ministerium des Jnnern: 

K. J. FREDERlKS. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Ange/egenheiten 
(mit der Wahrnehmung der 

Geschäfte beauftragt) , 
R . A. VERWEY. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No . S.206. Red.) 
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N °. 191. 

15. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Krisengesetzes für die 
Landwirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staats
blatt Nr. 261) (Bewirtschaftung von 
Zuckerrüben) . (Verordnungsblatt, Stück 
33). 

Auf Grund des Artikels 9 des Krisenge
setzes für die Landwirtschaft vom 5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) und des Gesetzes 
vom 30. September 1938 (Staatsblatt Nr. 
639 C) und gemäss §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Die Bearbeitung, Verarbeitung, Abliefe-

N °. 192. 

17. September 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Soziale Ange!egenheiten zur Abände
rung des königlichen Beschlusses vom 
1. Oktober 1929 (Staatsblatt Nr. 448) 
über die Durchführung des Gesetzes 
über die ansteckenden Krankheiten 
(Besmettelijke-Ziektenwet) vom 2 1 . 

Juli 1928 (Staatsblatt Nr. 265). (Ver
ordnungsblatt, Stiick 33) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Artikel 2 , Absatz 1, des königlichen Be
schlusses vom 1. Oktober 1929 (Staatsblatt 
Nr. 448) liber die Durchführung d es Gesetzes 
über die ansteckenden Krankheiten (Be
smettelijke-Ziektenwet) vom 21. Juli 1928 

N °. 193. 

3 1. Oktober 1940. FUENFTE VERORD
NUNG des Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete 
über besondere verwaltungsrechtliche 
Massnahmen. (Verordnungsblatt, Stiick 
34). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Die durch das niederländische Recht 
dem König erteilte und gemäss § 1 des Er
Jasses des Führers liber Ausübung der Re
gierungsbefugnisse in den Niederlanden vom 
18. Mai 1940 (RGB!. IS. 778) dem Reichs-

N°. 191-193 

rung und Beförderung von Zuckerrüben wird 
einer Regelung im Sinne des Artikels 9 des 
Krisengesetzes für die Landwirtschaft 1933 
unterworfen. 

§ 2. 

Die zur Durchführung des § r erforder
lichen Vorschriften werden vom Generalse
kretär im Ministerium für Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen. 

§ 3 . 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 15. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Landwirtschalt 

und Fischerei, 
H . M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N o. S .728. Red.) 

(Staatsblatt Nr. 265) wird dahin abgeändert, 
dass hinter den Worten "variola maior (pok
ken)" die Worte "psittacosis (papegaaien
ziekte)" eingefügt werden. 

§ 2. 

Artikel 2 , Absatz 2, des im § 1 genannten 
königlichen Beschlusses wird dahin abgeän
dert, dass hinter den Worten "ziekte van 
Weil" das Wort "malaria" eingefügt wird. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

D en Haag, am 17. September 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten 
( mit der W ahrnehmung der 

Geschäfte beauftragt), 
R. A. VERWEY. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S.804A. Red.) 

N °. 193. 

3 1 October 1940. VIJFDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied. (Verorde
ningenblad, Stuk 34). 

~P grond van § 5 van het D ecreet van 
den Führer betreffende uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van r8 
Mei 1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1 . 

(1) De bevoegdheid, die naar Neder
landsch recht den Koning is toegekend en 
die in overeenstemming met § 1 van het 
Decreet van den Führer betreffende uit
oefening der Regeeringsbevoegdheden in Ne-

15 
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kommissar für die besetzten niederländi
schen Gebiete zustehende Befugnis, von an
deren Organen gesetzte Rechtsakte zu ge
nehmigen (ihnen zuzustimmen, hierzu die 
Ermächtigung zu erteilen) oder sie für vor
läufig unwirksam oder für nichtig zu erklä
ren, wird bis auf weiteres von den General
sekretären in den sachlich in Betracht kom
menden Ministerien ausgelibt. . 

(2) Der Reichskómmissar behält sich 
vor, die im Absatz r bezeichnete Befugnis 
gegebenenfalls selbst auszuliben oder sie auf 
die ihm unterstellten deutschen oder auf an-· 
dere als die im Absatz 1 genannten sachlich 
in Betracht kommenden niederländischen 
Behörden oder Stellen zu libertragen. 

§ 2 . 

(1) Verfügungen nach § 1, Absatz 1, 
können im "Nederlandsche Staatscourant" 
verkündet werden. 

(2) Bei Verfügungen nach § r, Absatz 2, 
trifft der Reichskommissar gleichzeitig über 
die Notwendigkeit und die Art der Verklin
dung die erforderliche Anordnung. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 31. Oktober 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

S EYSS-lNQUART. 

0 1 94. 

3z. Oktober 1940. VERORD NUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber die Fest
stellung und die Aenderung von Haus
haltsplänen und liber die Feststellung 
von Rechnungen des Staates, der Staats
fonds und der Staatsbetriebe. (Verord
nungsblatt, Stück 34). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefllgnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

(1) Dem G eneralsekretär im Ministe
rium für Finanzen obliegt: 

1) die Feststellung und die Aenderung 
der Haushaltspläne des Staates, der Staats
fonds und der Staatsbetriebe; 

2) die Aufsicht liber die Durchführung 
der unter Ziffe r 1 bezeichneten Haushalts
pläne; 

3) die Feststellung der Haushaltsrech
nungen des Staates, der Staatsfonds und der 
Staatsbetriebe nach Prlifung durch die 
Rechenkammer. 

(2) Die im Absatz 1, Ziffem 1 und 3, 
bezeichneten Massnahmen (Feststellungen 
und Aenderungen) haben Gesetzeskraft. 
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derland van 18 Mei 1940 (R.W.B. I , blz. 
778) door den R ijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt uitge
oefend, door andere organen gegeven rechts
voorschriften en anderszins te bekrachtigen 
(daaraan zijn goedkeuring te hechten, dan 
wel machtigirig hiertoe te verleenen), op te 
schorten of te vernietigen, wordt tot nader 
order door de Secretarissen-Generaal der 
betreffende Departementen uitgeoefend. 

(2) De Rijkscommissaris behoudt zich 
voor de in het eerste lief bedoelde bevoegd
heid in voorkomend geval zelf uit te oefenen 
of haar aan de onder hem rèssorteerende 
Duitsche of andere dan de in het eerste lid 
bedoelde N edérlandsche overheidsinstanties 
of dienstbureaux over te dragen. 

Artikel 2. 

(1) Besluiten , als bedoeld in het eerste 
lid van artikel 1, kunnen in de Nederland
sche Staatscourant openbaar worden ge
maakt. 

(2) De Rijkscommissaris treft bij beslui -
ten, als bedoeld in het tweede lid van artikel 
1, gelijktijdig de noodige maatregelen ten 
aanzien van de noodzakelijkheid en de wijze 
van openbaarmaking. 

Artikel 3. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. / 
's-Gravenhage, 31 October r940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neáerlandsche gebied, 

S EYSS-lNQUART. 

N °. 194. 

31 October 1940. VERORDENING van· 
den Rij kscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
vaststellen en het wijzigen van begroo
tingen en betreffende het vaststellen 
van rekeningen van het Rijk, de Rijks
fondsen en Staatsbedrijven. (Verorde
ningenblad, Stuk 34). 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Führer betreffende uitoefening der R egee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

(1) D e Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën is belast met: 

1) het vaststellen en het wijzigen van de 
begrootingen van het Rijk, de Rijksfondsen 
en de Staatsbedrijven ; 

2) het toezicht op de tenuitvoerlegging 
van de onder 1 bedoelde begrootingen; 

3) het vaststellen van de Rijksrekenin
gen en van de rekeningen van de Rijksfond
sen en de Staatsbedrijven, nadat deze door 
d_e Algemeene Rekenkamer zijn goedge
keurd. 

(2) De in lid 1, onder 1 en 3, bedoelde 
maatregelen (vaststellingen en wijzigingen) 
hebben kracht van wet. 
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§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

Den Haag, am 3r. Oktober 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

nieder/ändischen · Gebiete, . 
SEYSS0 lNQUART. 

31. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber den Rechts
hilfeverkehr in Zivilsachen zwischen den 
besetzten niederländischen Gebieten 
und dem Grossdeutschen Reich mit 
Einschluss des Protektorats Böhmen 
und Mähren. (Verordnungsblatt, Stück 
34). 

Auf Grund § s des Erlasses des Flihrers 
liber· Auslibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

Ausgehende Ersuchen. 
(1) Zustellungsanträge und Rechtshilfe

ersuchen d er niederländischen Justizbehör
den nach dem Grossdeutschen Reich mit 
Einschluss des Protektorats Böhmen und 
Mähren sind durch Vermittlung des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Justiz heim 
Amte des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete einzureichen. 
Die Ersuchen, denen eine deutsche Ueber
setzung beizufügen ist, mlissen zur Weiter
leitung vollständig vorbereitet sein; das An
schreiben ist "an die zuständige Behörde" 
zu richten. Die Weiterleitung geschiehtdurch 
das Amt des Reichskommissars. 

(2) Rechtshilfeersuchen mlissen den Ge
genstand des Rechtshilfebegehrens vollstän
dig und deutlich bezeichnen und gegebenen
falls eine klare, leichtverständliche Sach
darstellung enthalten: Die Akten sind nur 
dann beizufügen, wenn dies zur Erläuterung 
des Ersuchens unbedingt erforderlich ist. 

§ 2 . 

Eingehende Ersuchen. 
Zustellungsanträge und Rechtshilfeersu

chen van deutschen Justizbehörden ader 
J ustizbehörden des Protektorats Böhmen und 
Mähren werden vom Amt des Reichskom
missars an den Generalsekretär im Ministe
rium für Justiz zur Weiterleitung an die zu
ständigen niederländischen Justizbehörden 
abgegeben. Diese legen die erledigten An
träge und Ersuchen unter Beifügung einer 
deutschen Uebersetzung dem Generalsekre
tär im Ministerium für Justiz var, der sie an 
das Amt des Reichskommissars zurückleitet. 

N°. 194-195 

Artikel 2 . 

Deze verordening treedt in werking op 
den dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 31 October 1940. 
De Rijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
SEYSS-lNQUART. 

N°. 195. 

31 October 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het 
verleenen van bijstand in rechte in hur
gerlijke zaken aan en door het bezette 
Nederlandsche gebied en het Groot
Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
Protectoraat Bohemen en Moravië.(Ver
ordeningenblad, Stuk 34) . 

Op grond van § s van het Decreet van 
den Führer betreffende uitoefening der Re
geeringsbevoegdheden in Nederland van 18 
Mei 1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 

Uitgaande verzoeken. 
(1) Verzoeken om beteekening en om 

bijstand in rechte van de zijde der Neder0 

landsche rechterlijke autoriteiten aan het 
Groot-Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
Protectoraat Bohemen en Moravië, moeten 
door bemiddeling van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Justitie bij 
het bureau van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied worden 
ingediend. De verzoeken, welke vergezeld 
moeten gaan van een vertaling in de Duit
sche taal, moeten voor doorzending geheel 
en al zijn gereedgemaakt. Het verzoek moet 
,,an die zuständige Behörde" (aan de be
voegde instantie) worden gericht. Doorzen 
ding geschiedt door het bureau van den 
Rijkscommissaris . 

(2) Verzoeken om bijstand in rechte 
moeten een volledige en duidelijke omschrij
ving geven van den gewenschten bijstand, 
en eventueel een heldere en gemakkeli.ik te 
begrijpen uiteenzetting van de zaak bevat
t en. De processtukken dienen slechts dan te 
worden bijgevoegd, indien dit ter verduide
li jking van het verzoek volstrekt noodzake
lijk is. 

Artikel 2. 

Binnenkomende verzoeken. 
Verzoeken om beteekening en om bijstand 

in rechte van de zijde der Duitsche rechter
lijke autoriteiten of van rechterlijke autori
teiten in het Protectoraat Bohemen en Mo
ravië worden door het bureau van den Rijks
commissaris aan den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie ter door
zending aan de bevoegde Nederlandsche 
rechterlijke autoriteiten overgegeven. Deze 
doen de afgedane verzoeken, onder bijvoe
ging van een vertaling in de Duitsche taal , 
aan den Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie toekomen, die deze 
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§ 3. 
Kosten der Rechtshilfe. 

(1) Kosten, die bei der Gewährung der 
Rechtshilfe entstehen, werden nicht erstat
tet. Dies gilt auch für an Zeugen oder Sach
verständige gezahlte Entschädigungen. 

(2) Die ersuchte niederländische Justiz
behörde teilt jedoch bei der Rückgabe der 
erledigten Anträge und Ersuchen die bei ihr 
entstandenen Kosten mit, damit die ersu
chende Behörde sie als eigene Forderung bei 
der kostenpflichtigen Partei einziehen kann. 

(3) Kosten, die durch niederländische 
Zustellungsanträge und Rechtshilfeersuchen 
verursacht und von deutschen Justizbehör
den oder von Justizbehörden des Protekto
rats Böhmen und Mähren an die ersuchen
den niederländischen Justizbehörden mitge
teilt werden, können von diesen als eigene 
Forderung bei der kostenpflichtigen Partei 
eingezogen werden. 

§ 4· 
I nkrafttreten. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer 
Verkündung in Kraft. 

Den Haag, am 31. Oktober 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS- lNQUART. 

N°. 196. 

31. Oktober z940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Be
schlagnahme von Strandgut. (Verord
nungsblatt, Stück 34.) 

Auf Grund § s des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I i:.. 778) verordne ich: 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung ist: 
,.Gesetz": das Gesetz über die Strandvog

tei (wet houdende regeling der strandvonde
rij) vom 27. Juli 1931 (Staatsblatt Nr. 321); 

"Beschluss": der königliche Beschluss vom 
18. Dezember 1933 (Staatsblatt Nr. 704), 
enthaltend eine allgemeine Verwaltungsver
ordnung zur Durchführung des Gesetzes 
( besluit van z8 December 1933, Staatsblad 
No. 704, tot vastste/Jing van een algemeenen 
maatregel van bestuur, ter uitvoering van de 
wet op de strandvonderij van 27 Juli z931, 
Staatsblad No. 32z); 

"Meeresstrand": der Meeresstrand im 
Sinne des Beschlusses; 

.,Strandgut": Sachen, die an den Meeres 
strand getrieben sind oder von einem an dem 
Meeresstrand oder in seiner Nähe geschei-
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weer aan het bureau van den ~ijkscommis
saris terugzendt. 

Artikel 3. 
Kosten van den bijstand in rechte. 
(1) De kosten die bij het verleenen van 

bijstand in rechte ontstaan, worden niet ver
goed. Dit geldt ook ten aanzien van vacatie
gelden en vergoedingen, welke aan deskun
digen en getuigen worden uitbetaald. 

(2) De Nederlandsche rechterlijke auto
riteit, wier bijstand werd verzocht, deelt ech
ter bij terugzending der afgedane verzoeken 
de bij haar ontstane kosten mede, opdat de 
autoriteit, die den bijstand heeft verzocht, 
deze als eigen vordering bij de partij, die de 
kosten moet dragen, kan innen. 

(3) Kosten die door Nederlandsche ver
zoeken om beteekening en bijstand in rechte 
veroorzaakt zijn en die door de Duitsche 
rechterlijke autoriteiten of door dezulken in 
het Protectoraat Bohemen en Moravië aan 
de Nederlandsche rechterlijke autoriteiten, 
die de hulp hebben verzocht, worden mede
gedeeld, kunnen door dezen als -eigen vor
dering bij de partij, die de kosten moet dra
gen, worden geïnd. 

Artikel 4 . 

Inwerkingtreding. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 31 October 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche ~ebied, 

SEYSS-lNQUART. 

N °. 196. 

3z October 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende het in 
beslag nemen van strandgoed. (Veror
deningenblad, Stuk 34). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1. 
Deze verordening verstaat onder : 
,.wet": de wet van 27 Juli 1931 (Staats

blad No. 321), houdende regeling der strand
vonderij; 

"besluit": het besluit van 18 December 
1933 (Staatsblad No. 704), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
ter uitvoering van de wet op de strandvon
derij van 27 Juli 1931 (Staatsblad No. 321); 

"zeestrand": het zeestrand, als bedoeld in 
het besluit; 

,.strandgoed": goederen die op het zee
strand aangespoeld zijn of die van een schip, 
dat op of aan het vaste zeestrand schipbreuk 
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terten Schiffe stammen, soweit sie sich nicht 
mehr in der tatsächlichen Gewalt des Be
rechtigten, des Kapitäns des Schiffes oder 
seines Vertreters befinden; 

"Strandvogt": jede Person, die nach dem 
Gesetz oder nach Artikel 3 des Beschlusses 
mi t den Aufgaben eines Strandvogts ( strand
vonder) betraut ist. 

§ 2. 

Jeder , in dessen Besitz Strandgut kommt, 
das noch nicht gemäss § 3, Absatz 3, Satz 1, 

freigegeben worden ist, hat dies binnen sechs 
Stunden der zuständigen Grensaufsichtsstel
le des deutschen Zollgrenzschutzes mitzutei
len. Wo es an einer zuständigen Grenzauf
sichtsstelle fehlt, erfolgt die Mitteilung an 
die örtlich zuständige Ortskommandantur. 

§ 3. 
(1) D er zuständige Bezirkszollkommis

sar oder in seinem Auftrag die zuständige 
Grenzaufsichtsstelle können Strandgut be
schlagnahmen, wenn dies im lnteresse der 
deutschen Wehrmacht erforderlich erscheint. 
Befindet sich zu beschlagnahmendes Strand
gut in der Verwaltung eines Strandvogts, so 
erfolgt die Beschlagnahme durch Erklärung 
diesem gegenüber. 

(2) Beschlagnahmtes Strandgut ist dem 
nächstgelegenen deutschen Marinehafen 
kommandanten zur Verfügung zu stellen. 
Dieser entscheidet liber seine endgültige 
Verwendung. 

(3) Strandgut, dessen Beschlagnahme 
nicht oder nicht mehr erforderlich ist, gibt 
der Marinehafenkommandant , d er Bezirks
zollkommissar oder in seinem Auftrag die 
Grenzaufsichtsstelle durch Erklärung gegen
über den zuständigen Strandvogt frei. 1st es 
noch nicht in dessen Verwaltung, so wird es 
ihm übergeben. 

(4) Im Falie des § 2, Satz 2, tritt die 
Ortskommandantur an die Stelle des Be
zirkszollkommissars und der Grenzaufsichts
stelle. 

§ 4. 

Die Küstenüberwachungsstelle Holland 
kann für die Bergung, Verwahrung und 
Uebedührung von Strandgut oder für jede 
andere Hilfeleistung in B ezug auf Strandgut 
eine Entschädigung gewähren. 

§ 5-
Die im Artikel 1 5 des Gesetzes erwähnte 

Frist beginnt erst zu dem Zeitpunkt, wo der 
Marinehafenkommandant, der Bezirkszoll
kommissar, die Grenzaufsichtsstelle oder die 
Ortskommandantur das Strandgut gemäss 
§ 3, Absatz 3, dem Strandvogt freigegeben 
und gegebenenfalls übergeben hat. 

§ 6. 
(1) W er schuldhaft den Bestimmungen 

heeft geleden, afkomstig zijn, voor zoover 
deze zich niet meer in de feitelijke macht 
van den rechthebbende, van den kapitein 
van het schip of van zijn plaatsvervanger 
bevinden; 

,,strandvonder": ieder persoon die over
eenkomstig de wet of artikel 3 van het be
sluit met de werkzaamheden van strandvon
der is belast. 

Artikel 2. 

I eder die strandgoed, dat nog niet over
eenkomstig artikel 3, lid 3, eersten volzin, is 
vrijgegeven, onder zich krijgt, moet zulks 
binnen zes uur aan den bevoegden grens
wachtpost ( Grenzaufsichtsstelle) van den 
grensbewakingsdienst der Duitsche douane 
(Zollgrenzschutz) mededeelen. Waar zulk 
een bevoegde grenswachtpost ontbreekt, ge
schiedt de mededeeling aan de plaatselijk 
bevoegde "Ortskommandantur". 

Artikel 3. 
( 1) De bevoegde districtsdouanecommis

saris (Bezirkszollkommissar) of, op zijn or
der, de bevoegde grenswachtpost kan strand
goed in beslag nemen, indien dit hem in het 
belang der Duitsche Weermacht noodig voor
komt. Heeft een strandvonder het in beslag 
te nemen goed onder zijn beheer, dan ge
schiedt de inbeslagneming door dezen daar
van kennis te geven. 

(2) Het in beslag genomen strandgoed 
moet ter beschikking worden gesteld van den 
naastbijzijnden Duitschen marinehavencom
mandant. D eze beslist over de uiteindelijk 
aan het goed te geven bestemming. 

(3) Is de inbeslagneming van eenig 
strandgoed niet of niet meer noodig, dan 
wordt dit door den marinehavencomman
dant, door den districtsdouanecommissaris 
of, op zi_in order, door den grenswachtpost 
door enkele kennisgeving aan den bevoegden 
strandvonder vrijgegeven. Heeft deze het 
goed nog niet onder zijn beheer, dan wordt 
het hem overgegeven. 

(4) In het geval, als bedoeld in den 
tweeden volzin van artikel 2, treedt d e 
"Ortskommandantur" in de plaats van den 
districtsgrenscommissaris en van den grens
wachtpost. 

Artikel 4· 
De "Küstenüberwachungsstelle Holland" 

kan ter zake van het bergen, bewaren en 
overbrengen van strandgoederen of ter zake 
van iedere andere hulp, welke met betrek
king tot het strandgoed wordt of is verricht, 
een v ergoeding toestaan. 

Artikel 5. 
D e termijn, genoemd in artikel 15 van de 

wet, begint eerst te loopen op het tijdstip, 
waarop de marinehavencommandant, de 
districtsdouanecommissaris, de grenswacht
post of de " Ortskommandantur" het strand
goed overeenkomstig artikel 3, lid 3, aan den 
strandvonder heeft vrijgegeven en even
tueel heeft overgegeven. 

Artikel 6. 
( 1) Hij die opzettelijk of door zijn schuld 
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des§ 2 und des § 3, Absatz 2, Satz 1, zuwi
derhandelt, wird mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend Gulden, mit Haft oder mit Gefäng
nis bestraft. Auf die Geldstrafe kann auch 
neben einer Freiheitsstrafe erkannt werden. 

( 2) Zuwiderhandlungen nach Absatz 1 
sind Straftaten im Sinne des § 1, 'Ziffer 1, 

der Verordnung Nr. 12/,940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete über die Wehrmachtgerichtsbarkeit. 

§ 7. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 31. Oktober 1940. 

D er Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

ro . 197. 

17. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium des 
I nnern über die Einführung einer als 
allgemeiner P ersonalausweis geltenden 
Kennkarte . (Verordnungsblatt , Stück 
34.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

(1) D iese Verordnung versteht unter: 
"Genera lsekretär": den Generalsekretär 

im Ministerium des Innern; 

,.Staatlicher Inspektion" ( ,,Rijksinspec
tie"): die Staatliche Inspektion der Melde
register (Rijk inspectie van de bevolkings
registers) in Den Haag; 

,,Zentralmelderegister" : das Zentralmelde
registe r im Sinne des Beschlusses über die 
Führung der Melderegister (besluit bevol
kingsboekhouding) (Staatsblatt 1936, Nr. 
342 ), in seiner jeweilige n Fassung; 

"Berechtigtem": die natürliche Persen, die 
gemäss der Bestimmung des § 4 dieser Ver
ordnung zum Besitze einer auf ihren Namen 
lautenden Kennkarte nach § 2 berechtigt ist; 

"Bürgermeister": den Bürgermeister der 
Gemeinde, in deren Melderegister der Be
rechtigte gemäss den Bestimmungen des Be
schlusses über die Führung der Melderegister 
(Staatsblatt 1936, Nr. 342) in seiner jewei
ligen Fassung eingetragen ist. 

(2) Die Leitung der laufenden Geschäf
te bei der Durchführung dieser Verordnung 
sowie die sich daraus e rgebende Aufsicht 
oder Prüfung steht dem Leiter der Staat
lichen Inspektion zu, der im Namen des Ge
neralsekretärs handelt. 

1940 

in strijd handelt met het bepaalde in artikel 
2 en artikel 3, lid 2, eersten volzin, wordt 
met geldboete van ten hoogste tien duizend 
gulden, met hechtenis of met gevangenis
straf (Duitsch recht) gestraft. D e geldboete 
kan ook naast een vrijheidsstraf worden op
gelegd. 

(2) Feiten, als bedoeld in lid 1, zijn de 
licten in den zin van § 1, onder 1, van de 
Verordening No. 12/1940 van den R ijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende de bevoegdheid van den 
(Duitschen) Krijgsraad. 

Artikel 7. 
D eze verordening treedt in werking op 

den dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 31 October 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
N eder/andsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

17 October 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Binnenlandsche Zaken betreffende 
maatregelen met betrekking tot de in
voering van een als algemeen identiteits
bewijs geldend Persoonsbewijs. (Ver
ordeningenblad, Stuk 34). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3Î1940 van den Rijks 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Dit besluit verstaat onder: 
,,Secretaris-Generaal": den Secretaris

Generaal van het D epartement van Binnen
landsche Zaken; 

"Rijksinspectie": de Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters te 's-Gravenhage; 

,,Centraal Bevolkingsregister": het cen
trale bevolkingsregister, bedoeld in artikel 28 
van het besluit bevolkingsboekhouding 
(Staatsblad 1936, No. 342), sedert gewij 
z igd; 

,,gerechtigde" : de natuurlijke persoon, die, 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van 
dit besluit, gerechtigd is tot het bezit van 
een te zijnen name gesteld Persoonsbewijs , 
bedoeld in artikel 2; 

,,burgemeester": d e burgemeester der ge
meente, in welker bevolkingsregister de ge
rechtigde is opgenomen ingevolge de bepa
lingen van het besluit bevolkingsboekhou
ding (Staatsblad 1936, No. 342), sedert ge
wijzigd. 

(2) De dagelijksche leiding bij de uit
voering van dit besluit, zoomede het daaruit 
voortvloeiend toezicht of onderzoek, berust 
bij het Hoofd der Rijksinspectie, die op
treedt namens den Secretaris-Generaal. 
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§ 2. 

(1) Unter der Bezeichnung Kennkarte 
( Persoonsbewijs) wird ein allgemeiner Per
sonalausweis - zugleich Bescheinigung der 
Aufnahme in das Melderegister - einge
führt, dessen Muster vom Generalsekretär 
festgesetzt wird. 

(2) K ennkarten werden von Staats we
gen in dreierlei verschiedenen Arten ausge
geben: 

für niederländische Staatsangehörige, 
für niederländische Untertanen und 
für Ausländer. 
(3) Die Verwendung der Bezeichnung 

K ennkarten (Persoonsbewijs) für andere als 
die von Staats wegen gemäss dem festge
setzten Muster ausgegebenen Urkunden ist 
ver boten. 

(4) Die Verwendung des K ennkarten
musters zu anderen Zwecken als zu solchen, 
die durch diese Verordnung oder die zu ihrer 
Durchführung erlassenen Vorschriften be
stimmt sind, sowie das Nachdrucken, das 
Nachdruckenlassen oder auf andere Weise 
Nachahmen oder Nachahmenlassen eines 
derartigen Musters ist verboten. 

(5) Die Kennkarten bleiben Staatseigen
tum. 

§ 3. 

(1) Mit Ausnahme der im Absatz 2 be
zeichneten P ersonen ist jeder, der gemäss den 
durch das Gesetz vom 17. April 1887 (Staats
blatt Nr. 67) ader kraft dieses Gesetzes ge
gebenen Vorschriften in ein es der Meldere
gister der besetzten niederländischen Gebie
te eingetragen ist ader eingetragen sein muss 
und der das Alter von 15 Jahren vollendet 
hat, verpflichtet, eine gültige auf seinen Na
m en lautende Kennkarte zu besitzen, jeder
zeit mit sich zu führen und auf Erfordern 
jedem Fahndungsbeamten sowie a llen Be
amten ader anderen P ersonen, die dies auf 
Grund einer gesetzlichen Vorschrift verlan
gen, vorzuzeigen. 

(2) Die im Absatz I erwähnte Verpflich
tung gilt nicht für: 

1) Personen ader Gruppen von Perso
nen fremder Staatsangehörigkeit, die durch 
eine Verfügung des Generalsekretärs von die 
ser Verpflichtung befreit worden sind ; 

2) Personen ader Gruppen von Personen, 
<lenen das R echt auf den Besitz einer K enn
karte durch eine Verfügung des Generalse
kretärs gemäss § 4, Absatz 1, aberkannt wor_,. 
den ist, für die Dauer der Aberkennung. 

§ 4. 

(1) Unbeschadet der Bestimmungen des 
§ 3, Absätze I und 2 , Ziffer 1, ist jeder, der 
in eines der M elderegister der besetzten nie
derländischen Gebiete eingetragen ist, vor
behaltlich der Aberkennung durch den Ge
neralsekretär für ei-ne bestimmte ader unhe
stimmte Zeit, zum Besitze einer auf seinen 
Namen lautenden Kennkarte berechtigt. 

(2) Eine und dieselbe Person <larf nicht 
mehr als eine einzige auf ihren Namen lau
tende K ennkarte besitzen. 

Artikel 2 . 

(1) Onder den naam Persoonsbewijs 
wordt een algemeen identiteitsbewijs - te
vens bewijs van opneming in het bevolkings
register - ingevoerd, waarvan het model 
wordt vastgesteld door den Secretaris-Gene
raal. 

(2) Persoonsbewijzen worden van Rijks-
wege uitgegeven in drie onderscheidingen: 

voor Nederlanders, 
Nederlandsche onderdanen en 
vreemdelingen. 
(3) Gebruik van den naam Persoonsbe

wijs voor andere bescheiden dan die, welke 
van Rijkswege worden uitgegeven overeen
komstig het vastgestelde model, is verboden. 

(4) Het gebruik van het model van het 
Persoonsbewijs voor andere doeleinden dan 
bij of krachtens dit besluit bepaald, zoomede 
h et nadrukken, doen nadrukken of anders
zins namaken of doen namaken van een zoo
danig model, is verboden. 

(5) De P ersoonsbewijzen blijven eigen
dom van het Rijk. 

Artikel 3. 

(1) M et uitzondering van de in het twee
de lid bedoelde personen, is een ieder, die , 
overeenkomstig de bij of ingevolge de wet 
van 17 April 1887 (Staatsblad N o. 67) ge
geven voorschriften is of moet zijn opgeno
men in een der bevolkingsregisters van het 
bezette Nederlandsche gebied en die den 
leeftijd van 15 jaar heeft overschreden, ver
plicht een t e zijnen name gesteld geldig Per
soonsbewijs in bezit te hebben, te allen tijde 
bij zich te dragen en desgevorderd te ver
toonen aan iederen opsporingsambt enaar, 
a lsmede aan alle ambtenaren of andere per
sonen , door wie zulks ingevolge eenig wette
lijk voorschrift wordt verlangd. 

(2) De in het eerste lid bedoelde ver
plichting geldt niet voor: 

1) personen of groepen van personen van 
vreemde nationaliteit, die bij beschikking 
van den S ecretaris-Generaal van deze ver
plichting zijn ontheven; 

2) personen of groepen van personen, 
aan wie het recht tot het bezit van een Per
soonsbewijs, ingevolge een beschikking van 
den Secretaris-Generaal, als bedoeld in ar
tikel 4, eerste lid , is ontzegd, voor den duur 
der ontzegging. 

Artikel 4. 

(1) Onverminderd het bepaalde in arti
kel 3, eerste en tweede lid, onder 1, is een 
ieder, die in een der bevolkingsregisters van 
het bezette Nederlandsche gebied is opge
nomen, behoudens ontzegging voor bepaal
den of onbepaalden tijd door den S ecretaris
Generaal, gerechtigd tot het bezit van een 
te zijnen name gesteld Persoonsbewijs. 

(2) Eenzelfde persoon mag niet in het 
bezit zijn van meer dan één Persoonsbewijs 
te zijnen name. 
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§ 5. 
(1) Dem Bürgermeister oder, falls der 

Berechtigte in das Zentralmelderegister ein
getragen ist, dem Leiter der Staatlichen In
spektion liegt die Sorge für die Ausfüllung, 
die Ergänzung, die Abfassung und die Aus
händigung der Kennkarte ob. 

(2) Der Leiter der Staatlichen Inspek
tion ist berechtigt, gemäss den ihm vom Ge
neralsekretär zu erteilenden Dienstanweisun
gen in besonderen Fällen P ersonen, die nicht 
in eines der Melderegister eingetragen sind, 
Kennkarten auszuhändigen oder aushändi
gen zu lassen. 

(3) Der Bürgermeister oder der Leiter 
der Staatlichen Inspektion bestimmt nöti
genfalls einen oder mehrere B eamte, die er
mächtigt sind, in seinem Namen dasjenige , 
was für die Ausfüllung, Ergänzung, Abfas
sung und Aushändigung der K ennkarten not 
wendig ist, sowie sonstige damit im Zusam
menhang stehende Arbeiten zu verrichten. 
Die betreffende Verfügung des Bürgermeis
ters wird dem vorerwähnten Leiter der 
Staatlichen Inspektion unverzüglich ab
schriftlich übermittelt. 

§ 6. 
(1) Jeder Berechtigte ist auf Verlangen 

der mit der Aushändigung der K ennkarten 
beauftragten Behörden oder B eamten gehal
t en: 

1) wahrheitsgemäss alle Angaben zu ma
chen oder Auskünfte zu erteilen, die zur 
Feststellung seiner P ersoneng!eichheit, sei
nes Zivilstandes und seiner Eigenschaft eines 
niederländischen Staatsangehörigen , eines 
niederländischen Untertanen im Sinne des 
Gesetzes vom 10. Februar 1910 (Staatsblatt 
Nr . .5.5) in seiner jeweiligen Fassung oder 
eines Ausländers erforderlich oder wün
schenswert sind; 

2) die erforderliche Anzahl ähnlicher 
Lichtbilder in vorgeschriebener Grösse und 
Ausführung einzureichen; 

3) unter Aufsicht Fingerabdrücke zu ge
ben oder abnehmen zu lassen; 

4) unter Aufsicht die erforderlichen Un
terschriften zu !eisten; 

.'i) die für die Personenbeschreibung er
forderlichen Tatsachen anzugeben oder fest
stellen zu lassen; 

6) im Falie des Zweifels an seiner Per
sonengleichheit oder an der Richtigkeit der 
von ihm für die Personenbeschreibung an
gegebenen Tatsachen sich auf Verlangen 
einer Untersuchung durch einen seitens d es 
Bürgermeisters oder des Leiters der Staatli
chen Inspektion zu bestimmenden Arzt zu 
unterziehen und auch im übrigen die für 
nötig erachtete Mitwirkung zu !eisten ; 

7) zum Zweck der Abfassung und Ent
gegennahme einer Kennkarte und auch im 
übrichen zwecks Angelegenheiten, die die 
Ausführung dieser Verordnung betreffen, auf 
erste Aufforderung hin im Gemeindesekre
tariat an der Stelle, an dem Tage und wäh
rend der Zeit, wie in der Aufforderung an
gegeben, oder, sofem die Aushändigung 
durch den Leiter der Staatlichen Inspektion 

Artikel 5. 
(1) De zorg voor het in- of aanvullen, 

opmaken en uitreiken van een Persoonsbe
wijs berust bij den burgemeester of, indien 
de gerechtigde is opgenomen in het Centrale 
Bevolkingsregister, bij het Hoofd der Rijks 
inspectie. 

(2) H et Hoofd der Rijksinspectie is be
voegd, overeenkomstig de hem door den Se
cretaris-Generaal te verstrekken instructies, 
in bijzondere gevallen Persoonsbewijzen uit 
te reiken of te doen uitreiken aan personen, 
die niet in een der bevolkingsregisters op
genomen zijn. 

(3) De burgemeester of het Hoofd der 
Rijksinspectie wijst, zoo noodig, één of meer 
ambtenaren aan, die gemachtigd zijn om na
mens hem het noodige ter zake van het in
of aanvullen, opmaken en uitreiken van 
Persoonsbewijzen, zoomede de andere daar
mede verband houdende werkzaamheden, te 
verrichten. De desbetreffende beschikking 
van den burgemeester wordt onverwijld in 
afschrift ter kennis gebracht van voornoemd 
Hoofd der Rijksinspectie. 

Artikel 6-
(1) Ieder gerechtigde is gehouden, op 

verlangen van de met de zorg voor de uit
reiking van Persoonsbewijzen belaste autori
teiten of ambtenaren: 

1) naar waarheid alle opgaven of inlich
tingen te verstrekken, welke noodig of wen
schelijk kunnen zijn voor het vaststellen van 
zijn identiteit, zijn burgerlijken staat en zijn 
staat van Nederlander, Nederlandsch onder
daan, als bedoeld bij de wet van 10 Februari 
1910 (Staatsblad No. 55) , sedert gewijzigd, 
of vreemdeling; 

2) het vereischte aantal goedgelijkende 
photo's, overeenkomstig de voorgeschreven 
grootte en uitvoering, in te leveren ; 

3) onder toezicht vingerafdrukken te 
plaatsen of te laten nemen; 

4) onder toezicht de vereischte handtee
keningen te plaatsen; 

5) de voor het signalement vereischte 
gegevens te verstrekken of te laten verza
melen; 

6) in geval van twijfel aan zijn ide nti
teit of aan de juistheid der door hem voor 
het signalement verstrekte gegevens, zich, 
indien zulks wordt gevorderd, te onderwer
pen aan een door een vanwege den burge
meester of het Hoofd der Rijksinspectie aan 
te wijzen geneeskundige in te stellen onder
zoek en ook overigens de medewerking t e 
verleenen, welke noodig wordt geacht; 

7) voor het opmaken en voor de ont
vangst van een P ersoonsbewijs en ook ove
rigens ten behoeve van aangelegenheden, ra
kende de uitvoering van dit besluit, op de 
eerste uitnoodiging in persoon te verschijnen 
ter secretarie der gemeente, ter plaatse, op 
den dag en binnen de uren, op de uitnoodi
ging aan te geven, of, zoo de uitreiking moet 
plaats hebben door het Hoofd der Rijks-
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zu erfolgen hat, im Büro dieser Inspektion 
persönlich zu erscheinen. 

(2) Demjenigen, der einer im Absatz , 
genannten Verpflichtung nicht genügt, wird 
eine Kennkarte nicht ausgehändigt. 

§ 7. 
Eine K ennkarte wird dem Berechtigten 

nur gegen Empfangsbescheinigung ausge
händigt, nachdem seine Personengleichheit, 
sein Zivilstand und seine Eigenschaft eines 
niederländischen Staatsangehörigen, nieder
ländischen Untertanen oder Ausländers ge
mäss den im § 19 erwähnten Vorschriften 
festgestellt worden sind. 

§ 8. 
(1) Jede ausgehändigte Kennkarte hat 

fünf Jahre von dem auf ihr vermerkten Ta
ge der Aushändigung an Gültigkeit. 

(2) Die Geltungsdauer kann nicht ver
längert werden . 

(3) Eine K ennkarte, deren Gültigkeits
zeit abgelaufen ist, hört auf als solche zu 
geiten und hat jede ihr zuerkannte oder ihr 
noch zuzuerkennende rechtliche Wirkung 
verloren. 

(4) Eine zum Ersatz oder zur Erneue
rung einer frühe r ausgehändigten Kennkarte 
ausgegebene neue Kennkarte ist von dem 
auf ihr vermerkten Tage der Aushändigung 
an wiederum auf fünf J ahre gültig. 

§ g. 

(1) Wenn ein in den Vorschriften ge
mäss § 19 erfordertes Merkmal fehlt , ist die 
K ennkarte ungültig. 

(2) Ebenfalls ist ungültig die K ennkar
te, bei der eines der im Absatz I erwähnten 
Merkmale sich in einem derartig undeutli
chen oder unleserlichen Zustand befindet, 
dass die Ermittlung der P ersonengleichheit 
des Inhabers nicht möglich ist. 

§ IO, 

(1) Im Falie der Ungültigkeit gemäss 
§ 8, Absatz 3, oder § 9 ist jeder Berechtigte 
verpflichtet, die ihm ausgehändigte K enn
karte sofort und vorbehaltlos bei dem Bür
germeister oder, falls er in das Zentralmelde
register oder überhaupt nicht in ein Melde
register der besetzten niederländischen Ge
biete eingetragen ist, beim Leiter der Staat
lichen Inspektion zum Ersatz, zur Erneue
rung oder zur Ergänzung einzureichen. 

(2) Die B estimmung des Absatzes I fin
det entsprechende Anwendung auf denjeni 
gen, dessen Familien- oder Vornamen, 
Staatsangehörigkeit , Beruf, Zivilstand, 
Wohnort oder Anschrift sich geändert haben. 

(3) J eder Berechtigte ist verpflichtet, 
im Falie des Abhandenkommens oder der 
Entwendung der ihm ausgehändigten Kenn
karte dies unverzüglich dem Bürgermeister 
oder, falls er in das Zentralmelderegister 
oder überhaupt nicht in ein Melderegister 

inspectie, ten bureele van die inspectie. 

(2) Hij die niet voldoet aan één of meer 
der in het eerste lid genoemde verplichtin
gen, wordt niet in het bezit gesteld van een 
P ersoonsbewijs. 

Artikel 7. 
E en Persoonsbewijs wordt aan den ge

rechtigde slechts uitgereikt tegen ontvang
bewijs, nadat zijn identiteit, zijn burgerlijke 
staat en zijn staat van Nederlander, Neder
landsch onderdaan of vreemdeling zijn vast
gesteld overeenkomstig de in artikel 19 be
doelde voorschriften. 

Artikel 8. 
(1) Elk uitgereikt Persoonsbewijs heeft 

een geldigheidsduur van s jaren, te rekenen 
van de dagteekening der afgifte. 

(2) Verlenging van den geldigheidsduur 
is niet mogelijk. 

( ~) Een P ersoonsbewijs, welks geldig
heidsduur is verstreken, houdt op als zooda
nig te gelden en heeft alle daaraan toege
k ende of nog toe te kennen waarden verlo
ren. 

(4) Een, ter vervanging of vernieuwing 
van een vroeger uitgereikt P ersoonsbewijs, 
afgegeven nieuw P ersoonsbewijs geldt, te re
kenen van de dagteekening der afgifte, we
derom voor vijf jaren. 

Artikel 9. 
(1) Een P ersoonsbewijs, aan, in of op 

hetwelk één of meer kenmerken, voorge
schreven in de in artikel 19 bedoelde voor
schriften, ontbreken, is ongeldig. 

(2) Eveneens ongeldig is het Persoons
bewijs, waarvan een der in het eerste lid be
doelde kenmerken in een zoodanig onduide
lijken of onleesbaren staat verkeert, dat vast
stelling van de identiteit van den houder 
niet mogelijk is . 

Artikel 10. 

( 1) I eder gerechtigde is verplicht het 
hem uitgereikte P ersoonsbewijs onmiddellijk 
en zonder voorbehoud ter vervanging, ver
nieuwing of aanvulling in te leveren bij den 
burgemeester ' of, indien hij is opgenomen in 
het Centrale Bevolkingsregister of niet is 
opgenomen in eenig bevolkingsregister van 
het bezette Nederlandsche gebied, bij het 
Hoofd der Rijksinspectie, wanneer het Per
soonsbewijs, ingevolge het bepaalde in ar
tikel 8, derde lid , of in artikel g, als ongeldig 
is te beschouwen. 

(2) H et in het eerste lid bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
hem, wiens geslachts- of voornamen, natio
naliteit, beroep, burgerlijke staat, woon
plaats of huisadres wijziging heeft onder
gaan. 

(3) Ieder gerechtigde is verplicht, in ge
val van vermissing of ontvreemding van het 
hem uitgereikte P ersoonsbewijs, onverwijld 
daarvan aangifte te doen aan den burge
meester of, indien hij is opgenomen in het 
Centrale Bevolkingsregister of niet is opge-
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der besetzten niederländischen Gebiete ein
getragen ist, dem Leiter der Staatlichen In
spektion unter Angabe der Tatsachen und 
Umstände anzuzeigen, welche zum Auffin
den der abhandengekommenen ader entwen
deten K ennkarte führen können . 

(4) Wer gemäss § 50, Absatz 1 , des nie
derländischen Bürgerlichen Gesetzbuches 
einen Sterbefall anzeigt, ist verpflichtet, die 
im Besitz des Verstarbenen befindliche 
Kennkarte zugleich mit der Anzeige bei dem 
für den Todesort zuständigen B ürgermeister 
einzureichen . Wenn es d em Anzeigenden er
kennbarerweise unmöglich ist, dieser Ver
pflichtung zu genügen, sa obliegt die Ver
pflichtung, die K ennkarte des Verstarbenen 
einzureichen, jedem der H ausgenossen, Hin
terbliebenen ader Verwandten des Verstar
benen, die mit ihm regelmäss igen Umgang 
pflogen, es sei denn, dass diese H ausgenossen , 
H interbliebenen a der Verwandten in nach 
Ansicht des Bürgermeisters genügender Wei
se dartun ader glaubhaft machen, dass die 
betreffende K ennkarte verlorengegangen ist 
ader dass es ihnen unmöglich ist, für die Ein
reichung Sorge zu tragen . Die Verpflichtung 
entfällt, sobald die K ennkarte eingereicht ist. 

§ II. 

(1) Es is t jedermann verboten , sich auf 
welche Weise auch immer der ihm ausge
händigten K ennkarte zu entledigen ader an 
ihr irgendeine Aenderung, Ergänzung a der 
Hinzufügung vorzunehmen ader vornehmen 
zu Jassen . 

(2) Nur die im § 5 erwähnten Behörden 
ader B eamten dürfen - unter Beachtung 
der im § 9 erwähnten Vorschriften - Tat
sachen in eine K ennkarte eintragen, den In
halt einer solchen K ennkarte verändern ader 
e rgänzen ader ihm etwas hinzufügen. 

§ 12. 

(1) Eine K ennkarte wi rd eingezogen, so 
bald es sich herausstellt: 

1) dass die Voraussetzungen fü r die Aus
händigung nicht a der nicht mehr vorli egen ; 

2) dass die Geltungszeit abgelaufen ist; 
3) dass die K ennkarte kraft des im § 9 

ader zur Ausführung des § 19 Bestimmten 
ungültig ist; 

4) dass sie missbraucht worden ist ader 
wird ; 

5) dass ein Unbefugter Aenderungen , Er
gänzungen ader Hinzufügungen vorgenom
men hat ader vorzunehmen versucht hat. 

( 2) Abweichend van der Bestimmung 
des Absatzes 1, Ziffer 1, wird eine bereits 
ausgehändigte gültige Kennkarte nicht aus 
dem Grunde eingezogen, dass der Inhaber 
wegen Verzuges nach einem ausserhalb der 
besetzten niederländischen Gebiete liegen
den Ort aus dem Melderegister gestrichen 
ist. 

(3) Für die Einziehung einer Kennkarte 
ist der Bürgermeister ader , falls die P erson 
in d as Zentralmelderegister ader überhaupt 
nicht in eines der Melderegister der besetz
ten niederländischen Gebiete eingetragen ist, 

nomen in eenig bevolkingsregister van het 
bezette Nederlandsche gebied, aan het Hoofd 
der Rijksinspectie, onder mededeeling van 
de feiten en omstandigheden, welke tot de 
opsporing van het vermist of ontvreemd Per
soonsbewijs kunnen leiden. 

(4) Hij die de aangifte van overlijden 
doet, bedoeld in artikel 50, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, is verplicht het in het 
bezit van den overledene zijnde Persoonsbe
wijs tegelijk met de aangifte in te leveren 
bij den burgem eester der gemeente, waar het 
overlijden plaats vond. Indien de aangever 
in de kennelijke onmogelijkheid verkeert aan 
die verplichting te voldoen, rust de verplich
ting tot inlevering van het Persoonsbewijs 
van den overledene op ieder d er huisgenoo
ten, nabestaanden of verwanten van den 
overledene, met wie d eze geregeld verkeerde, 
t enzij die huisgenooten , nabestaanden of ver
wanten, ten genoegen van d en burgemeester, 
aantoonen of aannemelijk maken, dat be
doeld P ersoonsbewijs is verloren gegaan of 
dat zij in de onmogelijkheid verkeeren voor 
de inlevering zorg t e dragen. D e verplichting 
vervalt, zoodra het P ersoonsbewijs is ingele
verd. 

Artikel II. 

(1) H et is aan een ieder verboden zich 
op eenigerlei wijze van het hem uitgereikte 
P ersoonsbewijs te ontdoen of daarin eenige 
verandering, aanvulling of toevoeging aan te 
b rengen of te doen aanbrengen. 

(2) H et invullen, veranderen, aanvullen 
of toevoegen van gegevens aan, in of op een 
P ersoonsbewijs is slechts v eroorloofd aan d e 
in artikel 5 bedoelde autoriteiten of ambte
naren, in overeenst emming m et de in a rtikel 
19 bedoelde voorschriften. 

Artikel 12. 

(1) Een P ersoonsbewijs wordt ingetrok
ken zood ra blijkt: 

1) dat aan de voor de uitreiking gelden
de voorwaarden niet of niet meer wordt vol
daan ; 

2) dat de geldigheidsduur is verstreken ; 
3) dat het on geldig is ingevolge het be

paalde b ij a rtikel 9 of te r uitvoering van 
a rtikel 19; 

4) dat daarvan misbruik is of wordt ge-
maakt; . 

5) dat door onbevoegden veranderingen, 
aanvullingen of toevoegingen zijn aange
bracht of getracht aan te prengen. 

(2) M et afwijking in zooverre van het 
bepaalde in het eerste lid , ond er 1 , wordt, 
om redenen van afvoering van de bevolkings
registers wegens vertrek naar een buiten het 
bezette N ederlandsche gebied gelegen plaats, 
niet ingetrokken een eenmaal uitgereikt gel
dig P ersoonsbewijs. 

(3) Bevoegd tot de intrekking van een 
Persoonsbewijs is de burgemeester of, indien 
de persoon in het Centrale B evolkingsregis
ter is opgenomen of niet is opgenomen in 
eenig bevolkingsregister van het bezette Ne-
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der L eiter der Staatlichen Inspektion zu
ständig. 

(4) In Erwartung der Einziehung kann 
eine Kennkarte von jedem Fahndungsbeam
ten sowie von jedem gemäss § 5, Absatz 3, 
bestimmten Beamten gegen einfache Emp
iangsbescheinigung fortgenommen werden. 

§ 13 . 

Die Verfügung, durch die die Aushändi
gung einer K ennkarte verweigert oder eine 
Kennkarte eingezogen wird, ist mit Grün
den versehen innerhalb von acht Tagen nach 
dem auf der Verfügung vermerkten D atum 
durch Einschreibebrief oder durch ein per
sönlich zu behändigendes Schreiben dem Be
rechtigten zur Kenntnis zu bringen. 

§ 14. 

(1) Nur 1ier Berechtigte oder sein ge
setzlicher Ve rt eter können gegen die Ver
weigerung der ushändigung oder die Ein
ziehung einer K en~arte beim G eneralsekre
tär schriftlich B schwerde einlegen und 
zwar innerhalb von ierzehn Tagen, nachdem 
ihnen die im § 13 ~wähnte Verfügung zur 
Kenntnis gebracht i t . · 

(2) Die im vor ergehenden Absatz er
wähnte Beschwerde1chrift wird nebst einer 
Abschrift der Verfi,Jgung bei dem Bürger
meister, der die Yierfügung getroffen hat, 
oder , wenn die Verfügung vom Leiter der 
Staatlichcn Inspek~ion getroffen worden ist, 
tei diesem einge rcticht. 

(3) Der Bürg'ermeister oder der Leiter 
der Staatlichen Inspektion können die An
gelegenheit in nochmalige Erwägung ziehen , 
falls sich neue Gesichtspunkte ergeben. Fin
det er dazJ keinen Anlass, so leitet er die 
Beschwerd~schrift, auf der das Eingangs
datum ve rmerkt ist, nebst der Abschrift d er 
Verfügung und den erforderlichen Erläute
rungen innerhalb von acht Tagen nach dem 
genannten Eingangsdatum dem Generalse
kretär zu, der nach Anhörung der Abteilung 
für Verwaltungsstrei tigkeiten des S taatsrat s 
endgültig entscheidet. 

(4) Der Bürgermeister oder der Leiter 
der Staatlichen Inspektion sorgt unter Be
achtung der Entscheidung des Generalsekre
tärs nötigenfalls dafür, dass eine neue Kenn
karte ausgehändigt wird. 

§ 15. 
(1) Für jede auszuhändigende K enn

ka rte ist der Betrag von eine m Gulden als 
Gebühr zu entrichten; .von diesem B etrag 
fliessen 50 vom H undert der Staatskasse und 
50 vom H undert der Gemeindekasse zu. 

(2) Die durch die Staatliche Inspektion 
erhobenen Gebühren fliessen in voller H öhe 
d er Staatskasse zu. 

(3) Die Art und Weise der Erhebung 
der Gebühren und der R echnungsfüh rung 
über di e&e Gebühren wird durch die im § 19 
erwähnten Vorschriften geregelt. Die Erhe
bung anderer Gebühren oder Kosten ist ver
boten. 

(4) I m Falle der Bedürftigkeit oder Mit-
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derlandsche gebied, het H oofd der Rijksin
spectie. 

(4) In afwachting van de intrekking kan 
een Persoonsbewijs door iederen opsporings
ambtenaar, zoomede door iederen overeen 
komstig artikel 5, derde lid, aangewezen 
ambtenaar, tegen eenvoudig ontvangbewijs 
worden ingenomen. 

Artikel 13 . 

De beschikking, waarbij een P ersoonsbe
wijs wordt geweigerd of ingetrokken, wordt, 
met redenen omkleed, binnen acht dagen 
na de dagteekening der beschikking, bij aan
geteekend of persoonlijk uit te reiken schrij 
ven ter kennis gebracht van den gerechtigde. 

Artikel 14. 

(1) Uitsluitend de gerechtigde of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger kan bij d en Se
cretaris-Generaal schriftelijk in be(oep ko
men tegen de weigering of intrekking van 
een P ersoonsbewijs binnen veertien dagen , 
nadat de beschikking, bedoeld in artikel 13 , 
te zijner kennis is gekomen. 

(2) Het in het voorgaande lid bedoelde 
beroepschrift wordt, begeleid van een af
schrift van de beschikking, ingediend bij den 
burgemeester, die de beschikking nam, of 
zoo de beschikking is genomen door het 
Hoofd der R ij ksinspectie, bij dezen. 

(:ü D e burgemeester of het H oofd der 
Rij ksinspectie kan, indien nieuwe gezichts
punten zijn geopend, de zaak in nadere over
weging nemen. Vindt hij daartoe geen aan
leiding, dan zendt hij het beroepschrift, voor
zien van de dagteekening van ontvangst , met 
het afschrift van de beschikking en bege
leid van de noodige inlichtingen, binnen acht 
dagen na bedoelde dagteekening aan den Se
cretaris-Generaal , die zonder hooger beroep, 
den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van B estuur, gehoord, beslist. 

(4) D e burgemeester of het H oofd d er 
Rij ksinspectie zorgt, met inachtneming van 
de beslissing van den S ecretaris-Generaal, 
zoo noodig voor de uitreiking vaffeen nieuw 
P ersoonsbewijs. 

Artikel 15. 

(1) Voor elk uit t e reiken P ersoonsbe
wijs wordt een recht van een gulden aan le
ges geheven, van welk bedrag vijftig ten hon
derd komt ten bate van 's Rijks kas en vijf
tig ten honderd ten bate van de gemeente
kas. 

(2) D e door de Rijksinspectie geheven 
gelden komen tot het volle bedrag ten bate 
van 's Rijks kas. 

(:ü D e wijze van heffing en v erantwoor
ding der rechten wordt geregeld bij de in 
artikel IQ bedoelde voorschriften. D e heffing 
va.n andere rechten is verboden. 

(4) In geval van min- of onvermogen 
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tellosigkeit kann der Bürgermeist e r oder der 
Leiter der Staatlichen Inspektion den im 
Absatz 1 erwähnten Betrag bis zur Hälfte 
ermässigen oder gebührenfreie Aushändigung 
zugestehen. 

(s) Für eine zum Ersatz oder zur Er
neuerung einer früher ausgehändigten Kenn
karte auf Antrag auszuhändigende neue 
K ennkarte ist nur die Hälfte des im Absatz 
1 genannten Betrages verschuldet, sofern 
sich die Geltungsdauer der eingereichten a l
ten K ennkarte noch auf zwei oder mehr 
J ahre erstreckte. 

(6) Erfolgt der Ersatz oder die Erneue
rung auf Verlangen des Bürgermeisters oder 
des Leite rs der Staatlichen Inspektion, so 
werden nur Gebühren erhoben , falls sich die 
Geltungsdauer der eingereichten alten K enn
karte auf zwei oder mehr J ahre erstreckte. 

( 7) Für eine zum Ersatz oder zur Er
neuerung einer früher ausgehändigten K enn
karte auszuhändigende neue K ennkarte sind, 
unbeschadet der strafrechtlichen Folgen, Ge
bühren im Betrage des Zweifachen der im 
Absatz 1 genannten Gebühr zu entrichten , 
falls die alte Kennkarte nicht eingereicht 
worden ist. D iese Bestimmung findet keine 
Anwendung, wenn der Berechtigte in nach 
Ansicht d es Bürgermeisters oder des L eiters 
der Staatlichen Inspektion genügender Weise 
dartut, dass es ihm ohne sein Verschulden 
unmöglich ist, der Verpf!ichtung zur Ein 
reichung nachzukommen. 

§ 16. 

(1) Mit Haft bis zu vierzehn Tagen oder 
Geldstrafe bis zu einhundert Gulden wird 
bestraft: 

1) wer den B estimmungen des § 3, Ab
satz 1, zuwider nicht im Besitze einer gülti 
gen Kennkarte ist oder wer nicht oder nicht 
sofort einem der dort e rwähnten Verlangen 
genügt; 

2) wer den B estimmungen des § 4, Ab
satz 2, zuwider im Besitz von mehr als einer 
auf seinen Namen lautenden Kennkarte an
getroffen wird oder wer s ich eine Kennkarte 
aushändigen lässt oder aushändigen zu las
sen versucht, obwohl e r bereits im Besitze 
einer gültigen K ennkarte ist; 

3) wer den Bestimmungen des § 6, Ab
satz 1, Ziffer 1, zuwiderhandelt oder wer 
sich sonst auf Grund unrichtiger Angaben 
eine K ennkarte aushändigen lässt; 

4) wer einer Behörde oder einem Beam
ten im Sinne der §§ s und 18, die in Aus
führung dieser Verordnung auftreten, seine 
P ersonengleichheit verbirgt oder zu v erber
gen versucht, sowie wer sich eine auf einen 
falschen Namen oder Vernamen lautende 
oder eine falsche Eigenschaft anführende 
Kennkarte aushändigeri lässt ; 

5) wer seine Kennkarte einem andern 
zum Gebrauch überlässt oder sonst den Be
stimmungen des§ 11, Absatz 1, zuwiderhan
delt; 

6) wer eine für oder an einen andern 
ausgehändigte K ennkarte gebraucht oder zu 
e igenem Gebrauch zurückhält oder verwen
det oder zu verwenden v ersucht; 
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kan de burgemeester of het Hoofd der Rijks
inspectie het in het eerste lid genoemde be
drag tot de helft verminderen of kostelooze 
uitreiking toestaan. 

(5) Voor een, ter vervanging of vernieu
wing van een vroeger uitgereikt P ersoons
bewijs, op verzoek af te geven nieuw P er
soonsbewijs, is slechts de helft van het in het 
eerste lid genoemde bedrag verschuldigd, in
dien de geldigheidsduur van het ingeleverde 
oude P ersoonsbewijs nog twee jaren of meer 
bedroeg. 

(6) Geschiedt de vervanging of vernieu
wing op vordering van den burgemeester of 
van het Hoofd der Rijksinspectie, dan wor
den geen rechten geheven, indien de geldig
heidsduur van het ingeleverde oude Per
soonsbewijs nog twee jaren of meer bedroeg. 

( 7) Voor een, ter vervanging of vernieu
wing van een vroeger uitgereikt Persoonsbe
wijs, af te geven nieuw Persoonsbewijs wordt, 
onverminderd de strafrechtelijke gevolgen, 
een recht geheven tot het dubbele van het 
in het eerste lid genoemde bedrag, indien het 
oude Persoonsbewijs niet is ingeleverd. D eze 
bepaling. lijdt uitzondering, indien de ge
rechtigde ten genoegen van den burgemees
ter of het Hoofd der Rijksinspectie aan
toont, dat hij buiten zijn schuld of nalatig
heid in de onmogelijkheid verkeert, aan de 
verplichting tot inlevering te voldoen. 

Artikel 16. 

(1) Met hechtenis van ten hoogste veer
tien dagen of geldboete van ten hoogste hon
derd gulden wordt gestraft: 

1) hij die, in strijd met het bepaalde in 
artikel 3, eerste lid, niet in het bezit is van 
een geldig Persoonsbewijs of die niet of niet 
terstond voldoet aan een der daa r gestelde 
eischen; 

2) hij die, in strijd met het bepaalde in 
artikel 4, tweede lid, in het bezit wordt be
vonden van meer dan één te zijnen name 
gesteld Persoonsbewijs of die zich een P er
soonsbewijs doet uitreiken of tracht zich te 
doen uitreiken, ofschoon hij reeds in het be
zit van een geldig Persoonsbewijs is; 

3) hij die in strijd handelt m et het be
paalde in artikel 6, eerste lid , onder 1, of die 
anderszins op g rond van onware gegevens 
zich een P ersoonsbewijs doet uitreiken; 

4) hij die tegenover een autoriteit of 
ambtenaar, bedoeld in de artikelen s en 18, 
optredende bij de uitvoering van dit besluit, 
zijn identiteit verhult of tracht te verhullen, 
alsmede hij die zich een Persoonsbewijs doet 
uitreiken op een valschen naam of voornaam 
of met aanwijzing eener valsche hoedanig
heid; 

· s) hij die zijn Persoonsbewijs aan een 
ander ten gebruike afstaat of anderszins in 
strijd handelt met het bepaalde in artikel II, 

eerste lid; 
6) hij die een voor of aan een ander uit

gereikt P ersoonsbewijs gebruikt of tot eigen 
gebruik achterhoudt of aanwendt of tracht 
aan te wenden; 
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7) wer nicht ader nicht sofort der im 
§ 10 auferlegten Verpflichtung ader einer 
infolge dieses Paragraphen ergangenen Auf
forderung genügt; 

8) wer in der Absicht, sie zu gebrauchen 
ader durch andere gebrauchen zu lassen, als 
wäre sie echt und unverfälscht und als 
stimmte ihr Inhalt mit der Wahrheit über
ein, eine Kennkarte fälschlich anfertigt ader 
anfertigen lässt ader verfälscht ader verfäl
schen lässt ader eine Kennkarte , die einen 
falschen Namen ader Vornamen ader eine 
falsche Eigenschaft anführt, aushändigt ader 
aushändigen lässt, sowie wer sonst den Be
stimmungen des § 2, Absatz 3 ader 4, zu
widerhandelt. 

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1, 
Ziffern 1 , 2, 3, 4, 5, 7 und 8, werden diejeni
gen, deren Verschulden die Zuwiderhand
lung zuzuschreiben ist, den dort erwähnten 
Personen gleichgestellt. 

(3) In besonders schweren Fällen kann 
auf Gefängnis bis zu einem J ahr ader Geld
strafe bis zu zehntausend Gulden erkannt 
werden. 

§ 17. 
Die nach dieser VerordnungstrafbarenHand
lungen sind Uebertretungen ( overtredingen), 
mit Ausnahme der im § 16, Absatz 3, er
wähnten Handlungen, welche Verbrechen 
( misdrijven) sind. 

§ 18. 

Unbeschadet der Bestimmung des Arti
kels 141 der Strafprozessordnung (Wetboek 
van Strafvordering) sind die im § 5 erwähn
ten Behörden und die gemäss diesem Para
graphen bestimmten Beamten mit der Fahn
dung der nach dieser Verordnung strafbaren 
Handlungen beauftragt. 

§ 19. 

Der Generalsekretär erlässt die für die ge
hörige Durchführung dieser Verordnung er
forderlichen Vorschriften. 

§ 20. 

Diese Verordnung wird als "Kennkarten
verordnung" zitiert. 

§ 21. 

(1) § 19 tritt am Tage der Verkündung 
dieser Verordnung in Kraft. 

(2) Der Generalsekretär bestimmt, an 
welchen Tagen die übrigen Bestimmungen 
dieser Verordnung jeweils in Kraft treten. 

Den Haag, am 17. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium des Innern, 

K . ] . FREDERIKS . 

7) hij die niet of niet onmiddellijk vol
doet aan de verplichting, opgelegd in artikel 
10, of aan een ingevolge dat artikel gedane 
vordering; , 

8) hij die een Persoonsbewijs valschelijk 
opmaakt of doet opmaken of vervalscht of · 
doet vervalschen of zoodanig stuk op een ' 
valschen naam of voornaam of met aanwij
zing eener valsche hoedanigheid afgeeft of 
doet afgeven, met het oogmerk het te gebrui
ken of dpor anderen te doen gebruiken als 
ware het echt en onvervalscht en als ware de 
inhoud in overeenstemming met de waar
heid, zoomede hij die anderszins in strijd 
handelt met het bepaalde in artikel 2, derde 
of vierde lid. 

(2) Met de onder 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 8 van 
het eerste lid bedoelde personen worden ten 
deze gelijkgesteld zij, aan wier schuld of na
latigheid het is te wijten, dat de overtreding 
is begaan. 

(.,) In bijzonder zware gevallen kan ge
vangenisstraf tot één jaar of geldboete van 
ten hoogste tien duizend gulden opgelegd 
worden. 

Artikel 17. 

De feiten, bij dit besluit strafbaar gesteld, 
worden als overtredingen beschouwd, met 
uitzondering van die, bedoeld in het derde 
lid van artikel 16, welke als misdrijven wor
den beschouwd. 

Artikel 18. 

Met de opsporing van de in dit besluit be
doelde strafbare feiten zijn, onverminderd 
de bepaling van artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering, belast de in artikel 5 
bedoelde autoriteiten en aangewezen amö e
naren. 

Artikel 19. 

De Secretaris-Generaal stelt de voorschrif
ten vast, noodig voor een juiste uitvoering 
van dit besluit. 

Artikel 20 . 

Dit besluit wordt aangehaald als "Besluit 
Persoonsbewijzen''. 

Artikel 21. 

(1) Artikel 19 treedt in werking op den 
dag van afkondiging van dit besluit. 

(2) De Secretaris-Generaal bepaalt na
der op welk tijdstip of op welke tijdstippen 
de overige bepalingen van dit besluit onder
scheidenlijk in werking treden. 

's-Gravenhage, 17 October 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K. ]. FREDERIKS. 
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8. Oktober z940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Fi
nanzen liber das im Deutschen Reich 
angelegte niederländische Kapital.(Ver.
ordnungsblatt, Stück 34). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 de r Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die besetz
t en niederländischen Gebiete wi rd verord
net : 

§ 1. 

(1) Erlöse aus der Verwertung und Til
gung der im § 2 n äher bezeichneten Anlagen 
und Forderungen unterliegen, wenn d ie An
lagen und Forderungen beim Inkrafttreten 
dieser Verordnung Eigentum von Inländern 
im S inne des Artik els 1 der D evisenverord
nung 1940 waren, bei ihrer Ueberführung 
aus dem Deutschen Reiche nach den Nieder
landen bis zum 31. Dezember 1944 einer 
Steuer, die im Abzugswege zu Gunsten des 
Staates erhoben wird. 

(2) Es ist verboten, die Erlöse auf an
dere Weise als durch Vermittlung der vom 
Generalsekretär im Ministerium für Finan
zen bezeichneten Stelle zu empfangen. 

(3) Die Ueberführung erfolgt n u r, wenn 
der Gläubiger es wünscht. 

§ 2. 

(1) Anlagen und Forderungen im Sinne 
dieser Verordnung sind : 

1) Grundstücke, die im D eutsc-hen 
Reiche liegen, und dingliche R echte daran ; 

2) Aktien und andere Beteiligungen so
wie G enussrechte von Unternehmen, die im 
Deutschen Reiche ihren S itz haben; 

3) in Wertpapieren v~rbriefte oder nicht 
verbriefte Schuldforderungen gegen deutsche 
öffentlichrechtliche Körperschaften und ge
gen P ersonen oder Körperschaften des Pri
v atrechts, die im D cutschen Reiche ihren 
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder 
Sitz haben; 

4) andere Gegenstände, die d er Gene
ralsekretär im Ministerium für Finanzen 
entsprechend der deutschen Regelung den 
unter Ziffer 1 bis 3 genannten Gegenständen 
gleichstellt. 

(2) Zu diesen Anlagen und Forderungen 
gehören nicht: 

1) G egenstände, die Eigentum van Per
sonen ader Körperschaften sind, die im 
D eutschen R eiche ihren Wohnsitz, gewöhn
lichen Aufenthalt oder Sitz haben; 

2) die Schuldverschreibungen der deut
schen R eichsanleihen van 1924 und 1930 
(Dawes- und Younganleihen) sowie Schuld
verschreibun gen der ehemaligen Republik 
Oesterreich; 

3) die sogenannte Auswanderersperr
mark; 

N °. 198. 

8 October 1940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Financiën b etreffende het in het 
Duitsche Rijk belegde Nederlandsche 
kapitaal. (Verordeningen blad, Stuk 34). 

Op grond van § 1 der Verordening No . 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/ 1940 van den R ijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Van de tegenwaarde, verkregen bij 
vervreemding of delging van de onder arti
kel 2 vallende beleggingen en vorderingen, 
voor zoover deze zaken bij het in werking 
treden van dit besluit het eigendom van in
gezetenen in den zin van artikel 1 der D e
viezenverordening 1940 waren , wordt, bij het 
overmaken v an die tegenwaarde uit het 
Duitsche R ijk naar Nederland, een R ijksbe
lasting geheven door middel v an inhoudin g 
bij de uitbetaling. 

(2) H et is v erboden de t egenwaarde op 
andere wijze te ontvan gen dan door bemid
deling van de door den Secretaris -Generaal 
van het D epartement van Financiën aange
wezen instelling of kantoor. 

(3) H et overmaken geschiedt uitsluitend,. 
wanneer de schuldeischer het verlangt. 

Artikel 2 . 

(1 ) Beleggingen en vorderingen m den 
zin van dit besluit zijn : 

1) in het Duitsche Rijk gelegen onroe
rende goederen en op zulke goederen ge
vestigde zakelijke rechten; 

2) aandeelen en andere deelnemingen in,. 
a lsmede rechten op een aandeel in de winst 
van ondernemingen , die in het Duitsche Rijk 
gevestigd zijn; 

3) al dan n iet door effecten v ertegen
woordigde schuldvorderin gen op Duitsche 
publiekrechtelijke lichamen, dan wel o p par
ticuliere personen en lichamen, d ie in het 
Duitsche Rijk wonen, gewoonlij k verblijven, 
of gevestigd zijn ; 

4) andere zaken , door den S ecretaris
Generaal van het D epartement van Finan
ciën gelijkgesteld m et de onder 1 tot en met 
3 genoemde zaken , zulks in overeenstemming 
met de D uitsche regelingen betreffende het 
overmaken van kapitalen. 

(2) Onder b eleggingen en vorderingen 
zijn niet begrepen: 

1) zaken, welke eigendom zijn van perso
nen of lichamen, die in het Duitsche R ijk 
wonen, gewoonlijk verblijven of gevestigd 
zijn; 

2) obligatiën van de Duitsche Rijkslee
ningen van 1924 en van 1930, bekend als Da
wes- en Y oungleeningen, a lsmede obligatiën 
ten laste van de voormalige republiek Oos
tenrijk; 

3) de zoogenaamde " Aus:wander e rsperr
ma!'k"; 
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4) andere Gegenstände, die der General
sekretär im Ministerium für Finanzen ent
sprechend der deutschen Regelung den unter 
Ziffer 2 und 3 genannten Gegenständen 
gleichstellt. 

§ 3. 

(1) Die Steuer wird bei jeder Ueberwei
sung von Erlösen von Anlagen oder Forde
rungen für den Staat einbehalten. Die Ab
züge betragen : 

70 vom Hundert bei Verwertungen bis 
zum 31. Dezember 1941, 

60 vom Hundert bei Verwertungen im 
Jahre 1942, 

40 von Hundert bei Verwertungen im 
Jahre 1943, 

20 von Hundert bei Verwertungen im 
Jahre 1944. 

(2) Es bleibt dem Besteuerten überlas.
sen, dem zuständigen " Inspecteur" der 
Staatssteuerverwaltung nachzuweisen , dass 

· die Voraussetzungen der Steuererhebung im 
Einzelfalle nicht vorliegen. 

(3) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen kann die Steuer ganz oder teil
weise erlassen oder erstatten, wenn glaub
haft gemacht wird, dass die Anlage oder 
Forderung vor dem Inkrafttre ten dieser Ver
ordnung zu einem höheren Betrage als dem 
infolge der Entrichtung der Steuer sich erge
benden Restbetrag erworben worden ist und 
die wirtschaftliche Lage des ·Steuerpflichti
gen ein Entgegenkommen billig erscheinen 
lässt. D er Erlass und die Erstattung dürfen 
den Unterschied zwischen dem Erwerbspreis 
und dem R estbetrag nicht übersteigen. 

§ 4. 

Soweit die Erlöse im Sinne des § 1 in an
derer Weise, als dort im Absatz 2 vorgesehen 
ist, dem Berechtigten zufliessen. findet eine 
Veranlagung statt. 

§ 5. 

Die zur Durchführung diese r Verordnung 
erforderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär im Ministerium für Finanzen 
erlassen . 

§ 6. 

(1) Wer vorsätzlich der Vorschrift des 
§ 1 , Absatz 2, oder den auf Grund des § 5 
erlassenen Durchführungsbestimmun gen zu
widerhandelt, wird mit Gefängnis bis zu 
einem J ahr und mit Geldstrafe bis zu fünf
hunderttausend Gulden, mindestens mit dem 
Betrage der Steuer, oder mit einer dieser 
beiden Strafen bestraft. D ie strafbaren 
Handlungen sind Verbrechen ( misdrijven). 

(2) Wer die im Absatz 1 bezeichneten 
Vorschriften fahrlässig verletz t , wird mit 
Haft bis zu sechs Monaten und mit Geld
strafe bis zu einhunderttausend Gulden oder 
mit einer dieser b eiden Strafen bestraft. Die 
strafbaren H andlungen sind Uebertretungen 
( overtredingen). 

4) andere zaken, door den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financiën 
gelijkgesteld met de onder 2 en 3 genoemde 
zaken, zulks in overeenstemming met de 
Duitsche regelingen betreffende het overma
ken van kapitaleh. 

Artikel 3. 

(1) De belasting wordt bij elke overma
king van tegenwaarden van beleggingen of 
vorderingen ingehouden ten gunste van het 
Rijk. De inhouding bedraagt: 

70 teri honderd, indien het overmaken 
plaats vindt vóór 1 Januari 1942 ; 

60 ten honderd, indien het plaats vindt in 
1942; 

40 ten honderd, indien het plaats vindt in 
1943; 

20 ten honderd, indien hét plaats vindt in 
1944 . . 

(2) Het ligt eventueel op den weg van 
dengene, te wiens laste de belastinginhou
ding is toegepast, den bevoegden inspecteur· 
der Rijksbelastingadministratie aan te too
nen, dat geen belastingschuld was ontstaan. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan de belasting 
geheel of ten deele kwijtschelden . of terug
geven, indien aannemelijk wordt gemaakt, 
dat de belegging of vordering vóór het in 
werking treden van dit besluit verworven is 
tegen een hooger bedrag als het na d e inhou
ding overblijvende, mits tevens de economi
sche toestand van den belastingschuldige een 
tegemoetkoming billijk maakt. Kwijtschel
ding noch teruggaaf bedraagt meer dan het 
verschil tusschen den verkrijgingsprijs en het 
bedrag, dat overblijft na de inhouding vol
gens het vorige lid. 

Artikel 4. 

Indien een tegenwaarde, als bedoeld in ar
tikel 1, den gerechtigde toevloeit op andere 
wijze als aldaar is voorzien, wordt een aan
slag opgelegd. 

Artikel 5. 

De voor de uitvoering van dit besluit noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën vastgesteld. 

Artikel 6. 

(1) Hij die opzettelijk handelt in strijd 
1J1et artikel 1, lid 2, of met de krachtens ar
tikel 5 uitgevaardigde uitvoeringsvoorschrif
t en, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een jaar en met geldboete van 
ten hoogste vijfhonderd duizend gulden, doch 
ten minste het bedrag van de belasting, dan 
wel met één van beide voormelde straffen . 
De strafbare feiten zijn misdrijven. 

(2) Hij aan wiens schuld het te wijten 
is, dat hij handelt in strijd met een van de 
in het vorige lid bedoelde voorschriften, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
zes maanden en met geldboete van ten hoog
ste honderd duizend gulden, dan wel met 
één van beide voormelde straffen. De straf
bare feiten zijn overtredingen. 



N°. 198-199 240 1940 

§ 7. 
Wird eine der nach § 6 strafbaren Hand

lungen von einer oder im Auftrage ( van
wege) einer juristischen Person verlibt, so 
wird bestraft, wer den Auftrag zu der straf
baren Handlung erteilt oder bei der verbo
tenen Handlung oder Unterlassung die tat
sächliche (feitelijke) Leitung gehabt hat. 

§ 8. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verklindung in Kraft. 
(2) Sie wird als " Sperrmarksteuer-Ver

ordnung 1940" zitiert. 
Den Haag, am 8. Oktober 1940. 

'
0

• 199. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

- L. J . A. TRIP. 

14. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Finanzen liber Kriegsschadens-Versiche
rungsverbände auf Gegenseitigkeit. 
(Verordnungsblatt, Stück 34). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

§ I. 

Es ist verboten, ohne Genehmigung des 
Generalsekretärs im Ministerium für Fi
nanzen einen Verband ( organisatie) zu bil
den, der unter irgendeinem Namen oder in 
irgendeiner Form die gegenseitige Versiche
rung der Teilnehmer gegen irgendeine Form 
des Kriegsschadens bezweckt. 

§ 2. 

(1) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung bestehenden Kriegsscha
dens-Versicherungsverbände auf Gegensei 
tigkeit sind innerhalb zweier Wochen nach 
dem Inkrafttreten dieser Verordnung durch 
eingeschriebenen Brief beim Generalsekre
tär im Ministerium für Finanzen unter Bei
fügung ihrer Satzungen und allgemeinen Ge
schäftsbedingungen anzumelden. 

(2) Zur Anmeldung verpflichtet sind 
diejenigen, die den Verband tatsächlich lei
ten. Sie sind auf ein vom Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen oder in seinem 
Auftrage gestelltes Verlangen auch ver
pflichtet, alle weiteren Ausklinfte zu erteilen 
und Nachprüfungen des Geschäftsbetriebes 
des Verbandes zu dulden. 

§ 3. 
(1) Der Generalsekretär im Ministerium 

für Finanzen kann nähere Bestimmungen 
liber die Auslibung des Betriebes der Kriegs
schadens-Versicherungsverbände auf Gegen
seitigkeit festsetzen. 

( 2) Er kann die Liquidation oder die 
Zusammenlegung bestehender Verbände an-

Artikel 7. 
Wordt een feit, strafbaar volgens artikel 6, 

begaan door of vanwege een rechtspersoon, 
dan wordt hij gestraft die de opdracht tot 
de strafbare handeling gegeven, of bij het 
verboden handelen of nalaten de feitelijke 
leiding gehad heeft. 

Artikel 8. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) H et wordt aangehaald als "Geblok
keerde Marken-belastingbesluit 1940." 

's-Gravenhage, 8 October 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L. J . A. TRIP. 

N °. 199. 

14. Oktober 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende onderlinge 
molest-verzekeringsmaatschappijen. 
(Verordeningenblad, Stuk 34.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

H et is verboden zonder goedkeuring van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën een orgarusatie in het 
leven te roepen, welke zich, onder welke be
naming of in welken vorm ook, t en doel stelt 
de wederkeerige verzekering der deelgenoo
ten tegen eenigerlei vorm van molestschade. 

Artikel 2. 

(1) Van de op het oogenblik van de in
werkingtreding van dit besluit bestaande, op 
onderlingen grondslag werkzame molest-ver
zekeringsorganisaties moet binnen twee we
ken na de inwerkingtreding van dit besluit 
bij aangeteekend schrijven opgave worden 
gedaan aan den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën, onder mede
zending harer statuten en regle menten. 

(2) Tot aanmelding zijn verplicht dege
nen, die de feitelijke leiding der organisatie 
uitoefenen. Zij zijn op het daartoe door of 
vanwege den Secretaris-Generaal van het 
D epartement van Financiën gedaan verzoek 
verplicht alle verdere inlichtingen te ver
strekken en onderzoek te gedoogen. 

Artikel 3. 
(1) D e Secretaris-Generaal van het De

partement van Financiën kan nadere regelen 
stellen voor de uitoefening van het bedrijf 
der op onderlingen grondslag werkzame mo
lest-verzekeringsorganisaties. 

(2) Hij kan de liquidatie of de fusie van 
bestaande organisaties gelasten en de daar-
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ordnen und die dazu erforderlichen Vor
schriften erlassen. 

§ 4. 
(1) Zuwiderhandlungen gegen die Vor

schriften dieser Verordnung und ihrer Dur_ch
führungs bestimmungen werden mit Haft bis 
zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 
fünftausend Gulden bestraft. 

(2) Die Handlungen gemäss Absatz 1 
sind Uebertretungen ( overtredingen). 

§ 5. 
Die zur Durchführung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär im Ministerium für Finanzen 
erlassen. 

§ 6-
-Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 14. Oktober 1940. 

N °. 200. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

22. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Zuteilung von Backwaren aller 
Art) . (Verordnungsblatt, Stück 34.) 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Alle für den menschlichen Genuss geeig
neten Backerzeugnisse, die ganz oder teilwei
se aus Weizenmehl, Weizenauszugsmehl, 
Roggenmehl, Roggenauszugsmehl, Reismehl, 
Reisauszugsmehl, Buchweizenmehl oder 
Grützenmehl hergestellt sind oder bestehen, 
mit Ausnahme von Brot im Sinne des Arti
kels 1 der Brotzuteilungsverordnung 1940 II, 
sind Zuteilungswaren im Sinne des Artikels 
4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

Die zur Durchführung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom Generalse
kretär im Ministerium für Landwirtschaft 
und Fischerei erlassen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 22. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Landwirtschaft 

und Fischerei. 
H. M . HIRSCHFELD. 

voor noodzakelijke voorschriften uitvaardi
gen. 

Art}kel 4. 
(1) Overtreding van het bij of krachtens 

dit besluit bepaalde wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste zes maanden of- geld
boete van ten hoogste vijf duizend gulden. 

(2) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
worden als overtredingen beschouwd. 

Artikel 5. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën geeft de voor de uit
voering van dit besluit noodige voorschrif
ten. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 14 October 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

22 October 1940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Landbouw en Visscherij in
gevolge de Distributiewet 1939 (distri
butie van alle soorten gebak). (Verorde
ningenblad, Stuk 34.) 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3/1940. van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Alle voor m enschelijke consumptie ge

schikte gebakken producten, die geheel of 
ten deele vervaardigd zijn of bestaan uit tar
wemeel, tarwebloem, roggemeel, roggebloem, 
rijstemeel, rijstebloem, boekweitmeel of grut
temeel, met uitzondering van brood in den 
zin van artikel 1 van de Brooddistributiebe
schikking 1940 II, worden aangewezen als 
distributiegoederen in den zin van artikel 4 
van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noodi
ge bepalingen worden door den Secretaris
Generaal van het Departement van Land
bouw en Visscherij vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 October 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

IÓ 
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24. Oktober z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur Durch
führung des Zuteilungsgesetzes 1939 
(Zuteilung van Eiern) . (Verordnungs
blatt, S tück 34.) 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des R eichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

H ühner- und Enteneier sowie deren B e
standteile, auch wenn sie sich nicht in der 
Schale befinden, in frischem und konservier
tem Zustand, sind Zuteilungswaren im Sinne 

N°. 202. 

8. November 1940. ZWEITE VERORD
NUNG des Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete zur 
Ergänzung der Verordnung Nr. 51 /1940 
des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebicte über die Ein
führung van Wehrmachtbezugscheinen 
und Wehrmachtmarken für den Ankauf 
van zwangsbewirtschafteten ader ge
sperrten L ebens- und Futtermitteln. 
(Verordnungsblatt, Stück 35.) 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
I S . 778) verordne ich: 

§ l . 

(1) § 3, Satz 3, der Verordnung Nr. 51 / 
1940 in der Fassung der Verordnung Nr. 
138/1940 des R eichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete hat zu lau
ten, wie folgt: 

,.N achstehende Wehrmachtmarken wer
den. eingeführt: 

Blaue Wehrmachtmarken für fünfzig 
Gramm Brat; 

braune Wehrmachtmarken für hundert 
Gramm Kaffee ader zwanzig Gramm Tee; 

blaugrüne Wehrmar.htmarken für zwei
hundert Gramm Zucker; 

violette Wehrmachtma1ken für hundert 
Gramm Mehl; 

hellblaue Wehrmachtmarken mit rotem 
Aufdruck für hundert Gramm Fette; 

hellblaue Wehrmachtmarken mit 
schwarzem Aufdruck f"ir zehn Gramm 
Fette; 

rasa Wehrmachtmarken für fünfzig 
Gramm Fleisch ader Fleischwaren: 

graue Wehrmachtmarken mit schwar
zem Aufdruck für hundert Gramm Nähr
mittel aller Art; 

graue Wehrmachtmarken mit rotem 

des Artikels 4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

D ie zur D urchführung des § 1 e rforderli 
chen Vorschriften werden vom G eneralsekre
tär im Ministerium für Landwirtschaft und 
Fischerei erlassen. 

§ 3· 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

D en Haag, am 24. Oktober 1940. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium für Landwirtschaft 

und Fischerei, 
H. M . HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 No. S.730. R ed. ) 

N °. 202. 

8 November 1940. TWEEDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied ter 
aanvulling van de Verordening No. 51i 
1940 van den R ijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied betref
fende het invoeren van distributiekaar
ten en distributiebons voor de Duitsche 
Weermacht voor den aankoop van le
vens- en voedermiddelen, die onder de 
distributie vallen of waarvan het ge
bruik in het algemeen verboden is. (Ver
ordeningenblad, Stuk 35) . 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1 . 

(I) De derde volzin van§ 3 van de Ver
ordening No. 51 /1940, zooals deze is gewij 
zigd bij de Verordening No. 138/ I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied, moet luiden als volgt: 

"Onderstaande militaire distributiebons 
worden ingevoerd: 

blauwe militaire distributiebons voor 
vijftig gram brood; 

bruine militaire distributiebons voor 
honderd gram koffie of twintig gram thee; 

blauwgroene militaire distributiebons 
voor tweehonderd gram suiker; 

violette militaire distributiebons voor 
honderd gram meel; 

lichtblauwe militaire distributiebons 
met rooden opdruk voor honderd gram 
vet; 

lichtblauwe militaire distributiebons 
met zwarten opdruk voor tien gram vet; 

rose militaire distributiebons voor vijf
tig gram vleesch of vleeschwaren; 

grijze militaire distributiebons met 
zwarten opdruk voor honderd gram levens
middelen van elke soort; 

grijze militaire distributiebons met roo-
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Aufdruck für fünfundzwanzig Gramm Kä
se a ller Art; 

grüne Wehrmachtmarken für ein Ei." 

( 2) D ie Muster der grauen Wehrmacht
marke mit rotem Aufdruck und der grünen 
W ehrmacht m arke ergeben sich aus der An 
lage. 

§ 2. 

D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündun g m it Rückwi rkung vom 21. Oktober 
1940 in K raft. 

D en H aag, am 8. November 1940. 
D er Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
S EYSS-INQUART. 

Anlage. 

;Dtutf* ~<brmaci;t , 

• ~ft •nG3r, 

'Dlo.rtt , 'Jlitberlanbt 

(grau mit rotem Aufdruck, 
grijs met rooden opdruk) 

.N°, 20 3. 

7. N ovember 1940. VERORD NUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für Fi
nanzen über die Einfuhr inländischer 
und ausländischer Zahlungsmittel und 
Effekten. (Verordnungsblatt, Stück 35.) 

Auf Grund des Artikels 20 der Devisen
verordnung 1940 und gemäss §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3 / r940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
biete wird verordnet : 

§ I. 

(1) Inländische Zahlungsmittel und aus
ländische auf Reichsmark, R entenmark, im 
P rotektorat Böhmen und Mähren ausgege
bene Kronen und auf Zloty lautende Zah
lungsmittel, einschliesslich ausser Kurs ge
setzter Geldsorten dieser Art, dürfen nur mit 
Genehmigung des Deviseninstituts einge
führt werden. 

(2) Die Beschränkungen des Absatzes x 
geiten nicht für die Einfohr von inländischen 
und auf R eichsmark und Rentenmark lau
tenden Zahlungsmitteln, soweit von diesen 
aus dem Gebiet des D eutschen Reiches im 
Reiseverkehr bis zu siebenhundertfünfzig 
Gulden oder eintausend R eichsmark bei je
dem Grenzübertritt und im Grenzverkehr 
bis zu fünfundsiebzig Gulden oder einhun
dert Reichsmark täglich, höchstens jedoch 
bis zu siebenhundertfünfzig Gulden oder ein
tausend Reichsmark monatlich eingeführt 
werden. 

den opdruk voor vijf en twintig gram kaas 
van elke soort; 

groene militaire distributiebons voor 
een ei." 
( 2) H et model der grijze militai re d istr i

butiebons met rooden opdruk en der groene 
milit a ire distributiebons is v astgesteld, a ls 
in de aan deze verordening toegevoegde b ij
lage is aangegeven. 

Artikel 2. 

Deze vero rdening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging met terugwerkende 
kracht tot 21 October 1940. 

's-G ravenhage, 8 N ovem ber 1940. 
D e R ijkscommissaris voor het bezette 

Nederlandsche gebied, 
S EYSS-I NQUART. 

BIJLAGE. 

(grün, groen) 

N °. 203 . 

7 N ovember 1940. BESL U I T van den Se
cretaris -Generaal van het D epartement 
van Financiën betreffende den invoer 
van binnenlandsche en buitenlandsche 
betaalmiddelen en effecten. (Verorde
ningenblad, Stuk 35). 

Ingevolge artikel 20 der D eviezenveror
dening 1940 en in overeenstemming met §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/ 1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
(1) D e invoer van binnenlandsche be

taalmiddelen en van buitenlandsche betaal
middelen , uitgedrukt in Rijksmark, Renten
mark, in het Protectoraat Bohemen en Mo
ravië uitgegeven Kronen en in Zloty, met 
inbegrip van niet meer gangbare betaalmid
delen van dezelfde soort, is slechts met ver
gunning van het Deviezeninstituut geoor
loofd. 

(2) Het bepaalde in het vorige lid is 
niet van toepassing op den invoer van bin
nenlandsche en in Rijksmark en Rentenmark 
uitgedrukte betaalmiddelen, voor zoover de 
invoer geschiedt uit het gebied van het 
Duitsche Rijk en wel in het reisverkeer tot 
ten hoogste zevenhonderd vijftig gulden of 
duizend Rijksmark bij iedere grensoverschrij
ding, in het grensverkeer tot ten hoogste vijf 
en zeventig gulden of honderd Rijksmark 
per dag, ten hoogste echter zevenhonderd 
vijftig gulden of duizend Rijksmark per 
maand. 
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§ 2. 

(1) A usländische Effekten ( eflecten), 
die von einer natürlichen oder juristischen 
Persen ausgestellt sind, die ihren Wohnsitz 
oder S itz im Gebiet des Deutschen Reiches 
bat, dürfen nur mit Genehmigung des Devi
seninstituts eingeführt werden. 

( 2) D ie Beschränkungen des Absatzes 1 
geiten nicht für <lie Einfuhr der dort genann
ten Effekten aus dem Gebiet des Deutschen 
Reiches, soweit die Ausfuhr aus dem Deut
schen Reich nach den dort geltenden Be
stimmungen zulässig ist oder mit Genehmi
gung erfolgt. 

§ 3. 
( 1) Inländer haben den Empfang der in 

§§ 1 und 2 aufgeführten Werte, die ihnen 
aus dem Ausland zugesandt worden sind oder 
die ihnen von einer aus dem Ausland einrei
sen den Persen ausgehändigt worden sind und 
von denen sie wissen oder den Umständen 
nach annehmen müssen, dass sie entgegen 
den Vorschriften der §§ 1 und 2 eingeführ t 
worden sind, binnen drei Tagen dem Devi
seninstitut anzuzeigen. 

(2 ) D as Deviseninstitut bestimmt, wie 
mit den aus dem Ausland entgegen den Vor
schriften der §§ 1 und 2 eingeführten Wer
ten zu verfahren ist. 

§ 4. 
Das Deviseninstitut kann Ausnahmen von 

den Beschränkungen der §§ 1 und 2 zulas
sen. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in K raft. 
D en Haag, am 7. November 1940. 

N °. 2 0 4 . 

De,· Generalsekrefär 
im Ministerium lür Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

I. November I940. VERORD NUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Landwirtschaft und Fischerei und für 
Finanzen liber eine Abänderung des 
Krisengesetzes für die Landwirtschaft 
1933 (Staatsblatt Nr. 261). (Verord
nungsblatt, Stück 35) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/,940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Artikel 9, Absatz 1, Buchstabe b, des Kri
sengesetzes für die Landwirtschaft 1933 
(Staatsblatt Nr. 261) wird dahin abgeän
dert dass zwischen den Worten "doen afle
vere~" (abliefern lassen) und "van zoodani
ge producten" (derartiger Erzeugnisse) ein 
Beistrich und anschliessend die \1Vorte "ge-

Artikel 2 . 

(1) D e invoer van buitenlandsche effec
ten, uitgegeven door een natuurlijk e of 
rechtspersoon, die zijn woonplaats binnen het 
gebied van het Duitsche Rijk heeft of aldaar 
gevestigd is, is slechts met vérgunning van 
het Deviezeninstituut geoorloofd. 

(2) Het bepaalde in het vorige lid is niet 
van toepassing op den invoer van de daar 
bedoelde effecten uit het gebied van het 
Duitsche Rijk, voor zoover de uitvoer uit het 
Duitsche Rijk overeenkomstig de aldaar gel
dende voorschriften toegelaten is dan wel 
met vergunning plaats vindt. 

Artikel 3. 
(1) Ingezetenen zijn verplicht van de 

ontvangst van waarden, als bedoeld in de 
artikelen 1 en 2, die hun uit het buitenlan d 
toegezonden of door een uit het buitenland 
binnenkomend persoon overhandigd zijn en 
waarvan zij weten of redelijkerwijze moeten 
aannemen, dat zij in strijd met de bepalin
gen van de artikelen 1 en 2 zijn ingevoerd, 
binnen drie dagen bij het Deviezeninstituut 
aangifte te doen. 

(2) Het Deviezeninstituut bepaalt, op 
welke wijze met uit het buitenland in strijd 
met de bepalingen van de artikelen 1 en 2 

ingevoerde waarden zal worden gehandeld. 

Artikel 4. 
Het Deviezeninstituut kan uitzon deringen 

op de beperkende bepalingen van de artike
len 1 en 2 vaststellen. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 7 November 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

bruiken, doen gebruiken, verbruiken, deen 
verbruiken, vervoederen, doen vervoederen, 
aanvoeren, doen aanvoeren, ontvangen, doen 
ontvangen" (gebrauchen, gebrauchen Jassen, 
verbrauchen, verbrauchen lassen, verfüttem, 
vedüttem lassen, die Anfuhr bewirken, die 
Anfuhr bewirken lassen, empfangen, emp
fangen lassen) eingefügt werden. 

§ 2. 

Diese Verordnung t ritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 1. November 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Landwirtschalt 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium lür Finanzen, 

L . J. A. TRIP. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad I940 N °. S.73I. Red.). 
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N°. 205. 

3r. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten über die Er
nennung und die Befugnisse von stell
vertretenden Inspektoren der Volksge
sundhei t . (Verordnungs blatt, S tück 3 s) . 

Auf Grund § I der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/r940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird· ver
ordnet: 

§ I. 

(1) Unbeschadet der Bestimmung des 
Artikels 3 d es Gesundheitsgesetzes (Staats
blatt 1919, Nr. 784) können auch stellver-
tretende Inspektoren der Volksgesundheit 
mit der Wahrnehmung der staatlichen Auf-
sicht über di e Volksgesundheit betraut wer
den. 

(2) Die Ernennung, Suspension und Ent
lassung der stellvertretenden Inspektoren 
obliegt dem Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten. 

(3) Der Generalsekretär im Ministe
rium für Soziale Angelegenheiten bestimmt 
den Dienstsitz sowie den örtlichen und sach
lichen Wirkungsbereich der stellvertreten
den Inspektoren der Volksgesundheit , 

(4) Die stellvertretenden Inspektoren 
der Volksgesundheit unterliegen der laufen 
den Dienstaufsicht der Inspektoren der 
Volksgesundheit und sind im Rahmen des 
ihnen vom_ Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten übertragenen 
sachlichen Wirkungsbereichs an deren Wei
sungen gebunden. 

N °. 206. 

3r. Oktober 1940. VERORDNUNG des 
G eneralsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt über 
den Aufbau einer Selbstverwaltungsor
ganisation zur Förderung der gewerbli
chen -Wirtschaft. (Verordnungsblatt, 
Stück 36.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 d er Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen G ebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

(1) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Handel , Gewerbe und Schiffahrt erlässt 
die Vorschriften und trifft die Massnahmen, 
die für den Aufbau einer Selbstverwaltungs
organisation zur Förderung der gewerbli
chen Wirtschaft erforderlich sind. 

(2) Sofern zu diesem Zweck Wirtschafts
verbände errichtet, anerkannt, aufgelöst 
ader vereinigt werden und es sich dabei urn 
Verbände von Unternehmungen handelt, die 
nicht oder nicht nur in den Amtsbereich des 

(5) Die stellvertretenden Inspektoren 
der Volksgesundheit führen in Ausführung 
ihres Dienstes Ausweiskarten mit sich, die 
vom Generalsekretär im Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten ausgestellt werden. 

§ 2. 

(1) Die B efugnisse und Pflichten, wel
che die Bestimmungen der Artikel 15, 16, 17 
und 18, Absatz 2, des Gesundheitsgesetzes 
(Staatsblatt 19r9, Nr. 784) sowie des Arti 
kels 22, Absatz 2, des K öniglichen B eschlus
ses vom 19. Februar 1920 (Staatsblatt Nr. 
83) zur Durchführung des Artikels 19 des 
Gesundheitsgesetzes mit Beziehung auf die 
Inspektoren der Volksgesundheit festsetzen, 
obliegen auch den stellvertretenden Inspek
toren der Volksgesundheit. 

(2) Die Vertretung eines Inspektors der 
Volksgesundheit kann in den Fällen des Ar
tikels 22, Absatz 1 , des vorerwähnten Be
schlusses ausser durch die dort bezeichneten 
Personen auch durch einen vom General
sekretär im Ministerium für Soziale Ange
legenheiten zu bezeichnenden stellvertreten
den Inspektor der Volksgesundheit erfolgen. 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 31. Oktober 1940. 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten 
(mit der Wahrnehmung der 

Geschäfte beauftragt), 
R. A. VERWEY. 

(De Neder/andsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N ° . S.807. Red.). 

N°. 206. 

31 October 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D e partement 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende den opbouw van een zelf
standige organisatie ter ontwikkeling 
van het bedrijfsleven. (Verordeningen 
blad, Stuk 36) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 

(1) De Secretaris-G eneraal van het D e
partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart vaardigt de voorschriften uit en 
treft de maatregelen, welke voor den op
bouw van een zelfstandige organisatie ter 
ontwikkeling van het bedrijfsleven noodig 
zijn. 

(2) Voor zoover tot dit doel bedrijfs
organisaties worden opgericht, erkend, ont
bonden of vereenigd en het daarbij organisa
ties van ondernemingen betreft, waarvoor 
het D epartement van Handel, Nijverheid en 
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Ministeriums für Handel , Gewerbe und 
Schiffahrt gehören, trifft der Generalsekre
tär im Ministerium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt seine Massnahmen im Ein
vernehmen mit dem G eneralsekret är im zu
ständigen Ministerium. 

(3) D er G eneralsekretär im Ministe
rium für Handel , Gewerbe und Schiffahrt 
kann seine Befugnisse auf Grund des Ab
satzes I übertragen . 

§ 2, 

Aenderungen der R echtsverhältnisse , die 
auf Grund dieser Verordnung und d er dazu 
erlassenen D urchführungsvorschriften und 
Anordnungen entstehen , begründen keinen 
Anspruch auf Entschädigun g. 

§ 3. 
(1) W er vorsä t zlich den Durchführungs

vorschriften ader Anordnungen zuwiderhan
delt, die de r Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, G ewerbe und S chiffahrt ader 
van ihm dazu bestimmte Stellen auf Grund 
dieser Verordnung e rlassen, wird mit Ge
fängnis bis zu fü nf J ahren a der mit Geld 
strafe bis zu einhunderttausend Gulden be
straft. 

(2) Wer einer der im Absatz I bezeich
n eten Vorschriften a der Anordnun gen fahr
lässig zuwide rhandelt , wird mit Gefängnis 
bis zu einem J ahr oder mit Geldstrafe bis zu 
zehntausend Gulden bestraft. 

(:ü D ie strafbaren H andlungen nach den 
Absätzen I und 2 sind Verbrecher. ( misdrij
ven). 

§ 4· 
Wird eine de r nach § 3 strafbaren H and

lungen im R a hmen des Betriebes einer ju
ristischen Person verübt, sa wird derjenige 
bestraft, de r den Auftrag zu der Handlung 
erteilt ader dabei die tatsächliche ( fe i telijke) 
Leitung gehabt hat. 

§ 5. 
(1) D ie Strafverfolgung findet nur auf 

Antrag des G enera!sekretärs im Ministerium 
für Handel , Gewerbe und Schiffahrt statt. 

(2) D er Antrag kann jederzeit zu ri.ick
genomme n werden. 

(3) D ie Bestimmung des § 18 de r Ver
o rdnung Nr. 52/1940 d es Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
über die D eutsche G erichtsb arkeit in Stra f
sachen bleibt unberührt. 

§ 6. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver 
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 31. Oktober 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium l ür H andel, 
Gewerbe und Schi ffahrt : 

H. M. HIRSCHFELD. 

Scheepvaart niet of niet uitsluitend bevoegd 
is, neemt de Secre taris-Generaal van het 
Departement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaa rt zijn m a atregelen in overeen
st emming met den S ecretaris-Generaal van 
het bevoegde D epartement. 

(3) D e Secretaris-G eneraal van het D e
partement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart k an zijn uit lid I voortvloeiende be
voegdheden overdragen. 

Artikel 2. 

Veranderingen in de rechtsverhoudingen , 
welke als uitvloeisel van dit b esluit en de 
ter uitvoering daarvan uitgevaardigde voor
schriften en beschikkingen ontstaan, geven 
geen aanspraak op schadevergoeding. 

Artikel 3. 
(1) H ij die opzettelijk in strijd handelt 

met de voorschriften of beschikkingen, wel
ke de Secretaris-Generaal van het D eparte
m ent van Handel , N ijverheid en Scheep 
vaart of de door dezen aangewezen instan
ties t er uitvoering van dit b esluit hebben uit
gevaardigd, wordt met gevangenisstraf van 
ten hoogste vijf jaren of m et geldboe t e v an 
ten hoogste honderd duizend gulden ge
s traft. 

(2) Hij die door zijn schuld in strijd han
delt met een der in lid I bedoelde voorschrif
ten of beschikkingen, wordt m et gevange
nisstraf van ten hoogste een jaar of m et 
geldboete van t en hoogste tien duizend gul
den gestraft. 

(3) De in de leden I en 2 bedoelde straf
bare feiten worden als misdrijven beschouwd. 

Artikel 4. 
Wanneer een der in artikel 3 strafbaar 

gestelde feiten door of vanwege een rechts
persoon wordt begaan, wordt de s trafvervol
ging ingesteld en de straf uitgesproken tegen 
dengene, die de opdracht tot de s trafbare 
handeling gegeven heeft of daarbij de feite
lijke leiding heeft gehad. 

Artikel 5. 
(1) D e strafvervolgin g heeft niet plaats 

dan op klachte van den S ecretari s-Generaal 
v an het D epartem ent van Handel, Nijver
heia en Scheepvaart. 

( 2) De klacht kan te allen tijdt worden 
ingetrokken. 

( 3) Het bepaalde in § 18 der Verorde
ning No. 52 /1940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied b e
treffende de Duitsche rechterlij ke macht 
voor strafzaken blijft onverminderd gelden . 

Artikel 6. 
Dit besluit t reedt in werkin g op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 31 October 1940. 
D e S ecre taris-Generaal 

van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCIIFELD. 
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N°. 20 7. 

7. November z940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Finanzen, für Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt und für Landwirtschaft und 
Fischerei zur Abänderung der "D evisen
vorschrift I". (Verordnungsblatt, Stück 
36). 

Auf Grund des Artikels 35 der Devisen
verordnung 1940 und gemäss §§ 2 und 3 der 
Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskommis
sars für die besetzten niederländischen Ge
b iete wird verordnet : 

§ I. 

§ 1 der "Devisenvorschrift I " (Verord-· 
nungsblatt Stück 14, Nr. 67/1940) hat zu 
lauten wie folgt: 

,,(1) I n länder dürfen zugunsten von 
Inländern oder von natürlichen oder ju
ristischen Personen, die im Gebiete des 
Deutschen Reiches ihren Wohnsitz oder 
Sitz haben , ohne Genehmigung des Devi 
seninstituts über die nachstehenden Werte 
verfügen, sie belasten und veräussem 
(vervreemden): 

1) Sperrforderungen, wenn derSchuld
ner im Gebiete des Deutschen Reiches 
seinen Wohnsitz oder Sitz hat; 

2) Effekten, die von einer natürlichen 
oder juristischen Person ausgestellt sind, 
die ihren Wohnsitz oder Sitz im Gebiete 
des D eutschen Reiches hat; 

3) andere R echte, soweit die daraus 
hervorgehenden Forderungen ausschliess
lich gegen natürliche oder jurist,sche Per
sonen geitend gemacht werden können, die 
1m Gebiete des Deutschen Reiches ihren 
Wohnsitz oder Sitz haben; 

4) im Gebiete des D eutschen Reiches 
gelegene unbewegliche Sachen. 

(2) Die Erleichterungen des Absatzes 
r geiten für die dort genannten Werte nur 
wenn: 

1) diese Werte am 1. November 1940 
Inländern gehörten oder nach diesem 
Zeitpunkt mittelbar oder unmittelbar 
durch Verwertung solcher Vermögensan
lagen oder unter Ueberweisung des An
lagewertes im deutsch-niederländischen 
Verrechnungsverkehr erworben worden 
sind und 

2) die Verfügung, Belastung oder Ver
äusserung dieser Werte nach den deut
schen Bestimmungen ohne Genehmigung 
zulässig ist. 

(3) Ueberweisungen zwischen dem 
Gebiet des Deutschen Reiches und den 
besetzten niederländischen Gebieten auf 
Grund von Verfügungen, Belastungen oder 
Veräusserungen nach Absatz 1 dürfen nur 
im Wege des deutsch-niederländischen 
Verrechnungsverkehrs erfolgen. 

(4) G eldwertige Papiere ( geldswaar
dige papieren) und Dokumente, in <lenen 

0
• 207. 

7 November z940. BESLUIT van de Se
cretar issen-Generaal van de D eparte
menten van Financiën, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherii.!ot wijziging van het 
,,D eviezenbesluit I". (Verordeningen
blad, Stuk 36). 

Ingevolge artikel JS der D eviezenveror
dening 1940 en in overeenstemming met §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Het bepaalde in artikel r van het "De
viezenbesluit I" (Verordeningenblad Stuk 
14, No. 67/r940) wordt als volgt gewijzigd: 

,, (1) Het is aan ingezetenen zonder 
vergunning van het Deviezeninstituut ge
oorloofd ten gunste van ingezetenen of 
ten gunste van natuurlijke of rechtsperso
,nen, die binne n het gebied van het Duit
sche Rij k haar woonplaats hebben dan wel 
aldaar gevestigd zijn, over de volgende 
waarden te beschikken, deze te bezwaren 
of te vervreemden: 

r) geblokkeerde vorderingen, wanneer 
de schuldenaar zijn woonplaats binnen het 
gebied van het Duitsche Rijk heeft dan 
wel aldaar gevestigd is; 

2) effecten, uitgegeven door een na
tuurlijke of rechtspersoon, die binnen het 
gebied van het Duitsche Rijk haar woon
plaats heeft dan wel aldaar gevestigd is; 

3) andere onlichamelijke zaken, voor 
zoover de daaruit voortvloeiende vorde
ringen uitsluitend kunnen worden geldend 
gemaakt jegens natuurlijke of rechtsper
sonen, die binnen het gebied van het 
Duitsche Rijk haar woonplaats hebben dan 
wel aldaar gevestigd zijn; 

4) binnen het gebied van het Duitsche 
Rijk gelegen onroerende goederen. 

(2) De vrijstellingen, bedoeld in het 
eerste lid, gelden ten aanzien van de daar
in genoemde waarden slechts, indien: 

1) deze waarden op 1 November 1940 
aan ingezetenen toebehoorden dan wel na 
dit tijdstip middellijk of onmiddellijk door 
tegeldemaking van zoodanige waarden of 
door overmaking over de Nederlandsch 
Duitsche clearing van de benoodigde be
dragen zijn verkregen en 

2) de beschikking over deze waarden, 
de bezwaring of de vervreemding er van 
krachtens de Duitsche bepalingen zonder 
vergunning kan geschieden. 

(3) Overmakingen tusschen het ge
bied van het Duitsche Rijk en het bezette 
Nederlandsche gebied op grond van be
schikkingen, bezwaringen of vervreemdin
gen ingevolge het eerste lid mogen slechts 
over de Nederlandsch-Duitsche clearing 
geschieden. 

(4) Geldswaardige papieren en docu
menten, waarin vorderingen zijn be-
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Forderungen verkörpert sind und bei <lenen 
der Schuldner der geldwertigen Papiere 
und der Forderungen im Gebiete des 
D eutschen Reiches seinen Wohnsitz oder 
S itz hat, sowie Effekten ( effecten), die 
von einer natürlichen oderjuristischenPer
son ausgestellt sind, die ihren Wohnsitz 
oder Sitz in diesem Gebiete hat, dürfen 
ohne Genehmigung des Deviseninstituts 
in das Gebiet des Deutschen Reiches aus
geführt werden." 

§ 2 , 

D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 7. November 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 
Der Genera/sekretär 

im Ministerium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

D er Genera/sekretär 
im Ministerium für Landwirtschaft 

und Fischerei, 
H. M. HIRSCHFELD. 

IJ . November I940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
1939 ( Zuteilung von Linoleum) . (Ver
ordnungsblatt, Stück 37). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatshlatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derlä ndischen Gebiete wird verordnet: 

§ l . 

Alle Arten Linoleum, bedruckteT Filzwoll
pappen und linoleumähnlicher Erzeugnisse 
sind Zuteilungswaren im Sinne des Artikels 
4 des Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2 . 

D ie zur Durchführung des § 1 e rforderli
chen Vorschriften werden vom Generalse
kretär im Ministerium für H andel, Gewerbe 
mÎd Schiffahrt erlassen. 

§ 3 . 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

Den Haag, am 13. November 1940. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, Gewerbe 

und Schiffahrt, 
H. M . HIRSCHFELD. 

lichaamd, en waarbij de schuldenaar der 
geldswaardige papieren en vorderingen 
binnen het gebied van het D uitsche R ijk 
zijn woonplaats heeft dan wel aldaar ge
vestigd is, zoomede effecten, uitgegeven 
door een natuurlijke of rechtspersoon, die 
binnen dit gebied haar woonplaats heeft, 
dan wel aldaar gevestigd is, mogen zonder 
vergunning van het D eviezeninstituut naar 
het gebied van het Duitsche Rijk worden 
uitgevoerd." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 November 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën , 

L . J. A. TRIP. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD . 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 208. 

IJ November I940. BESCHIKKI NG van 
den Secretaris-Generaal van het D epar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de D istr ibutie
wet 1939 (distributie van linoleum). 
(Verordeningenblad, Stuk 37). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met §§ 2 en 3 der Verordening 
No . . ~/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Alle soorten van linoleum, viltzeil (be
drukt viltpapier) en vloerzeil worden aange
wezen als distributiegoederen in den zin van 
artikel 4 der Distributiewet 1939. 

Artikel 
0

2. 

D e voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
D eze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 November 1940. 

De SecretarÎs-Generaa/ 
van het D epartement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M . Hrns CHFELD. 
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N°. 209. 

9. November 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Zuteilung von Altmaterialien und 
Abfallstoffen). (Verordnungsblatt, Stück 
37). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Altmaterialen und Abfallstoffe sind Zu
teilungswaren im Sinne des Artikels 4 des 
Zuteilungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

Die zur Durchführung des § 1 erforderli
chen Vorschriften werden vom Generalsekre
tär im Ministerium für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt erlassen. 

§ 3-

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 9. November 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium lür Handel , Gewerbe 
und Schiffahrt, 

H . M . HIRSCHFELD. 

N °. 210. 

8. November 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur Abän
derung des Krisengesetzes für die Land
wirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staatsblatt 
Nr. 261). (Verordnungsblatt, Stück 37). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird im 
Sinne des Artikels 1, Ziffer 5, Buchstabe c, 
und des Artikels 37, Absatz 1 , des Krisen
gesetzes für die Landwirtschaft vom 5. Mai 
1933 (Staatsblatt Nr. 261) verordnet: 

§ I. 

Artikel 1, Ziffer 5, Buchstabe a , des Kri-

N°. 211. 

25. November 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber die Errich
tung des Ministeriums für Erziehung, 
W issenscha ft und Kulturverwaltung so
wie des Ministeriums für Volksaufklä
rung und Künste. (Verordnungsblatt, 
Stück 38). 

9 November 1940. BESCHIKKING van 
den Secretaris- Generaal van het Depar
tement v an Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van oude materia
len en afvalstoffen). (Verordeningen
blad, Stuk 37). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Oude materialen en afvalstoffen worden 
aangewezen als distributiegoederen in den 
zin van artikel 4 van de Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generar:il van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 9 November 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M . HIRSCHFELD. 

sengesetzes für die Landwirtschaft vom 5. 
Mai 1933 (Staatsblatt Nr. 261) wird dahin 
abgeändert, dass hinter dem Wort "caseïne;" 
(Kasein) die Worte "specerijen; gember; je
neverbessen; uien;" ( Gewürze, Ingwer, 
Wacholderbeeren, Zwiebeln) eingefügt wer
den. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 8. November 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Landwirtschait 

und Fischerei, 
H. M. HIRSCHFELD. 

(De Nederlandsche Tekst is afgekondigd 
in Staatsblad 1940 N °. S.732. Red.). 

N° . 211. 

25 November 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied tot instelling van 
Departementen van Algem een Bestuur, 
welke den naam zullen dragen van De
partement van Opvoeding, W etenschap 
en Cultuurbescherming en van Departe
ment van Volksvoorlichting en Kunsten. 
(Verordeningenblad, Stuk 38). 
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Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
IS. 778) verordne ich: 

§ r. 

An die Stelle des Ministeriums für Un
terricht, Künste und Wissenschaften (De
partement van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen) treten das Ministerium für 
Erziehung, Wissenschaft und Kulturverwal
tung (Departement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming) sowie das 
Ministerium für Volksaufklärung und Kün
ste (Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten). 

§ 2. 

Zum Wirkungsbereich des Ministeriums 
für Erziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung gehören alle öffentlichen und priva
ten (bijzondere) Schul- und Erziehungsan
stalten einschliesslich der Hochschulen; die 
Lehrerbildung, das Schulfilmwesen, die kör
perliche Erziehung; die J ugendführung und 
die kulturelle Jugendfürsorge; die Erwach
senenbildung einschliesslich der Volksbüche
reien; die Wissenschaft einschliesslich der 
wissenschaftlichen Büchereien, Einrichtun
gen und Vereinigungen, des wissenschaft
lichen Schrifttums sowie der Ausgrabungen; 
die öffentlichen und nichtöffentlichen Mu
seen und sonstigen Sammlungen, die D enk
malspflege, das Archivwesen sowie der Na
tur- und Heimatschutz. 

§ 3. 
Zum Wirkungsbereich des Ministeriums 

für Volksaufklärung und Künste gehören die 
Presse, der Rundfunk und - unbeschadet 
der Bestimmung des Lichtspielgesetzes 1926 
(Bioscoopwet 1926) (§ 1 der Verordnung 
Nr. 160/1940) - das Filmwesen; die Ange
legenheiten des nichtwissenschaftlichen 
Schrifttums, der Musik, der bildenden Kunst 
einschliesslich der Architektur und des 
Kunsthandwerks, der Theater, des Kunst
tanzes sowie das Ausstellungswesen; die Be
kämpfung von Schund und Schmutz sowie 
die Angelegenheiten der Werbung und des 
Ankündigungswesens zu nichtgewerblichen 
Zwecken. 

§ 4· 
Die Angelegenheiten der Volkstumspflege 

werden von beiden Ministerien im Rahmen 
ihrer sachlichen Zuständigkeitsbereiche selb
ständig, jedoch nach Massgabe der Notwen
digkeit unter gegenseitiger Fühlungnahme 
verwaltet. Gleiches gi lt für den Kulturaus
tausch. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en H aag, am 25. November 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

nieder/ändischen Gebiete, 
S EYSS-INQUART. 

Op grond .van § 5 van het D ecreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 

In de plaats van het D epartem ent van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen worden 
ingesteld het D epartement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, a lsmede 
het D epartement van Volksvoorlichting en 
Kunsten. 

Artikel 2. 

Aan het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming is opgedra
gen de zorg voor al hetgeen m et inrichtingen 
van openbaar en bijzonder onderwijs en op
voeding samenhangt, met inbegrip van de 
inrichtingen van hooger onderwijs; de oplei
ding van onderwijzers, het schoolfilmwezen, 
de lichamelijke opvoeding; de jeugdleiding 
en de cultureele verzorging der jeugd; de 
ontwikkeling van volwassenen, met inbegrip 
van de zorg voor openbare bibliotheken; de 
wetenschap, met inbegrip van de bibliothe
ken, inrichtingen en vereenigingen van we
tenschappelijken aard, van de wetenschap
pelijke literatuur, alsmede van opgravingen; 
de openbare en niet openbare musea en an
dere collecties, de monumentenzorg en de 
zorg voor het archiefwezen, alsmede de na
tuurbescherming en de heemschut. 

Artikel 3. 
Aan het Departement van Volksvoorlich

ting en Kunsten is opgedragen de zorg voor 
het pers- en radiowezen en, onverminderd 
het bepaalde in de Bioscoopwet 1926 (arti
kel 1 der Verordening No. 160/1940) het 
filmwezen; de niet wetenschappelijke litera
tuur, de muziek, de beeldende kunsten, met 
inbegrip van de architectuur en de kunst
nijverheid, het theaterwezen, de kunstdans 
en het tentoonstellingswezen; de bestrijding 
van al hetgeen in strijd is met de openbare 
orde en de goede zeden, alsmede al hetgeen 
samenhangt met propaganda en met bekend
makingen ten behoeve van doeleinden, die 
niet op het maken van winst gericht zijn. 

Artikel 4. 
Aan beide Departementen is opgedragen 

de zorg voor de instandhouding van den 
volksaard; ieder van hen oefent zijn bevoegd
heden dienaangaande zelfstandig uit, voor 
zooveel het de aan zijn zorg toevertrouwde 
onderwerpen aangaat, doch in onderling 
overleg, waar zulks noodzakelijk is. Hetzelf
de geldt ten aanzien van de uitwisseling van 
cultureele waarden. 

Artikel 5. 
D eze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 25 N ovember 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 



1940 251 

:X 0
• 212. 

23. November 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete zur Abänderung 
und Ergänzung der Verordnung Nr. 34/ 
1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete über 
die Verdunklung. (Verordnungsblatt, 
Stück 38). 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGB!. 
IS. 778) verordne ich: 

§ I. 

Die Verordnung Nr. 34'1940 des R eichs
kommissars für die besetzten niederländi
schen Gebiete über die Verdunklung wird 
wie folgt abgeändert und ergänzt: 

I. 
Der § 8 hat zu lauten wie folgt: 

,,§ 8. 
(1) Alle entbehrlichen Lichtquellen sind 

ausser Betrieb zu setzen. 

(2) Die F enster· von Treppenhäusern 
und Fluren sind lichtdicht abzublenden. 

(3) Jede Lichtreklame und Schaufenster
beleuchtung ist auch bei Tage auszuschalten; 
Absatz 4 bleibt unberührt. Von dem Verbot , 
Schaufenster bei Tage zu beleuchten, kann 
der Bürgermeister auf Antrag im Rahmen 
der von der Staatlichen Inspektion für den 
Luftschutz (Rijk sinspectie voor de bescher
ming van de bevolking tegen luchtaanvallen) 
- in der Folge Staatliche Inspektion ge
nannt - erteilten Vorschriften und Richtli
nien Ausnahmen, die mit Bedingungen ver
sehen werden können, gestatten. 

(4) Leuchtende Hinweisschilder zur 
K enntlichmach•.mg von Geschäften, Hotels , 
Gaststätten, Theatern, Lichtspielhäusern 
und anderen der Oeffentlichkeit zugänglichen 
Räumen dürfen nur Angaben über Art und 
Inhaber des Betriebes enthalten; bei Thea
tem und Lichtspielhäusern <larf ausserdem 
der Titel der Darbietung angezeigt werden. 
Diese Hinweisschi lder sind spätestens zu 
löschen 

a) bei Geschäften mit Geschäftsschluss ; 

b) bei Hotels und Gaststätten mit Be
ginn der Polizeistunde; 

c) bei Theatern und Lichtspielhäusern 
fünfzehn Minuten nach Beginn der letzten 
Vorstellung; 

d) bei sonstigen Räumen zu dem Zeit
punkt, der sich bei entsprechender Anwen
dung der unter den Buchstaben a bis c ent
haltenen Bestimmungen ergibt. 
Bei Fliegerala rm sind Hinweisschilder der 
vorbezeichneten Art sofort zu löschen. Die 
Ausmasse und Leuchtstärken der Hinweis
schilder werden von der Staatlichen Inspek
tion besonders vorgeschrieben. 

::V 0
• 212. 

23 November 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied, houdende wijzi
gingen en aanvullingen van de Verorde
ning No. 34/I940 van den R ijkscommis
saris voor het bezette N ederlandsche ge
bied betreffende het verduisteren. (Ver
ordeningenblad, Stuk 38). 

Op grond van § s van het D ecreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in N ederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I , blz. 778) bepaal ik : 

Artikel z. 

De Verordening No. 34'1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied betreffende het verduisteren 
wordt a ls volgt gewijzigd en aangevuld : 

I. 
§ 8 wordt gelezen als volgt: 

,,§ 8. 
(1) Alle lichtbronnen, welke gemist kun

nen worden, moeten buiten werking worden 
gesteld. 

(2) De vensters van trappenhuizen en 
gangen moeten lichtdicht worden afge
schermd. 

(3) I edere lichtreclame en verlichting 
van uitstalkasten mag ook overdag niet ont
stoken worden, een en ander behoudens het 
bepaalde in lid 4. Van het verbod uitstal 
kasten overdag te verlichten, kan de burge
meester op verzoek binnen de grenzen van 
de hem door de Rijksinspectie voor de b e
scherming van de b evolking tegen luchtaan
vallen (hierna genoemd Rijksinspectie) ver
strekte voorschriften en richtlijnen uitzon
deringen, waaraan voorwaarden kunnen wor
den verbonden, toestaan. 

(4) Lichtuitstralende aanduidingen van 
winkels, hotels, café's, restaurants, theaters, 
bioscopen en dergelijke voor het publiek toe
gankelijke localiteiten mogen slechts den 
aard van het bedrijf en den naam van den 
eigenaar vermelden; bij theaters en biosco
pen mag bovendien de titel, van hetgeen ver
toond zal worden, aangekondigd worden. De 
verlichting dezer lichtuitstralende aandui
dingen moet uiterlijk worden gedoofd 

a) bij winkels , wanneer deze gesloten 
worden; 

b) bij hotels , café's en restaurants bij 
den aanvang van den tijd van sluiting; 

c) bij theat ers en bioscopen vijftien mi
nuten na den aanvang der laatste voorstel
ling; 

d) bij andere localiteiten op het bij over
eenkomstige toepassing van het bepaalde 
onder a tot en met c te bepalen tijdstip. 

Bij luchtalarm moet de verlichting van licht
uitstralende aanduidingen, als bovenbedoeld, 
terstond worden gedoofd. De grootte der 
lichtuitstralende aanduidingen en de sterkte 
der verlichting daarvan wordt doo r de Rijks
inspectie nader vastgesteld. 
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(s) Soweit Aussenbeleuchtung dringend 
erforderlich ist, hat sie derart zu sein, dass 
aus fünfhundert Meter Höhe in senkrechter 
und schräger Blickrichtung Lichterscheinun
gen nicht mehr wahrgenommen werden kön
nen. 

(6) Hand- und Taschenlampen dürfen 
im Freien nur so gehandhabt werden, dass 
ihr Lichtschein nicht nach oben dringt und 
andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet 
werden; sie dürfen die von der Staatlichen 
Inspektion vorgeschriebene Leuchtstä rke 
nicht überschreiten." 

II. 
§ ro, Ziffer 2, hat zu Jauten wie folgt: 
,,2) Die Scheinwerfer der Fahrräder sind 

so abzudecken, dass nur ein 3 cm langer und 
ein 0.4 cm hoher Ausschnitt in der oberen 
Hälfte das Licht austreten lässt. Die Schein
werfer sind ausserdem nach- oben abzu
decken." 

III. 
Im § 10, Ziffer 7, sind die Worte "anders

farbiges Licht" bis "verboten" zu streichen. 

IV. 
Hinter § ro wird eingefügt: 

,,§ 10 a. 
(1) Dunkelblaues Licht ist in folgenden 

Fällen anzuwenden : 
1) für Verkehrsräume, deren Ausgänge 

unmittelbar ins Freie führen, wie Eingangs
hallen, Vorräme, Hauseingänge, Flure ; 

2) für Innenräume, deren Fenster und 
Aussentüren zwar lichtdicht abgeblendet 
sind, aber gelegentlich unter Beibehaltung 
einer schwachen Beleuchtung geöffnet wer
den müssen, wie in Krankenanstalten. Solche 
Räume sind neben der Normalbeleuchtung 
mit Blaulichtleuchten auszustatten, die je
desmal vor dem Aufblenden der Fenster 
oder Aussentüren an Stelle der Normalbe
leuchtung einzuschalten sind; 

3) für die Innenbeleuchtung von Kraft
fahrzeugen, Eisenbahnen, StrasRenbahnen 
und Omnibussen. In Eisenbahnabteilen, de
ren F enster und Türen lichtdicht abgeblen
det sind, kann die Normalbeleuchtung in Be
trieb bleiben, sofem diese Abteile zusätz
lich mit Blaulichtleuchten ausgestattet sind. 
Diese Blaulichtleuchten müssen vor dem 
Aufblenden der Fenster oder Oeffnen der 
Türen an Stelle der Normalbeleuchtung ein
geschal tet werden. Den Fahrgästen ist durch 
entsprechende Anschläge in jedem Abteil 
unter Hinweis auf die Strafbestimmungen 
des § 13 die Befolgung dieser Vorschrift zur 
Pflicht zu machen; 

4) für beleuchtete Verkehrszeichen und 
der Verkehrssicherheit dienende Lichtquel
Jen, wie Verkehrs- und Wamzeichen, Schild
kröten, Haltestellensäulen - mit Ausnahme 
von Signalen und Verkehrsampeln - Bau-

(s) Voor zoover verlichting in de open 
lucht dringend noodig is, moet deze zoodanig 
zijn, dat vanaf vijfhonderd meter in lood
rechte en schuine richting geen lichtschijnsel 
meer waargenomen kan worden. 

(6) Voetgangerslantaarns mogen in de 
open lucht slechts op zoodanige wijze ge
bruikt worden, dat het licht er van niet naar 
boven schijnt en andere deelnemers aan het 
verkeer er niet door verblind worden; haar 
lichtsterkte mag niet meer bedragen dan die , 
welke door de Rijksinspectie is voorgeschre 
ven." 

II. 
§ 10, onder 2, wordt gelezen als volgt : 
"2) De koplampen van rijwielen moeten 

zoodanig worden afgeschermd, dat slechts 
een opening van 3 cm lengte en 0.4 cm hoogte 
in de bovenste helft het - Jicht naar buiten 
laat schijnen. D e koplampen moeten boven
dien tegen zicht van boven worden afge
schermd." 

III. 
· In§ 10, onder 7, vervallen de woorden: 

,,licht van andere kleur (blauw, rood, 
groen, enz.) is verboden". 

IV. 
Na § ro worden twee nieuwe paragrafen 

ingevoegd : 
,,§ 10 a. 

(1) D onkerblauw licht dient in de hier
onder genoemde gevallen te worden gebruikt : 

1) voor die deelen van gebouwen, welke 
onmiddellijk in de open lucht uitkomen, zoo
als vestibules, voorportalen, gangen; 

2) voor binnenvertrekken, welker ven
sters en buitendeuren wel is waar lichtdicht 
moeten zijn afgeschermd, doch van tijd tot 
tijd moeten worden geopend, terwijl in die 
vertrekken een zwak licht brandt, zooa!s in 
ziekenhuizen. Zulke vertrekken dienen naast 
de normale ook van een verlichting door mid
del van blauwe lampen te zijn voorzien, wel
ke laatste verlichting telkenmale vóór het 
wegnemen der afscherming van de vensters 
of buitendeuren in plaats van de normale 
verlichting moet worden ontstoken; 

3) voor de binnenverlichting van motor
rijtuigen, spoortreinen, trams en autobussen. 
In spoorwegcoupé's, welker vensters en deu
ren lichtdicht zijn afgeschermd, kan de nor
male verlichting blijven branden, voor zoo
ver deze coupé's bovendien van een verlich
ting door middel van blauwe lampen zijn 
voorzien. Deze laatste verlichting moet vóór 
het afnemen der afscherming van de vensters 
en vóór het openen van deuren in plaats van 
de gewone verlichting worden ontstoken. 
Door middel van aanplakbiljetten in eiken 
coupé dient onder verwijzing naar de straf
bepalingen van § 13 den reizigers de plicht 
te worden opgelegd om dit voorschrift op te 
volgen; 

4) voor verlichte verkeersaanduidingen 
en voor lichtbronnen, welke voor de veilig
heid van het verkeer dienen, zooals verlichte 
richtingsborden en waarschuwingslichten, 
verlichte verkeersschildpadden, zuilen bij 
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und Gefahrenstellenlampen, sowie für die 
Beleuchtung von Bahnsteigen, Wartehallen 
und Femsprechhäuschen; 

5) für die ZielrichtungsschilderundNum
memschilder von Strassenbahnen, Omnibus
sen, Stadtbahnen und Vorortbahnen, sowie 
für Freilampen von Kraft- undPferdedrosch
ken · 

6) für Hand- und Taschenlampen, die 
im Freien verwandt werden; 

7) für leuchtende Hinweisschilder im 
Sinne des § 8, Absatz 4. 

(2) Für leuchtende Hinweisschilder zur 
Kennzeichnung öffentlicher Einrichtungen, 
wie Polizeidienststellen, Postämt.er, Kran
kenhäuser, Apotheken, öffentlicher Luft
schutzräume bleiben die amtlich vorgeschrie
ber:en Kennfarben unter Beachtung der Vor
schriften des § 8, Absätze 1 und 5, weiter be
stehen. 

(3) Ausser den in den §§ ro und ro a 
angeführten Fällen ist die Verwendung von 
Buntlicht, wie blauem, rotem, grünem Licht, 
bei Beleuchtung von Fahrzeugen aller Art 
verboten. · 

§ IO b . 
Verdunklungseinrichtungen für Fahrzeuge 

aller Art, einschliesslich der Fahrräder, und 
für Hand- und Taschenlampen sowie leuch
tende Hinweisschilder aller Art dürfen nur 
dann in den Handel gebracht und vertrieben 
werden, wenn sie von der Staatllchen In
spektion geprüft und genehmigt sind. Solche 
Verdunklungseinrichtungen müssen dasPrüf
zeichen der Staatlichen Inspektion (einge
stanztes oder aufgedrucktes Rechteck mit 
den Buchstaben "I.L.B." und Prüfnummer) 
·tragen." 

v. 
Im § 13 wird hinter Absatz 2 eingefügt: 

,,(3) Hand- und Taschenlampen, die den 
Vorschriften dieser Verordnung nicht ent
sprechen oder unvorschriftsmässig gehand
habt werden, können beschlagnahmt und ein
gezogen werden." 

VI. 
Am Schluss des § 14 ist anzufügen: 

,, , für die deutsche Polizei, für die be
waffneten Einheiten der SS, sowie für die 
deutsche Post und Eisenbahn." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver-
1-cündung in Kraft. 

D en Haag, am 23. November 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-lNQUART. 

tramhaltes, voor de verlichting van perrons, 
wachtkamers en telefooncellen, obstakel
lichten bij bouwwerken en bij gevaarlijke 
plaatsen. Hiervan zijn uitg_ezonderd ver
keersseinen en verkeerslichten; 

5) voor de richtingsborden en lijnnum
mers van trams, autobussen, stads - en locaal
spoorwegen, alsmede voor de . verlichting van 
taxameters in huurauto's en -rijtuigen; 

6) voor voetgangerslantaarns, welke in 
de open lucht worden gebruikt; 

7) voor lichtuitstralende aanduidingen, 
als bedoeld in § 8, lid 4. 

(2) Voor lichtuitstralende aanduidingen 
van openbare instellingen, zooals politie
bureaux, postkantoren, ziekenhuizen, apo
theken, openbare schuilplaatsen, blijven de 
ambtelijk voorgeschreven herkenningskleu
ren, met inachtneming van de bepalingen 
van artikel 8, lid 1 en 5, bestaan. 

(3) Met uitzondering van de in §§ ro 
en 10 a genoemde gevallen is het gebruik van 
gekleurd licht, bijvoorbeeld blauw, rood of 
groen, voor verlichting van alle soorten van 
voertuigen verboden. 

§ IO b . 
Verduisteringsmateriaal voor alle soorten 

voertuigen, met inbegrip van rijwielen, en 
voor voetgangerslantaarns, alsmede alle soor
ten van lichtuitstralende aanduidingen, mag 
slechts in den handel worden gebracht en 
worden verkocht, wanneer deze door de 
Rijksinspectie onderzocht en goedgekeurd 
zijn. Zoodanig verduisteringsmateriaal moet 
van het goedkeuringsmerk van de Rijksin
spectie (een in- of opgedrukt vierkant met 
de letters "I.L.B." en keuringsnummer) 
voorzien zijn." 

v. 
In § 13 wordt achter lid 2 een derde lid 

ingevoegd: 
,,(3) Voetgangerslantaarns, welke niet in 

overeenstemming zijn met de voorschriften 
dezer verordening of welke in strijd daar
mede worden gebruikt, kunnen in beslag ge
nomen en verbeurd verklaard worden." 

VI. 
Aan het slot van § 14 wordt h et volgende 

toegevoegd: 
,, , voor -de Duitsche politie, voor de be

wapende eenheden der SS, alsmede voor de 
Duitsche posterijen en spoorwegen." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 23 November 1940. 

De R ijkscommissaris v oor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-lNQUART. 
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N °. 21 3 . 

22. N ovember 1940. VERORD NUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Finanzen und für Justiz liber besondere 
Massnahmen auf dem Gebiete des Ver
sicherungswesens. (Verordnungsblatt, 
Stück 38). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

ABSCHNITT I. 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ I. 

( 1) Diese Verordnung findet Anwendung 
auf diejenigen Versicherungsunternehmun
gen, die ihre Hauptniederlassung haben: 

1) im Vereinigten Königreich von Gross
b ritannien und Nordirland mit den überseei
schen Besitzungen, Kolonien, Protektoraten 
und Mandatsgebieten oder in den Dominions 
Kanada, Australischer Bund, Neuseeland 
und Süd-Afrikanische Union mit ihren Man
datsgebieten; 

2) in Frankreich einschliesslich seiner 
Besitzungen, Kolonien, Protektorate und 
Mandatsgebiete; 

3) in den durch den Generalsekretär im 
Ministerium für Finanzen zu bestimmenden 
Ländern. 

(2) I m Sinne dieser Verordnung und 
ihrer D urchführungsvorschriften sind: 

1) ,,Agenten": sämtliche bevollmächtig
te Vertreter der im Absatz 1 bezeichneten 
Versicherungsunternehmungen, die inner
halb der besetzten niederländischen Gebiete 
tätig sind, gleichgültig unter welchem Na
men diese Vertreter auftreten; 

2) ,.Werte": sämtliche Vermögensbe
standteile, die sich innerhalb der besetzten 
niederländischen Gebiete befi11den, mit Aus
nahme des Geschäftsinventars; · 

3) ,,Versicherungsverträge": sämtliche 
Versicherungsverträge, ausgenommen Le
bensversicherungsverträge im Sinne des Le
bensversicherungsgesetzes 1922 (Wet op het 
Levensverzekeringbedrijf r922) (Staatsblatt 
Nr. 716); 

4) ,,Mittelspersonen": die Versicherungs
makler und Versicherungsbesorger ( assuran
tiebezorgers); 

5) ,,Ausschuss": der Ausschuss für die 
im Absatz 1 bezeichneten Versicherungsun
ternehmungen, der aus drei Mitgliedern und 
der erforderlichen Anzahl von Stellvertre
tern besteht, die von dem Vorsitzenden der 
Industrie- und Handelskammern (Kamers 
van Koophandel en Fabrieken) in Amster
dam und R otterdam gemeinsam ernannt 
werden; 

6) ,,Gericht": das Landgericht ( arron
dissements-rechtbank) in Amsterdam. 
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22 November 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen -Generaal van de D eparte
menten van Financiën en van J ustit ie 
betreffende bijzondere maatregelen op 
het gebied van het verzekeringswezen. 
(Verordeningenblad, Stuk 38). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFD EELING I . 

A/gemeene Bepalingen. 

Artikel r. 

(1) Dit besluit is van toepassing op on 
dernemingen, die het verzekeringsbedrijf uit
oefenen en haar hoofdkantoor hebben: 

1) in het Vereenigd K oninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland m et d e 
overzeesche bezittingen, koloniën, protecto
raten en mandaatsgebieden of in de D omini
ons Canada, Australische Bond, Nieuw-Zee
land en Zuid-Afrikaansche U n ie met hun 
mandaatsgebieden; 

2) in Frankrijk, met inbegrip van zijn 
bezittingen, koloniën, protectoraten en man
daatsgebieden; 

3) in de landen, door den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financiën 
aan te wijzen . . 

(2) In dit besluit en zijn uitvoerings
voorschriften wordt verstaan onder : 

1) ,.agenten": alle binnen het bezette 
Nederlandsche gebied werkzame, gevolmach
tigde vertegenwoordigers van de in het eer
ste lid bedoelde verzekeringsmaatschappijen, 
onverschillig onder welke benaming deze ver
tegenwoordigers optreden; 

2) ,,geldmiddelen": alle vermogensbe
standdeelen, die binnen het bezette Neder 
landsche gebied aanwezig zijn, met uitzon
dering van kantoorinventaris; 

3) ,,overeenkomsten van verzekering": 
alle overeenkomsten van verzekering, met 
uitzondering van overeenkomsten van le
vensverzekering in den zin van de Wet op 
het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staats
blad No. 716); 

4) ,,tusschenpersonen": de makelaars 
in assurantiën en de assurantiebezorgers; 

s) ,.Commissie": de Commissie voor de 
in het eerste lid bedoelde verzekeringsmaat
schappijen, bestaande uit 3 leden en het ver
eischte aantal plaatsvervangende leden, door 
de Voorzitters van de Kamers van Koophan
del en Fabrieken voor Amsterdam en voor 
Rotterdam gezamenlijk te benoemen; 

6) ,,rechtbank": de arrondissements
rechtbank te Amsterdam. 
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ABSCHNITT Il. 

Anträge auf Aussetzung. 

§ 2, 
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(r) Auf Antrag eines Agenten oder eines 
Gläubigers kann das Gericht gemäss den Be
stimmungen dieser Verordnung verfügen, 
dass die Erfüllung der Verbindlichkeiten 
einer im § r bezeichneten Ve_rsicherungsun
ternehmung den nus Versicherungsverträgen 
Berechtigten und den Mittelpersonen gegen
liber ganz oder teilweise ausgesetzt wird. 

(2) Die Entscheidung des Gerichtes un
terliegt keinem Rechtsmittel. 

§ 3. 

(r) Die Einreichung des Antrages eines 
Agenten hat zur Folge, dass die Erfüllung 
der im § 2 bezeichneten Verbindlichkeiten 
einstweilen bis zur endgliltigen Entscheidung 
liber den Antrag völlig ausgesetzt wird. 

(2) Dem Antrag ist stattzugeben, es sei 
denn, dass er nicht hinreichend begründet 
ist ( op goede gronden berust) . 

§ 4. 

(r) In dem Antrag eines Gläubigers ist 
die Versicherungsunternehmung zu benen
nen. Das G ericht kann vor seiner Entschei
ctung die Agenten dieser Versicherungsunter
nehmung hören. 

( 2) Dem Antrag wird stattgegeben, wenn 
glaubhaft gemacht ist, dass die Werte der 
U:nternehmung für die volle Erfüllung ihrer 
Verbindlichkeiten nicht ausreichen. 

(3) Das Gericht kann, bevor es liber den 
Antrag des Gläubigers entscheidet, einstwei
lig (bij voorraad) verfügen, dass die Erfül
lung der Verbindlichkeiten im Sinne des § 2, 

Absatz r, ganz oder teilweise ausgesetzt wird; 
das Gericht kann auch andere einstweilige 
Verfügungen ( voorzieningen bij voorraad) 
treffen. 

§ 5. 

Falls das Gericht die Erfüllung der im § 2 

bezeichnet en Verbindlichkei t en teil wei se 
aussetzt, bestimmt es in seiner Entscheidung, 
bis zu welcher Quote ausgesetzt wird. 

§ 6. 

(r) Der Gerichtsschreiber ( griffier) 
libersendet dem Ausschuss und sämtlichen 
Agenten der Versicherungsunternehmung, 
auf die sich der Antrag bezieht, unverzüg
lich : 

r) eine Mitteilung, dass der Antrag ein
gegangen ist; 

2) eine Abschrift jeder Entscheidung 
oder Verfügung des Gerichtes. 

(2) Der Ausschuss teilt dem Gerichts
schreiber auf Verlangen Namen und Wohn
ort der Agenten mit. 

AFDEELING Il. 

Verzoeken tot opschorting. 

Artikel 2. 

(r) Op verzoek van een agent of van een 
schuldeischer kan de rechtbank met inacht
neming van de bepalingen van dit besluit bij 
beschikking verklaren, dat de voldoening aan 
de verplichtingen van een in artikel r be
doelde verzekeringsmaatschappij jegens 
rechthebbenden uit overeenkomsten van ver
zekering en jegens tusschenpersonen geheel 
of gedeeltelijk wordt opgeschort. 

(2) Tegen de beslissing van de rechtbank 
is geenerlei voorziening toegelaten. 

Artikel 3 . 

(r) De indiening van het verzoek van 
een agent heeft tot gevolg, dat de voldoening 
aan de in artikel 2 bedoelde verplichtingen 
bij voorraad geheel wordt opgeschort vanaf 
het tijdstip van indiening tot aan de eindbe
slissing op het verzoek. 

(2) De rechtbank spreekt de verklaring 
tot opschorting uit, t enzij het verzoek niet 
op goede gronden berust. 

Artikel 4. 

(r) In het verzoekschrift van een schuld
eischer moet de verzekeringsmaatschappij 
met name worden gest eld. De rechtbank kan, 
alvorens te beslissen , de agenten dezer maat
schappij hooren. 

(2) De rechtbank spreekt de v erklaring 
tot opschorting uit, wanneer aannemelijk is 
gemaakt, dat de geldmiddelen van de maat
schappij niet toereikend zullen zijn om aan 
haar verplichtingen t en volle te voldoen . 

(3) De rechtbank kan, voordat zij op 
het verzoek van den schuldeischer beschikt, 
bij voorraad bepalen, dat de voldoening aan 
de verplichtingen overeenkomstig het eerste 
lid van artikel 2 geheel of gedeeltelijk wordt 
opgeschort; de rechtbank kan ook andere 
voorzieningen bij voorraad treffen. 

Artikel 5. 

Indien de rechtbank de voldoening aan de 
in artikel 2 bedoelde verplichtingen gedeel
t elijk opschort, bepaalt zij in haar beschik
king voor welk percentage wordt opgeschort. 

Artikel 6. 

(r) De griffier van de rechtbank zendt 
aan de Commissie en aan alle agenten van 
de v erzekeringsmaatschappij, te w ier aanzien 
een verzoek tot opschorting is ingekomen, 
onverwijld: 

r) een mededeeling, dat een v erzoek
schrift tot opschorting is ingediend; 

2) telkens wanneer een beslissing of 
voorziening, als bedoeld in de voorgaande 
artikelen, is genomen of getroffen, een af
schrift derzelven. 

(2) De Commissie deelt den griffier van 
de rechtbank op diens verzoek de namen en 
woonplaatsen der agenten mede. 
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ABSCHNITT III. 

Die Aussetzungsveriügung und ihre Folgen. 

§ 7. 
(1) Falls und insoweit das Gericht die 

Aussetzung gemäss § 2, Absatz 1, verfügt 
hat, kann die Erfüllung der dort genannten 
Verbindlichkeiten, solange die Verfügung in 
Kraft ist, nur entsprechend einem Ausschüt
tungsplan erfolgen, mit der Massgabe, dass 
Verbindlichkeiten, die aus ausserhalb der be
setzten niederländischen Gebiete eingegan
genen Versicherungsverträgen stammen, 
nicht erfüllt werden können. 

(2) Andere nicht im § 2, Absatz 1, ge
nannte Verbindlichkeiten der Untemehmung 
werden erfüllt. D er agent ist befugt, die ihm 
zustehende Provision und seine übrigen For
derungen einzuziehen oder zu verrechnen. 

(3) Die Aussetzungsverfügung des Ge
richtes wird durch den Ausschuss unverzüg
lich im "Nederlandsche Staatscourant" und 
in einer oder mehreren Zeitungen veröffent 
licht. 

§ 8. 
(1) D ie Agenten sind verpflichtet, dem 

Ausschuss sämtliche ihnen bekannten Ver
bindlichkeiten im Sinne des § 2, Absatz 1, 

und Werte anzugeben. Bei Verbindlichkeiten 
ist zu vermerken, ob sie unbestritten sind 
oder nicht. Die Agenten sind auch verpflich
tet, dem Ausschuss auf Verlangen alle wei
teren Angaben zu machen und Auskünfte zu 
erteilen. 

(2) D er Ausschuss ist befugt, in alle 
Bücher und Schriftstücke der Agenten Ein
sicht zu nehmen oder durch besonders be
vollmächtigte P ersonen Einsicht n ehmen zu 
lassen . 

(3) Jeder, der Bücher oder Schriftstücke 
eines Agenten in Verwahrung hat, ist ver
pflichtet, sie auf Verlangen dem nach Ab
satz 2 zur Einsichtnahme Berechtigten vor
zulegen. 

(4) Es ist jedennann verboten, das, was 
ihm in seinem Amt oder Beruf oder in son
stiger Eigenschaft infolge der Anwendung 
der vorhergehenden Absätze bekannt gewor
den ist, weiter bekannt zu machen, als es für 
die Anwendung dieser Verordnung erforder
lich ist. 

(s) Die Agenten sind verpflichtet, alle 
Richtlinien und Anweisungen einzuhalten, 
die der Ausschuss zwecks Einspa rung von 
Betriebskosten erlässt. 

§ g. 

(1) Der Ausschuss stellt einen Entwurf 
des Ausschüttungsplanes auf. 

(2) Er enthlHt : 
1) den Betrag der Werte, die der Ver

sicherungsuntemehmung zustehen, und den 
Betrag der Verbindlichkeiten im Sinne des 
§ 7, Absatz 1; bei den Verbindlichkeiten ist 
zu vermerken, ob sie unbestritten sind oder 
nicht; Verbindlichkeiten aus S eeversiche
rungen, die nur gegen oder einschliesslich 
gegen Kriegsgefahr eingegangen worden sind, 
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AFDEELING III. 

De ,,erklaring tot opschorting en haar 
gevolgen. 
Artikel 7. 

(1) Indien en voor zoover de rechtbank 
de verklaring tot opschorting, als bedoeld in 
het eerste lid van artikel 2, hee ft ui tgespro
ken, kan de voldoening aan de in dat lid 
genoemde verplichtingen, · zoolang de ver
klaring van kracht is, slechts geschieden 
overeenkomstig een plan van uitkeering, met 
dien verstande, dat verplichtingen uit over
eenkomsten van verzekering, aangegaan bui
ten het bezette Nederlandsche gebied, in het 
geheel niet kunnen worden voldaan. 

(2) Andere dan de in het eerste lid van 
artikel 2 bedoelde verplichtingen van de 
maatschappij worden voldaan. D e agent kan 
de hem toekomende provisie en zijn andere 
vorderingen voldoen of verrekenen. 

(3) De verklaring van de rechtbank 
wordt door de Commissie onverwijld bekend
gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant 
en in één of meer nieuwsbladen. 

Artikel 8. 
(1) De agenten zijn verplicht aan de 

Commissie alle hun bekende verplichtingen, 
als bedoeld in het eerste lid van artikel 2, en 
geldmiddelen op te geven. Bij de verplich
tingen dient te worden vermeld of zij al dan 
niet tegengesproken zijn. Tevens zijn de 
agenten verplicht aan de Commissie op haar 
verzoek alle verdere opgaven en inlichtingen 
te verschaffen. 

(2) De Commissie is bevoegd van de 
boeken en bescheiden der agenten inzage te 
nemen of door personen, bij bijzondere vol
macht aangewezen, te doen nemen. 

(:Ü E en ieder, die boeken of bescheiden 
van een agent onder zich heeft, is desgevor
derd verplicht deze over te leggen aan een 
ieder, die ingevolge het tweede lid tot het 
nemen van inzage bevoegd is. 

(4) H et is een ieder v erboden van het
geen hem in zijn ambt, betrekking of hoe
danigheid ingevolge toepassing der vooraf
gaande leden bekend is geworden, verder 
bekend te maken dan voor de toepassing van 
dit besluit vereischt is. 

(5-) De agenten zijn v erplicht alle voor
schriften en aanwijzingen na te komen en op 
te volgen, die door de Commissie ter bespa
ring van bedrijfskosten worden gegeven. 

Artikel g. 
(1) D e Commissie maakt een ontwerp 

van het plan van uitkeering op. 
(2) Het behelst : 
1) het bedrag der geldmiddelen, waar

over de verzekeringsmaatschappij beschikt 
en het bedrag der verplichtingen, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 7; ·bij de ver
plichtingen dient t e worden vermeld of zij 
al dan niet tegengesproken zijn; verplichtin
gen uit hoofde van zeeverzekeringen, welke 
gesloten zijn uitsluitend of mede tegen oor-
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werden nur berücksichtigt, wenn sie unbe
stritten ( voor dadelijke vereffening vatbaar) 
sind; 

2) die Quote, die auf die unter Ziffer I 
genannten Verbindlichkeiten zur Ausschüt
tung kommen soli. 

(3) Eine Abschrift des Entwurfes wird 
in der Gerichtskanzlei und in den Geschäfts
räumen der Agenten während ciner durch 
das Gericht zu bestimmenden Frist von min
destens zwei Wochen zur gebührenfreien Ein
sicht ausgelegt. Die Auslegung wird unver
züglich durch den Ausschuss im "Neder
landsche Staatscourant" und in einer oder 
mehreren Zeitungen angezeigt. 

(4) Innerhalb der Auslegungsfrist kann 
jeder Gläubiger seine Einwendungen gegen 
den Entwurf des Ausschüttungsplanes bei 
Gericht einreichen. 

§ IO. 

(I) Nach Ablauf der Auslegungsfrist 
setzt das Gericht den Ausschüttungsplan fest . 

(2) Verbindlichkeiten aus Schäden oder 
Ereignissen, die nach dem Zeitpunkt der Aus
legung des Entwurfes des Ausschüttungs
planes eingetreten sind, werden nicht berück
sichtigt. 

(3) Der Ausschüttungsplan wird, solange 
er in Kraft ist, ausgelcgt. § 9, Absatz 3, findet 
e ntsprechende Anwendung. 

§ II. 

Die Agenten haben unverzüglich die auf 
unbestrittene Verbindlichkeiten nach dem 
Ausschüttungsplan entfallenden Beträge aus
zuzahlen; die auf darin enthaltene bestrit
tene Verbindlichkeiten entfallenden Beträge 
sind sicherzustellen. 

§ I2. 

(I) Der Ausschuss kann jederzeit die 
Abänderung des Ausschüttungsplanes bean
tragen. Ueber die Abänderung entscheidet 
das Gericht. §§ 9 und IO finden sinngemässe 
Anwendung. 

(2) Auf Antrag des Ausschusses kann 
das Gericht den Ausschüttungsplan jederzeit 
aufheben. Die Aufhebungsentschcidung ist 
auszulegen. § 9, Absatz 3, findet entsprechen
de Anwendung. 

(3) Was vor der Abänderung oder Auf
hebung des Ausschüttungsplanes diesem ent
sprechend ausgezahlt worden ist, kann nicht 
zurückgefordert werden. 

§ I3. 
(I) Die Aussetzungsverfügung des Ge

richtes hemmt den Lauf rechtshängiger Kla
gen nicht. Sie verhindert auch das Anhän
gigmachen neuer Klagen nicht. 

(2) Vom Zeitpunkt der Aussetzungsver
fügung des Gerichtes an kann von Gläubi
gern, deren Forderungen von der Aussetzung 
betroffen werden, kein Arrest ( conservatoir 
beslag) gegen die Versicherungsunterneh
mung vollzogen werden. 

logsgevaar, worden slechts in aanmerking 
genomen, indien zij voor dadelijke vereffe
ning vatbaar zijn; 

2) het percentage, dat op de onder I be
doelde verplichtingen uitgekeerd zal worden. 

(3) Een afschrift van het ontwerp wordt 
ter griffie van de rechtbank, zoomede ten 
kantore der agenten, gedurende een door de 
rechtbank te bepalen termijn van ten minste 
twee weken ter kostelooze inzage nederge
legd. Van deze nederlegging doet de Com
missie onverwijld aankondiging in de Ne
derlandsche Staatscourant en in één of meer 
nieuwsbladen. 

(4) Binnen den termijn van nederleg
ging kan iedere schuldeischer zijn bezwaren 
tegen het ontwerp van het plan van uitkee
ring bij de rechtbank indienen. 

Artikel IO. 

(I) Na het verstrijken van den termijn 
van nederlegging stelt de rechtbank het plan 
van uitkeering vast. 

(2) Met verplichtingen wegens schaden, 
ontstaan, of gebeurtenissen, voorgevallen na 
het tijdstip, waarop de nederlegging van het 
ontwerp van het plan van uitkeering heeft 
plaats gevonden, wordt geen rekening ge
houden. 

(3) Het plan van ui!keering wordt ter in
zage nedergelegd, zoolang het van kracht is. 
Het derde lid van artikel 9 is van overeen
komstige toepassing. 

Artikel n. 
De agenten keeren de bedragen, die vol

gens het plan van uitkeering dienen tot vol
doening aan niet tegengesproken verplich
tingen, onverwijld uit; de daarin opgenomen 
bedragen, die dienen tot voldoening aan 
tegengesproken verplichtingen, moeten veilig 
worden gesteld. 

Artikel I2. 

(I) De Commissie kan te allen tijde wij
ziging van het plan van uitkeering verzoeken. 
De Rechtbank beslist omtrent wijziging. D e 
a rtikelen 9 en IO zijn van overeenkomstige 
toepassing. 

(2) Op verzoek van de Commissie kan 
de rechtbank het plan van uitkeering te al
len tijde buiten werking stellen. De desbe
treffende beschikking moet ter inzage wor
den nedergelegd. Het derde lid van artikel 9 
vindt overeenkomstige toe·passing. 

(3) Hetgeen vóór de wijziging of buiten
werkingstelling van het plan van uitkeering 
overeenkomstig hetzelve is uitgekeerd , kan 
niet worden teruggevorderd. 

Artikel I3. 
(I) De verklaring tot opschorting stuit 

den loop niet van reeds aanhangige rechts
gedingen. Evenmin belet zij het aanhangig 
maken van nieuwe rechtsgedingen. 

(2) Vanaf het tijdstip, waarop door de 
rechtbank de verklaring tot opschorting is 
uitgesproken, kan door schuldeischers, wier 
vorderingen door de opschorting getroffen 
worden, geen conservatoir beslag ten Jaste 
van de verzekeringsmaatschappij worden ge
legd. 17 
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(3) Soweit infolge dieser Verordnung die 
Erfüllung von Verbindlichkeiten ausgesetzt 
worden ist, wird die gerichtliche Zwangsvoll
streckung ausgesetzt. 

§ 14. 
(1) Das Gericht kann jederzeit auf An

trag oder nach Anhörung des Ausschusses 
weitere Verfügungen und Massnahmen tref
fen, die es im Interesse der Gläubiger der 
Versicherungsunternehmung für zweckmäs
sig hält. 

(2) Auf Antrag des Ausschusses hebt das 
Gericht Vollstreckungsmassnahmen und Ar
reste zu Gunsten von Forderungen, deren Er
füllung ganz oder teilweise ausgesctzt ist, auf, 
sofern diese die Ausführung des Ausschi.it
tungsplanes hindern. 

§ 15. 
Das Gericht kann auf Antrag des Aus

schusses die Aussetzungsverfügung gänzlich 
aufheben. 

ABSCHNITT IV. 
M ittelspersonen. 

§ 16. 
(1) Die Mittelspersonen, die mit einem 

Agenten im Kontokorrentverhältnis stehen, 
setzen die Saldi bis einschliesslich 30. Juni 
1940 in üblicher Weise fest. 

(2) Falls eine Abrechnung einen Saldo 
zu Gunsten des Agenten ergibt, hat die Mit
telsperson dieses Guthaben sofort nach der 
Festsetzung abzudecken. 

(3) Falls eine Abrechnung nach Verrech
nung der der Mittelsperson zustehenden 
Courtage einen Saldo zu Gunsten der Mit
telsperson ergibt, so hat die Mittelsperson 
die Beträge, liber die sie laut dieser Abrech
nung verfügen kann ( onder zich heeft), auf 
die in dieser Abrechnung enthaltenen und 
von ihr noch nicht bezahlten Posten anteils
mässig zu verteilen. 

(4) Die Aufrechnung der Saldi aus ver
schiedenen Abrechnungsperioden ist unzu
lässig. 

(5) Nach dem Abschluss des Kontokor
rentes zum 30. Juni 1940 findet keine Auf
rechnung oder Verrechnung von Forderun
gen und Verbindlichkeiten von Versieherten 
und Mittelspersonen einerseits und den 
Agenten andererseits, ausgenommen wegen 
Courtageforderungen der Mittelspersonen, 
mehr statt. 

ABSCHNITT V. 
Strafbestimmungen. 

§ 17. 
( 1) D er Agent, der keinen Antrag ge

mäss § 2 einreicht, obwohl er voraussieht 
oder billigerweise voraussehen muss ( rede
lijkerwijze moet voorzien), dass die Werte, 
liber die er für die Versicherungsunterneh
mung verfügen kann oder die er noch erhal
ten wird, nicht hinreichen werden, urn die 
Verbindlichkeiten der Unternehmung aus 
den von ihm in deren Namen abgeschlosse
nen Versicherungsverträgen, abgesehen vom 
laufenden Risiko, zu erfüllen, wird mit Haft 
bis zu einem J ahre oder mit Geldstrafe bis 
zu zehntausend Gulden bestraft. 

(3) Voor zooveel ingevolge dit besluit 
de voldoening aan verplichtingen is opge
schort, wordt gerechtelijke tenuitvoerlegging 
deswege geschorst. 

Artikel 14. 

(1) De rechtbank kan te allen tijde, op 
verzoek van de Commissie of na de Com
missie te hebben gehoord, de maatregelen 
en voorzieningen treffen, die zij in het be
lang van de schuldeischers der verzekerings
maatschappij wenschelijk acht. 

(2) · Op verzoek van de Commissie heft 
de rechtbank beslagen wegens vorderingen, 
waarvan de voldoening geheel of gedeelte
lijk is opgeschort, op, voor zoover deze aan 
de uitvoering van het plan van uitkeering in 
den weg staan. 

Artikel 15. 

De verklaring tot opschorting kan door 
de rechtbank op verzoek van de Commissie 
geheel worden ingetrokken. 

AFDEELING IV. 
Tusschenpersonen. 

Artikel 16. 
(1) De tusschenpersonen, die tot een 

agent in verhouding van rekening-courant 
staan, zullen de saldi tot en met 30 Juni 1940 
op de gebruikelijke wijze vaststellen. 

(2) Indien een afrekening een saldo ten 
gunste van een agent aanwijst, is de tus
schenpersoon verplicht dit saldo terstond na 
de vaststelling aan den agent af te dragen. 

(3) Indien een afrekening, na verreke
ning van de aan den tusschenpersoon toeko
mende courtage, een saldo ten gunste van 
den tusschenpersoon aanwijst, moet de tus
schenpersoon de bedragen, die hij volgens 
deze afrekening onder zich heeft, over de in 
deze afrekening voorkomende en door hem 
nog niet betaalde posten pondspondsgewijze 
verdeelen. 

(4) Schuldvergelijking van de saldi uit 
verschillende afrekeningsperioden is niet ge
oorloofd. 

(5) Na de afsluiting van de rekening per 
30 Juni 1940 zal geen schuldvergelijking of 
verrekening meer plaats vinden van hetgeen 
de verzekerde of de tusschenpersoon aan een 
agent en hetgeen de agent aan den verzeker
de of anders dan wegens courtage aan den 
tusschenpersoon verschuldigd is. 

AFDEELING V. 
Strafbepalingen. 

Artikel 17. 
(1) De agent, die geen verzoek, als be

doeld in artikel 2, indient, ofschoon hij voor
ziet of redelijkerwijze moet voorzien, dat de 
geldmiddelen, welke hij voor de verzeke
ringsmaatschappij onder zich heeft of zal 
verkrijgen, niet toereikend zullen zijn om de 
schulden der maatschappij uit hoofde van 
door hem te haren name afgesloten overeen
komsten van verzekering, afgezien van loo
pend risico, te voldoen, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste één jaar of met 
geldboete van ten hoogste tienduizend gul
den. 
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(2) Zuwiderhandlungen gegen die Vor
schriften des § 8, Absätze 1 und 3, werden 
mit Haft bis zu drei Monaten oder mit Geld
strafe bis zu fünftausend Gulden bestraft. 

(3) Zuwiderhandlungen gegen die Vor
schrift des § 8, Absatz 4, werden mit Gefäng
nis bis zu sechs Monaten oder mit Geld
strafe bis zu zehntausend Gulden bestraft. 

(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 straf
baren Handlungen sind Uebertretungen 
( overtredingen); die nach Absatz 3 strafbare 
Handlung ist ein Verbrechen ( misdrijf) . 

§ 18. 
Wird eine der nach § 1 7 strafbaren Hand

lungen im Rahmen des Bet riebes einer juris
tischen P erson verübt, so wird derjenige b e
straft, der den Auftrag zu der strafbaren 
Handlung oder Unterlassung erteilt hat oder 
dabei die tatsächliche (feitelijke) Leitung 
hatte. 

§ 19. 
Die Strafverfolgung findet nur auf Antrag 

des Ausschusses statt. 

ABSCHNITT VI. 
Schlussbestimmungen. 

§ 20. 

(1) D ie Kosten des Ausschusses gehen zu 
Lasten de r Versicherungsunternehmung. 

(2) Sie werden durch den Ausschuss fest
gesetzt. D e r Generalsekre t är im Ministerium 
für Finanzen kann die Festsetzung abändern. 

(3) Die Kostenforderung geniesst bevor
zugte Befriedigung aus den W erten der Un
ternehmung. 

§ 21. 

Verfügungen liber W erte von Versiche
rungsunternehmungen, die auf Grund dieser 
Verordnung vorgenommen werden, sind von 
dem Verfügungsverbot des § 8 der Verord
nung Nr. 26/I940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete liber 
die Behandlung feindlichen Vermögens aus
genommen. 

§ 22. 
Die zur Durchführung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften werden von den 
G eneralsekretären in den Ministerien für 
Finanzen und für Justiz erlassen. 

§ 23. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft, mit Ausnahme der Be
stimmungen des § 16, die mit Rückwirkung 
vom 30. Juni 1940 in Kraft treten. 

D en Haag, am 22. November 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für Finanzen, 
L. J . A. TRIP. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Justiz, 

J. C. TENKINK 

(2) Hij die in strijd handelt met de be
palingen van he t eerste en derde lid van ar
tikel 8 wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste drie maanden of met geldboete van 
ten hoogste vijfduizend gulden. 

(3) Hij die in strijd handelt met het in 
he t vierde lid van artikel 8 bepaalde wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of m et geldboete van ten hoog
ste tienduizend gulden. 

(4) Strafbare feiten, als bedoeld in het 
eerste en tweede lid, worden beschouwd als 
overtredingen; strafbare feiten , als bedoeld 
in het derde lid , worden beschouwd als mis
drijven. 

Artikel 18. 
Indien een der in artikel 1 7 strafbaar ge

stelde feiten door of vanwege een rechtsper
soon wordt begaan, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, 
die tot het feit opdracht gaf of die de feite
lijke leiding had bij het verboden handelen 
of nalaten. 

Artikel 19. 

Vervolging vindt niet plaats dan op ver
zoek van de Commissie. 

AFDEELING VI. 
Slotbepalingen. 

Artikel 20. 

(1) De kosten, door de Commissie ge
m aakt, komen ten laste van de betrokken 
verzekeringsmaatschappij. 

(2) Zij worden door de Commissie vast
gesteld. De Secretaris-Generaal van het De
partem ent van Financiën kan deze vaststel
ling wijzigen. 

(3) D e vordering wegens kosten is be
voorrecht op de geldmiddelen der maat
schappij. 

Artikel 21. 

Beschikkingen, die op grond van dit be
sluit over geldmiddelen v an verzekerings
maatschappijen plaats vinden, vallen niet 
onder het beschikkingsverbod, als bedoeld 
in artikel 8 der Verordening No. 26/I940 v an 
den R ijkscommissaris voor het bezette N e
derlandsche gebied betreffende èe behande
ling van vijandelijk vermogen. 

Artikel 22. 
D e voor de uitvoering van dit besluit noo

dige voorschriften worden door de Secreta
rissen-Generaal v an de Departementen van 
Financiën en van Justitie gegeven. 

A rtikel 23. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging, met uitzondering van de 
bepalingen van artikel 16, die in werking 
treden met terugwerkende kracht tot 30 Juni 
1940. 

's-Gravenhage, 22 November 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Justitie, 

J. C. TENKINK. 
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N°. 214. 

22. November 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministèrien für. 
Justiz und für Landwirtschaft und Fi
scherei liber mündliche Pachtvereinba
rungen. (Verordnungsblatt, Stück 38). 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

ABSCHNITT I: 

Pachtverträge, die vor dem 1. November 
1938 abgeschlossen worden sind. 

§ I. 

(1) Wenn vor dem 1. November 1938 
eine Pachtvereinbarung abgeschlossen wor
den ist, die nicht schriftlich eingegangen 
wurde, ist jede Partei berechtigt, von der 
Gegenpartei die Ausfertigung eines schrift
liche n Vertrages zu verlangen. 

(2) W enn die Parteien nicht innerhalb 
eines Monates, nachdem dieses Verlangen 
durch amtliche Zustellung ( exploot) durch 
den Gerichtsvollzieher zur Kenntnis der Ge
genpartei gebracht wurde, den schriftlichen 
Vertrag ausgefertigt haben, erfolgt die 
schriftliche Festlegung der Vereinbarung auf 
Antrag einer Partei durch den für Pacht
sachen zuständigen Richter. D er Richter lädt 
beide Parteien vor, und legt, möglichst im 
Einvernehmen mit ihnen, die Vereinbarung 
schriftlich fest . 

(3) Der im Absatz 2 erwähnte Antrag 
kann nicht gestellt werden, wenn der Pacht
gegenstand gänzlich in rechtmässiger Weise 
von einem anderen als dem Pächter in Ge
brauch genommen worden ist. 

§ 2. 

Insoweit auf Pachtvereinbarungen im Sin
ne des § 1 am 1. November 1940 auf Grund 
des Artikels 62 des Pachtgesetzes (Staats
blatt Nr. 205) das neue Recht anwendbar 
geworden ist, sind die Artikel 6 bis 11 des 
Pachtgesetzes davon ausgenommen. Diese 
Artikel finden erst Anwendung, wenn von 
den Parteien oder vom Richter ein schrift
licher Vertrag ausgefertigt worden ist, spä
testens jedoch am 1. Januar 1942. 

ABSCHNITT II. 

Pachtverträge, die nach dem 31. Oktober 
1938 abgeschlossen worden sind. 

§ 3. 
(1) Wenn nach dem 31. Oktober 1938, 

jedoch vor dem Inkrafttreten dieser Verord
nung eine Pachtvereinbarung, den Bestim
mungen des Artikels 6 des Pachtgesetzes zu
wider, nicht schriftlich eingegangen worden 
ist, ist jede Partei berechtigt, von der Gegen
partei die Ausfertigung eines schriftlichen 
Vertrages zu verlangen. 

(2) Jede Partei kann bei dem für Pacht
sachen zuständigen Richter die schriftliche 

N °. 214. 

22 November 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Landbouw 
en Visscherij ten aanzien van monde
linge pachtovereenkomsten. (Verorde
ningenblad, Stuk 38). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/,940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING 1. 

Pachtovereenkomsten, welke vóór 
1 November 1938 zijn aangegaan. 

Artikel 1. 

(1) Indien v66r 1 November 1938 een 
pachtovereenkomst is gesloten, welke niet 
schriftelijk is aangegaan, heeft iedere partij 
het recht van de wederpartij te verlangen, 
dat een schriftelijk contract wordt opge
maakt. 

( 2) Wanneer partijen niet binnen een 
maand, nadat het verlangen daartoe bij ex
ploot aan de wederpartij is kenbaar gemaakt, 
een schriftelijk contract hebben opgemaakt, 
geschiedt de schriftelijke vastlegging der 
overeenkomst door den in pachtzaken be
voegden rechter, op vordering van de m eest
gereede partij. De rechter roept beide par
tijen op en legt, zooveel mogelijk in overleg 
met haar, de overeenkomst schriftelijk vast. 

(3) Een vordering, als bedoeld in het 
vorige lid, kan niet worden ingesteld, indien 
het gepachte in zijn geheel op regelmatige 
wijze door een ander dan den pachter is in 
gebruik genomen. 

Artikel 2 . 

Voor zoover op pachtovereenkomsten, als 
bedoeld in artikel 1, op 1 November 1940 in
gevolge artikel 62 van de Pachtwet (Staats
blad No. 205) het nieuwe recht van toepas
sing is geworden, zijn hiervan uitgezonderd 
de artikelen 6-11 van de Pachtwet. Deze 
artikelen treden in werking, zoodra een 
schriftelijk contract door partijen of door 
de n rechter is opgemaakt, doch niet later 
dan 1 Januari 1942. 

AFDEELING 2 . 

Pachtovereenkomsten, welke na 
31 October 1938 zijn aangegaan. 

Artikel 3. 
(1) Indien na 31 October 1938, doch vóór 

de inwerkingtreding van ditbesluiteenpacht
overeenkomst, in strijd met het bepaalde in 
artikel 6 der Pachtwet, niet schriftelijk is 
aangegaan, heeft iedere partij het recht van 
de wederpartij te vorderen, dat een schrifte
lijk contract wordt opgemaakt. 

(2) Iedere partij kan aan den in pacht
zaken bevoegden rechter verzoeken de over-
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Festlegung der Vereinbarung beantragen. 
Ein solcher Antrag kann nur bis zum 1. Mai 
1941 gestellt werden. 

(3) Der Richter lädt beide Parteien var 
uad legt, möglichst im Einvernehmen mit ih
nen, die Vereinbarung schriftlich fest, es sei 
denn, dass die Interessen einer der Parteien 
dadurch erheblich beeinträchtigt würden. 
Beschliesst der Richter, die schriftliche Fest
legung der Vereinbarung abzulehnen, so 
spricht er deren Nichtigkeit aus; in diesem 
Falle kann er die Rechtsfolgen für beide Par
teien regeln. 

(4) § 1, Absatz 3, gilt sinngemäss. 

§ 4. 

Die Artikel 7 bis II des Pachtgesetzes fin 
den auf Pachtvereinbarungen, die gemäss § 3 
schriftlich festgelegt worden sind, Anwen
dung, sobald van den Parteien ader vom 
Richter ein schriftlicher Vertrag ausgefertigt 
worden ist. 

ABSCHNITT III. 

Schlussbestimmung. 

§ 5-
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung mit Rückwirkung vom 31. Oktober 
1940 in Kraft. 

Den Haag, am 22. November 1940. 
Der Generalsekretär 

im Ministerium für justiz, 
J. C. TENKIN K 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Land1virtschaft 

und Fischerei, 
H. M. HIRSCHFELD. 

22. November 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Zuteilung van Gütem, die von 
den verarbeitenden Industrien benötigt 
ader hergestellt werden) . (Verordnungs
blatt, Stück 38). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/1940 
des Reichskommissars für die b esetzten nie
derländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Die nachfolgenden Güter sind, unter Be
rücksichtigung der Bestimmung des§ 2, Zu
teilungswaren im Sinne des Artikels 4 des 
Zuteilungsgesetzes 1939: 

Aus dem Bereich der keramischen In-
dustrie: 

1) keramische Erzeugnisse; 
2) Glas und Glaswaren ausser Flachglas; 

3) Roh- und Hilfsstoffe für die kerami-

N°. 214-215 

eenkomst schriftelijk vast te leggen . Zooda
nig verzoek kan uitsluitend vóór 1 Mei 1941 
worden gedaan. 

(3) De rechter roept beide partijen op 
en legt de overeenkomst, zooveel mogelijk in 
overleg met haar, schriftelijk vast, tenzij de 
belangen van één der partijen daardoor aan
zienlijk zouden worden geschaad. Gaat de 
rechter niet tot schriftelijke vastlegging van 
de overeenkomst over , zoo spreekt hij de 
nietigheid daarvan uit; indien daartoe aan
leiding bestaat, regelt hij bovendien de ge
volgen voor beide partijen. 

(4) Artikel 1, derde lid, is van overeen 
komstige toepassing. 

Artikel 4. 
De artikelen 7 tot en met II van de Pacht

wet worden op pachtovereenkomsten, welke 
ingevolge artikel 3 schriftelijk zijn vastge
legd, van toepassing, zoodra een schriftelijke 
overeenkomst door partijen of door den rech
ter is opgemaakt. 

AFDEELING 3. 

Slotbepaling. 
Artikel 5. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging met terugwerkende kracht 
tot 31 October 1940. 

's-Gravenhage, 22 November 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Justitie, 
J. C. TENKINK. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw 

en Visscherij, 
H . M . HIRSCHFELD. 

2 2 N ovember 1940. BESCHIKKING van 
den S ecretaris-Generaal van het D epar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
~et 1939 (distributie van goederen, be
noodigd of vervaardigd in verwerkende 
industrieën) . (Verordeningenblad, Stuk 
38.) 

Ingevolge artikel 4 van de D istributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met§§ 2 en 3 der Verordening No. 
3 / r.940 van den Rijkscommissaris voor hét 
bezette N ederlandsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

D e volgende goederen worden, met inacht
neming van het bepaalde in artikel 2 , aan
gewezen als distributiegoederen in den zin 
van artikel 4 der D istributiewet 1939 : 

Sectie Keramische Industrie: 

1) artikelen van. porselein en aardewerk; 
2) artikelen van glas, m et u itzondering 

van vlakglas; 
3) grond- en hulpstoffen voor de kera-
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sche und die Glasindustrie, ausgenommen 
Erde- und Tonsorten, insoweit diese im In
land gewonnen worden sind. 

Aus dem Bereich der graphischen Indus
trie: 

Maschinen des graphischen Gewerbes, 
einschliesslich Buchdrucktypen und Füllma
terial. 

Aus dem Bereich der elektrotechnischen 
Industrie: 

elektrotechnische Erzeugnisse. 

§ 2 . 

Die zur D urchführung des § 1 erforder
lichen Vorschriften, die gleichzeitig die ein
zelnen Güter, die unter die im § 1 genann
ten Warengruppen fallen, einzeln nennen, 
werden vom Generalsekretär im Ministerium 
für Handel, Gewerbe und Schiffahrt erlas 
sen. 

§ 3 . 
Diese Verordnung tritt am Tage ih rer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 22. November 1940. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, Gewerbe 

und Schiffahrt, 
H. M . HIRSCHFELD. 

N °. 216. 

IS November I940 . VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Waterstaat über die internationale Bin
nenschiffahrt. (Verordnungsblatt, Stück 
38) . 

Auf Grund § 1 der Verordnung N r. 15/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars fü r die be 
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet : 

§ I. 

(1) D ie Beförd erung von P ersonen oder 
Gütern, die Ausführung von Schleppdi, nsten 
mit einem in den Niederlanden beheimateten 
Schiff sowie die entgeltliche Lagerung von 
Gütem in einem solchen auf europäischen 
Binne n gew ässern ausserhalb der Gre nze n d e r 
Niederlande is1' nur gestattet, wenn der 
Eigentümer d er Schiffes a n den " Zentral 
verband Niederländischer Partikulierrhein
schiffer"' (Stichting Neder/andsche Particu
liere Rijnvaart-Centrale) oder an den "Ver
ein Zentralbüro für Rhein- und Binnen 
schiffahrt" ( Vereeniging Centraal Bureau 
voor de Rijn- en Binnenvaart) angeschlossen 
ist und wenn die Tätigkeit in Uebereinstim
mung mit den vom Generalsekretär im Mi
nisterium für Waterstaat und/oder von den 
genannten Organisationen gegebenen Vor
schriften und Richtlinien ausgeübt wird. 

(2) Die Eigentümer der im Absatz 1 er
wähnten Schiffe sind dafür verantwortlich, 
dass Transporte, die ihren Schiffen von den 
genannten Organisationen zugewiesen wer
den, zu r Durchführung kommen. 

mische en d e glasindustrie, met uitzondering 
van aarde- en kleisoorten, voor zoover deze 
in het binnenland zijn gewonnen. 

Sectie Grafische Industrie : 

werktuigen voor de grafische industrie, 
met inbegrip van boekletter en letterwit. 

Sectie Electrotechnische Industrie : 

electrotechnische artikelen. 

Artikel 2 . 

D e voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften, welke tevens omvatten 
een specificatie v a n de in ar6kel 1 vermelde 
goederen, worden door den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Handel, Nij
verheid en S cheepv aart vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 November 194.0. 

D e Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M . HIRSCH FELD. 

IS November I940 . BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Waterstaat betreffende de interna
tionale binnenvaart. (Verordeningen
blad, S tuk 38.) 

Ingevolge § 1 der Verordening No. 15/ 
1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/iq40 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) H et vervoeren van personen of goe
deren en het verrichten van sleepdiensten 
m~t een in N ederland thuisbehoorend schip, 
respectievelijk het tegen betaling opslaan 
van goederen in zoodanig schip op de bin
nenwateren in Europa buite n de grenzen van 
Nederland, is slechts dan geoorloofd, indien 
de eigenaar van het schip is aan gesloten bij 
de Stichting N ederlandsche Particuliere 
Rijnvaart-Centrale of de Ve reeniging Cen 
traal Bureau voor d e R ijn- en Binnenvaart 
én de verrichtingen geschieden in overeen
stemming m et de door den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Waterst aat of 
door genoemde organisaties, dan wel door 
beiden gezam enlijk gegeven voorschriften en 
richtlijnen. 

(2) D e eigen:iars der in he t eerste lid ge
noemde schepen zijn er voor verantwoorde
lijk, dat de transporten, welke hun schepen 
door genoemde organisaties worden toege
wezen, ten uitvoer worden gebrar.ht . 
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(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 

und 2 finden auf niederländische Klisten
fahrzeuge keine Anwendung, welche die 
europäischen Binnengewässer ausserhalb der 
Grenzen der Niederlande befahren und aus
schliesslich mit unmittelbar aus Uebersee 
eingeführten oder unmittelbar nach Uebersee 
bestimmten Glitern beladen sind. 

§ 2 . 

(1) Flir die Angelegenheiten der inter
nationalen Binnenschiffahrt wird eine Kom
mission eingesetzt. 

(2) Der Generalsekretär bestellt die 
Mitglieder dieser Kommission und regelt 
ihre Befugnisse. 

§ 3. 
Der Generalsekretär ist befugt, die durch 

diese oder auf Grund dieser Verordnung er
lassenen Bestimmungen für bestimmte Bin
nengewässer oder für bestimmte Gruppen 
von Fahrzeugen bestimmter Art ausser 
Kraft zu setzen. 

§ 4. 
Auf Uebertretungen der Vorschriften die

ser Verordm.ing oder der auf Grund dieser 
Verordnung erlassenen Bestimmungen fin
den die B estimmungen der Artikel 3 bis 6 
des Gesetzes liber den Gebrauch von Beför
derungsmitteln 1939 (Staatsblatt Nr. 528) 
entsprechende Anwendung. 

§ 5. 
(1) Diese Verordnung tritt am siebenten 

Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. 

(2) Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt der 
Beschluss Nr. 10 B des Oberbefehlshabers 
der Land- und Seemacht vom 21. Mai 1940 
(,,Nederlandsche Staatscourant" 1940, Nr. 
97) ausser Kraft. 

Den Haag, am 15. November 1940. 
Der Generalsekretär im Ministerium 

für Waterstaat, 
D . G. W. SPITZEN. 

28. November 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetz.ten nie
derländischen Gebiete liber die Gestal
tung der Löhne und Gehälter und der 
sonstigen Arbeitsbedingungen. (Verord
nungsblatt, Stück 39.) 

Auf Grund § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefug_nisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBJ. 
I. S. 778) verordne ich : 

§ I. 

Zum Abschluss von Tarifverträgen (Col
lectieve arbeidsovereenkomsten) sind die im 
Gesetz liber Tarifverträge (Wet op de collec
tieve arbeidsovereenkomst) vom 24. D ezem
ber 1927 (Staatsblatt Nr. 415) genannten 
Parteien nach Massgabe der Bestimmungen 
der §§ 2-4 befugt. 

(3) Het in lid 1 en 2 bepaalde is niet van 
toepassing op Nederlandsche kustvaartuigen, 
welke de vaat t uitoefenen op de binnenwa
teren in Europa buiten de grenzen van Ne
derland en uitsluitend beladen zijn met 
rechtstreeks van overzee aangevoerde of 
rechtstreeks naar overzee bestemde goede
ren. 

Artikel 2. 

(1) Ter behartiging van aangelegenhe
den, de internationale binnenvaart betref
fende, wordt een commissie ingesteld. 

(2) D e Secretaris-Generaal benoemt de 
leden dezer commissie en regelt hun be
voegdheden. 

Artikel 3 . 
De Secretaris-Generaal kan de regelen, bij 

of krachtens dit besluit gegeven, op bepaal
de vaarwegen of op bepaalde categorieën 
van schepen niet van toepassing verklaren. 

Artikel 4. 
Met betrekking tot overtreding van de 

voorschriften, bij of krachtens dit besluit ge
geven, is het bepaalde in de artikelen 3, 4, 
5 en 6 van de Wet Gebruik Vervoermidde
len 1939 (Staatsblad No. 528) van overeen
komstige toepassing. 

Artikel 5. 
(1) Dit besluit treedt in werking met in

gang van den zevenden dag na dien zijner 
afkondiging. 

(2) Met ingang van dien dag vervalt het 
besluit No. 10 B van den Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht van 21 Mei 1940 
(Nederlandsche Staatscourant 1940, No. 97) . 

's-Gravenhage, 15 November 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, 
D. G. W . SPITZEN. 

28 November 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
totstandkoming van regelingen in zake 
voorwaarden. Verordeningenblad, Stuk 
39.) 

Op grond van § 5 van het D ecreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel r. 
Tot het aangaan van collectieve arbeids

overeenkomsten (Tarifverträge) zijn de in 
de Wet op de collectieve arbeidsovereen
komst van 24 December 1927 (Staatsblad 
No. 41 5) genoemde partijen, met inachtne
ming van het bepaalde in de artikelen 2 tot 
en met 4, bevoegd. 
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§ 2. 

(1) Tarifverträge dürfen keine Bestim
mungen enthalten, welche die Aenderu_ng der 
Löhne oder Gehälter von dem Eintritt be
stimmter das Arbeitsverhältnis nicht unmit
telbar berührender Voraussetzungen abhän
gig machen. 

(2) Bestimmungen der im Absatz 1 ge
nannten Art in bestehenden Tarifverträgen 
treten ausser Kraft. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 
2 finden auf die nicht durch Tarifvertrag ge
regelten Arbeitsverträge entsprechende An
wendung. 

§ 3. 
Neue Tarifverträge sowie Aenderungen bè

stehender Tarifverträge bedürfen der Geneh
migung, soweit sie Bestimmungen treffen, 
die eine Erhöhung der bestehenden L öhne 
oder Gehälter vorsehen. 

§ 4-

Unter Löhnen oder Gehältern sind die für 
eine bestimmte Arbeit tatsächlich gewähr
ten Zeit- oder Stücklöhne oder Gehälter ein
schliesslich regelmässiger Zuschläge und son
stiger Vergütungen zu verstehen. 

§ 5. 
(1) Wenn zum Schutze der Beschäftig

ten die Regelung der Löhne oder Gehälter 
sowie der sonstigen Arbeitsbedingungen 
durch Tarifvertrag geboten erscheint, ein Ta
rifvertrag aber nicht zustande kommt, so 
kann der Generalsekretär im Ministerium 
für Soziale Angelegenheiten oder eine von 
ihm beauftragte nachgeordnete Behörde 
L öhne oder Gehälter oder sonstige Arbeits
bedingungen bindend festsetzen. Das Gleiche 
gilt, soweit ein Tarifvertrag L öhne oder Ge
hälter oder sonstige Arbeitsbedingungen 
nicht regelt oder die Aenderung bestehen
der Tarifvertragsbestimmungen geboten er
scheint. 

(2) Die Bestimmungen des Absatzes 1 
finden entsprechende Anwendung auf Ar
beitsverträge, die nicht durch Tarifvertrag 
geregelt sind oder für die eine tarifvertrag
liche Regelung nicht getroffen werden kann. 

§ 6. 
Der Generalsekretär im Ministerium für 

Soziale Angelegenheiten wird ermächtigt, der 
von ihm gemäss § 5 beauftragten nachgeord
neten Behörde folgende ihm nach dem Ge
setz über die Allgemeinverbindlich- und Un
verbindlicherklärung von Tarifvertragsbe
stimmungen (Wet op het algemeen verbin
dend en het onverbindend verklaren van be
palingen van collectieve arbeidsovereenkom
sten) vom 25. Mai 1937 (Staatsblatt Nr. 801) 
zustehenden Befugnisse zu übertragen: 

1) auf Antrag einer oder mehrerer Tarif
vertragsparteien Tarifverträge oder einzelne 

Artikel 2. 

(1) Collectieve arbeidsovereenkomsten 
mogen geen bepalingen bevatten, welke een 
wijziging van de loonen of salarissen afhan
kelijk maken van het intreden van bepaalde 
omstandigheden, welke niet direct de tus-' 
schen werkgevers en werknemers bestaande 
verhouding ( Arbeitsverhältnis) raken. 

(2) Bepalingen, als bedoeld in het eerste 
lid, in bestaande collectieve arbeidsovereen 
komsten treden buiten werking. 

(3) Het bepaalde in de vorige leden 
vindt overeenkomstige toepassing ten -aan
zien van niet bij collectieve arbeidsovereen
komst geregelde arbeidsovereenkomsten. 

Artikel 3. 
Nieuwe collectieve arbeidsovereenkom

sten, alsmede wijzigingen van bestaande col
lectieve arbeidsovereenkomsten, behoeven 
goedkeuring, voor zooveel daarbij loon- of 
salarisregelingen zijn getroffen, die een ver
hooging van bestaande loonen of salarissen 
inhouden. 

Artikel 4. 
Onder loonen en salarissen worden de voor 

een bepaald werk vastgestelde tijd- of stuk
loonen, alsmede salarissen, met inbegrip van 
regelmatig terugkeerende toeslagen en an
dere vergoedingen, verstaan. 

Artikel 5. 
(1) Indien ter bescherming van de a'rbei

ders de regeling van de loonen en salarissen, 
alsmede van andere arbeidsvoorwaarden, bij 
collectieve arbeidsovereenkomst noodzake
lijk lijkt, doch een collectieve arbeidsover
eenkomst niet î:ot stand komt, kan de Secre
taris-Generaal van het Depa rtement van So
ciale Zaken of een door hem aangewezen, 
onder hem ressorteerende instantie loonen en 
salarissen of andere arbeidsvoorwaarden bin
dend vaststellen. Hetzelfde geldt, voor zoover 
een collectieve arbeidsovereenkomst loonen 
of salarissen of andere arbeidsvoorwaarden 
niet regelt of de wijziging van in bestaande 
collectieve arbeidsovereenkomsten voorko
mende bepalingen noodzakelijk lijkt. 

(2) Het bepaalde in het vorige lid vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
arbeidsovereenkomsten, welke niet bij col 
lectieve arbeidsovereenkomst geregeld zijn of 
waarvoor een regeling bij collectieve arbeids
overeenkomst niet getroffen kan worden. 

Artikel 6. 
De Secretaris-Generaal van het Depar

tement van Sociale Zaken wordt gemachtigd 
aan de door hem ingevolge artikel 5 aange
wezen, onder hem ressorteerende instantie 
de navolgende hem krachtens de Wet op het 
algemeen verbindend en het onverbindend 
verklaren van bepalingen van collectieve ar
beidsovereenkomsten van 25 Mei 193 7 
(Staatsblad No. 801) toekomende bevoegd
heden over te dragen: 

1) op verzoek van één of meer der daar
bij betrokken partijen collectieve arbeids-
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Tarifvertragsbestimmungen allgemein ver
bindlich zu erklären; 

2) Tarifverträge oder einzelne Tarifver
tragsbestimmungen unverbindlich zu erklä
ren; 

3) die Allgemeinverbjndlicherklärung 
eines Tarifvertrages oder einzelner Tarif
vertragsbestimmungen zurückzunehmen. 

§ 7. 
Eine Erhöhung von Löhnen oder Gehäl

tem bedarf der Genehmigung, soweit die Er
höhung nicht auf Grund eines bereits ge
mäss § 3 genehmigten Tarifvertrages oder 
auf Grund von Entscheidungen gemäss §§ 5 
und 6 erfolgt. 

§ 8. 
Die zur Durchführung dieser Verordnung 

erforderlichen Vorschriften werden vom Ge
neralsekretär im Ministerium für Soziale 
Angelegenheiten erlassen. Sie dürfen, soweit 
sie § 7 betreffen, Strafdrohungen enthalten. 

§ 9· 
Diese Verordnung findet keine Anwen

dung auf die Arbeitsverhältnisse im öffent
lichen Dienst sowie auf die häuslichen Dien
ste. 

§ 10. 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage 
ihrer Verkündung in Kraft. 

(2) Mit dem gleichen Zeitpunkt tritt 
Ziffer VIII der Bekanntmachung des Ober
befehlshabers der Heeresgruppe für die be
setzten Gebiete vom 10. Mai 1940 (Heeres
gruppen-Verordnungsblatt, r. Ausgabe, Seite 
4) , soweit sie die Erhöhung von Löhnen be
trifft, ausser Kraft. 

Den Haag, am 28. November 1940. 
Der Reichskomrnissar für die besetz ten 

niederländischen Gebiete, 
S EYSS- INQUART. 

r r. November 1 940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt, für 
Landwirtschaft und Fischerei, für Wa
terstaat, des Innern, für Finanzen, für 
Soziale Angelegenheiten und für Justiz 
über die Emennung eines Bevollmäeh
tigten für die Preise. (Verordnungsblatt, 
Stück 39.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/1940 
und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 
3/1940 des Reichskommissars für die besetz
ten niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ l, 

Zur Bildung der Preise für Waren und 
Leistungen aller Art sowie sämtlicher Ent
gelte und zur Ueberwachung der Preise und 
Entgelte wird ein Bevollmächtigter für die 

overeenkomsten of afzonderlijke bepalingen 
daarvan algemeen verbindend te verklaren; 

2) collectieve arbeidsovereenkomsten of 
afzonderlijke bepalingen daarvan onverbin
dend te verklaren ; 

3) de algemeen verbindendverklaringvan 
een collectieve arbeidsovereenkomst of van 
afzonderlijke bepalingen daarvan in te trek
ken. 

Artikel 7. 
Een verhooging van loonen of salarissen 

behoeft goedkeuring, voor zoover de verhoo
ging niet uit een ingevolge artikel 3 reeds 
goedgekeurde collectieve arbeidsovereen
komst of uit beslissingen krachtens de arti
kelen 5 en 6 voortvloeit. 

Artikel 8. 
D e voor de uitvoering van deze verorde

ning noodige voorschriften worden door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken uitgevaardigd. Zij mogen, 
voor zoover zij op het bepaalde in artikel 7 
betrekking hebben, strafbedreigingen bevat
ten. 

Artikel 9. 
Deze verordening is niet van toepassing 

op de arbeidsverhoudingen in Overheids
dienst noch op de huiselijke diensten. 

Artikel 10. 

(1) D eze verordening treedt in werking 
op den dag harer afkondiging. 

(2) Op hetzelfde tijdstip treedt het be
paalde onder VIII van de Bekendmaking 
voor de bezette gebieden van den Opperbe
velhebber der legergroep van 17 Mei 1940 
(,,Heeresgruppen-Verordnungsblatt, r. Aus
gabe", blz. 4) , voor zooveel de verhooging 
van loonen betreft, buiten werking. 

's-Gravenhage, 28 November 1940. 
De Rijkscommissaris voor he t bezette 

Nederlandsche gebied, 
S EYSS-INQUART. 

N °, 2 18 . 

11 November 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Landbouw en V issche
rij, van Waterstaat, van Binnenlandsche 
Zaken, van Financiën , van Sociale Za
ken en van Justitie in zake de benoe
ming van een Gemachtigde voor de 
Prijzen. (Verordeningenblad, Stuk 39.) 

Op gron d van § r der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/ r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Artikel " 
Tot regeling van de prijzen voor alle goe

deren en diensten, benevens van vergoedin
gen van iederen aard, alsmede tot handha
ving van deze prijzen en vergoedingen wordt 
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Preise (im folgehden "Bevollmächtigter" ge
nannt) bestellt, der vom Generalsekretär im 
Ministerium für Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt ernannt und entlassen wird. Seine 
Zuständigkeit erstreckt sich insbesondere 
auf die Preise für sämtliche Gegenstände des 
täglichen Bedarfs, die Mietpreise für beweg
liche und unbewegliche Sachen, die Preise 
für Grundstücke, die Transporttarife, die 
Gas- und Stromtarife und die Zinsen. 

§ 2, 

D ie Rechtsvorschriften zur Bil<lung der 
Preise werden von den Generalsekretären 
nach Fühlungnahme mit dem Bevollmäch
tigten erlassen. 

§ 3. 
Der Bevollmächtigte hat eine im Einklang 

mit dem öffentlichen Wohl stehende Preis
bildung sicherzustellen. Er kann zu diesem 
Zweck insbesondere allgemeine Richtlinien 
für die Durchführung der Preisbildung er
lassen und den von den Generalsekretären 
für die Preisfragen bestellten Beamten saç_h
liche Weisungen erteilen. 

§ 4. 
Der Bevollmächtigte hat die Einhaltung 

der Preisvorschriften zu überwachen. Er 
kann den Beamten, die mit der Verfolgung 
von Uebertretungen dieser Vorschriften be
traut sind, Anordnungen erteilen, die er im 
Hinblick auf die Aufrechterhaltung dieser 
Vorschriften für erforderlich hält. 

§ 5. 
Der Bevollmächtigte wird bei der Durch

führung seiner Aufgabe von einem vom Ge
neralsekretär im Ministerium für Handel, 
Gewerbe und Schiffahrt zu ernennenden 
Ausschuss unterstützt, in dem die Ministe
rien für Handel, Gewerbe und Schiffahrt, 
für Landwirtschaft und Fischerei, für Water
staat, des Innern, für Finanzen, für Justiz 
und für Soziale Angelegenheiten vertreten 
sind. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 1 r. November 1940. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Handel, Gewerbe 

und Schiifahrt, 
H. M. HIRSCHFELD. 

Der Generalsekretär 
im Ministerium für Landwirtschaft 

und Fischerei, 
H . M . HIRSCHFELD . 

Der Generalsekretär im Ministerium 
für Waterstaat, 

D. G. W . SPITZEN . 

Der Genera/sekretär 
im Ministerium des lnnern: 

K . J. FREDERIKS. 

een Gemachtigde voor de Prijzen (hierna 
"Gemachtigde" te noemen) aangesteld, die 
door den Secretaris-Ge·neraal van het D epar
tement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart wordt benoemd en ontslagen. D e Ge
machtigde heeft in het bijzonder bemoeienis 
met de prijzen voor alle goederen, van be
lang voor de dagelijksche behoeftevoorzie
ning, de huurprijzen voor roerende goederen 
en de prijzen, huren en pachten van onroe
rende goederen, de vervoerstarieven, de gas
en electriciteitstarieven en de renten. 

Artikel 2 . 

De wettelijke voorschriften tot regeling 
van de prijzen worden door de Secretarissen
Generaal, na overleg met den Gemachtigde, 
uitgevaardigd. 

Artikel 3 . 
De Gemachtigde heeft tot taak een met 

het algemeen belang in overeenstemming 
zijnde prijsvorming te verzekeren. Te dien 
einde kan hij in het bijzonder algemeene 
richtlijnen voor de prijsvorming vaststellen 
en den ambtenaren, die door de Secretaris
sen-Generaal met de behandeling van prijs
aangelegenheden zijn belast, ter zake aan
wijzingen geven. 

Artikel 4. 
De Gemachtigde zorgt voor de naleving 

der prijsvoorschriften. Hij kan aan de amb
t enaren, die met de opsporing en vervolging 
van overtredingen van deze voorschriften 
zijn belast, de bevelen geven, welke hij met 
het oog op de handhaving van deze voor
schriften noodzakelijk acht. 

Artikel 5. 
De Gemachtigde wordt bij de uitvoering 

van zijn taak bijgestaan door een door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
Handel, N ijverheid en Scheepvaart te benoe
men commissie, waarin de Departemen ten 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Landbouw en Visscherij, van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken, van Financiën, van 
Justitie en van Sociale Zaken vertegenwoor
digd zijn. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 11 November 1940. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-·Generaal 
var, het Departement van L andbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van 

Binnenlandsche Zaken, 
K . J. FREDERIKS. 
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Der Generalsekretär 
im Ministerium fiir Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 
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Der Generalsekretär im Ministerium 
für Sozi'ale Angelegenheiten 
( mit der W ahrnehmung der 

Geschäfte beauftragt). 
R. A. V ERWEY. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium iür Justiz, 

J. C . TENKINK. 

:N ° , 2 19 . 

27. November 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Landwirtschaft und Fischerei, für Fi
nanzen und für Justiz über den Verkehr 
mit landwirtschaftlichen Grundstücken. 
(Verordnungsblatt, Stück 39.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss ~§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
o rdnet : 

§ I. 

Im Sinne dieser Verordnung wird verstan
den unter : 

1) ,,landwirtschaftliches Grundstück" : 
jedes Grundstück, das zu Erwerbszwecken 
einer land-, garten- oder forstwirtschaftli
chen Nutzung unterliegt, samt den dazu ge
hörenden Baulichkeiten; 

2) ,,selbstwirtschaftender Landwirt" : der
jenige, der unmittelbar und ohne Zwischen 
person die L eitung des Betriebes innehat. 

§ 2. 

(1) Es ist verboten, landwirtschaftliche 
Grundstücke ohne vorherige schriftliche Be
scheinigung eines gemäss Artikel 59 des 
Pachtgesetzes (Staatsblatt 1937, Nr. 205) an
e rkannten Pachtbüros entgeltlich oder schen
kungsweise zu übertragen, aus der hervor
geht, dass gegen die Gegenleistung und die 
vereinbarten Bedingungen sowie gegen den 
Erwerber keine Bedenken bestehen und dass 
die allgemeinen und besonderen Interessen 
der Landwirtschaft nicht geschädigt werden. 

(2) Diese Bescheinigung wird nur erteilt, 
wenn feststeht: 

1) dass die Gegenleistung nicht höher is t 
als diejenige, die im Jahre 1939 für gleich
artige Grundstücke in derselben Gegenrl 
hätte gefordert werden k önnen ; 

2) dass der zukünftige Erwerber selbst
wirtschaftender Landwirt ist. 

( 3 ) D as Verbot nach Absatz 1 gilt nicht 
für Zwangsversteigerungen und sonstige öf
fentliche Verkäufe, falls das Pachtbüro vor 
dem Verkauf erklärt hat, dass gegen die Ver
steigerungsbedingungen keine Bedenken be
stehen und dass die allgemeinen und beson
deren Interessen der Landwirtschaft nicht 
geschädigt werden. 

N°. 218-219 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L . J . A. TRIP. 

D e waarnemend Secretaris-Generaal van 
liet D epartemen t van Sociale Z aken, 

R. A. VERWEY, 

D e Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Justitie, 

J. C. TENKINK. 

N °. 2 19. 

27 N ovember 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de D eparte
menten van L andbouw en Visscherij, 
van Financiën en van Justitie, houdende 
regelen met betrekking tot het ver
v reem den van landbouwgronden. (Ver
orden ingenblad, Stuk 39.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. _3/1940 van den Rijks 
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

A rtikel 1. 

Dit besluit verstaat onder: 

1) ,,land": land, wa·arop eenige vorm van 
bodemcultuur als bedrijf wordt uitgeoefend, 
met de daarbij behoorende gebouwen; 

2) ,,landgebruiker" : degene, die recht
streeks en zonder tusschenpersoon de leiding 
van het bedrijf heeft. • 

Artikel 2. 

(1) Het is verboden land onder bezwa
renden titel of om niet over te dragen zonder 
vooraf een schriftelijke verklaring van een 
overeenkomstig artikel 59 van de Pachtwet 
(Staatsblad 1937, No. 205) erkend Pachtbu
reau te hebben verkregen, waaruit blijkt, dat 
tegen de tegenpraestatie, indien deze bedon
gen is, de voorwaarden en den verkrijger geen 
bezwaar bestaat en dat de algemeene of bij
zondere landbouwbedrijfsbelangen niet wor
den geschaad. 

(2) D eze verklaring wordt niet afgegeven 
tenzij gebleken is: , 

z) dat de tegenpraestatie niet hooger is 
dan in het jaar 1939 voor soortgelijke goede
ren in dezelfde streek had kunnen zijn be
dongen; 

2) dat de toekomstige verkrijger landge
bruiker is. 

(3) Het verbod, bedoeld in het eerste lid, 
geldt niet voor executorialen verkoop en an
deren verkoop in het openbaar, indien het 
Pachtbureau v66r den verkoop heeft ver
klaard, dat tegen de vei lingsvoorwaarden 
geen bezwaar bestaat en dat de algemeene of 
bijzondere landbouwbedrijfsbelangen niet 
worden geschaad. 
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§ 3. 

In besonderen -Einzelfällen kann der Ge
neralsekretär im Ministerium für Landwirt
schaft und Fischerei nach Fühlungnahme mit 
dem Pachtbüro der Uebertragung zustim
men, auch wenn die Voraussetzungen des § 2 

nicht erfüllt sind. Die Zustimmung ersetzt in 
diesen Fällen die Bescheinigung nach § 2. 

§ 4. 
(1) Die Umschreibung in den dazu be

stimmten öffentlichen Registern auf Grund 
einer Urkunde liber eine Uebertragung von 
Liegenschaften wird verweigert, wenn nicht 
in der Urkunde oder in einer besonderen Be
scheinigung am Ende derselben von einem 
Notar festgestellt ist, ob die übertragene Lie
genschaft ein landwirtschaftliches Grund
stück im Sinne dieser Verordnung ist oder 
nicht, und, wenn ersteres der Fall ist, dass 
die im § 2 erwähnte Bescheinigung des 
Pachtbüros oder die im § 3 erwähnte Zustim
mung vorgelegt worden ist. 

(2) Der Notar, in dessen Amtsbezirk die 
zu übertragende Liegenschaft liegt, ist ver
pflichtet, eine-Feststellung gemäss Absatz 1 

zu treffen. In .Zweifelsfällen kann der Notar 
die Feststellung verweigern, bis von dem zu
ständigen Pachtbüro auf Antrag der Betei
ligten entschieden worden ist, ob die zu über
tragende Sache als landwirtschaftliches 
Grundstück im Sinne dieser Verordnung zu 
bezeichnen ist. Die Entscheidung des Pacht
büros ist für die beabsichtii;:te Uebertragung 
bindend. 

(3) In den öffentlichen Registern ist zu 
vermerken, dass eine Feststellung gemäss 
Absatz 1 vorgelegt worden ist. 

§ 5. 
(1) Werden Bestimmungen der§§ 2 und 

3 zuwiderhandelt, wird mit Haft bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Gulden bestraft. Die strafbare Handlung ist 
eine Uebertretung ( overtreding). 

(2) Landwirtschaftliche Grundstiicke. 
die den Bestimmungen der §§ 2 und 3 zuwi
der übertragen werden, können eingezogen 
werden, ohne Rücksicht darauf, ob sie dem 
Verurteilten gehören oder nicht. 

§ 6. 

Die Bestimmungen dieser Verordnung fin
den auf Enteignungen im öffentlichen Inte
resse keine Anwendung. 

§ 7. 
(1) Der Gener~lsekretär im Ministerium 

für Landwirtschaft und Fischerei erlässt die 
zur Durchführung dieser Verordnung erfor
derlichen Vorschriften und allgemeine bin
dende Richtlinien für die Pachtbüros. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Justiz setzt die Gebühren für Amtshand
lungen der Notare gemäss § 4 fest. 

Artikel 3. 

In bijzondere gevallen is de Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij bevoegd, na overleg met het 
Pachtbureau, de toestemming tot overdracht 
te geven, ook indien aan de in het vorige 
artikel bedoelde eischen niet is voldaan. Deze 
toestemming treedt alsdan in plaats van de in 
het vorige artikel bedoelde verklaring. 

Artikel 4. 
(1) De overschrijving in de daartoe be

stemde openbare registers van een akte van 
<Overdracht van onroerende goederen wordt 
geweigerd, tenzij in de akte of in een verkla
ring aan den voet daarvan door een notaris 
is vermeld, dat het overgedragen onroerend 
goed al dan niet is land in de_n zin van dit 
besluit en , indien zulks wel het geval is, de 
in artikel 2 bedoelde verklaring van het 
Pachtbureau of de in artikel 3 bedoelde toe
stemming is overgelegd. 

(2) De notaris, met standplaats binne n 
het arrondissement, waarin het over te dra
gen onroerend goed is gelegen, is tot afgifte 
van de verklaring, als bedoeld in het eerste 
lid, verplicht. In geval van twijfel kan de 
notaris de afgifte der verklaring weigeren, 
totdat door het bevoegde Pachtbureau. op 
verzoek van belanghebbenden, is beslist, dat 
het over te dragen onroerend goed al of niet 
als land in den zin van dit besluit valt aan te 
merken. De beslissing van het Pachtbureau 
is ten aanzien van de voorgenomen over
dracht bindend. 

(3) In de openbare registers wordt aan
geteekend, dat de verklaring, bedoeld in het 
eerste lid, is overgelegd. 

Artikel" 5. 
(1) Hij die in strijd handelt met het be 

paalde in de artikelen 2 en 3, wordt gestraft 
met hechtenis van ten hoogste één jaar of 
met geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden. Het feit wordt beschouwd als over
treding. 

(2) Land, hetwelk in strijd met het in de 
artikelen 2 en 3 bepaalde is overgedragen. 
kan worden verbeurd verklaard, ongeacht of 
het den veroordeelde toebehoort. 

Artikel 6. 
De bepalingen van dit besluit zijn niet van 

toepassing op onteigening ten algemeenen 
nutte. 

Artikel 7. 
(1) De Secretaris-Generaal van het D e

partement van Landbouw en Visscherij is be
voegd de voor de uitvoering van dit besluit 
noodige voorschriften en voor het Pachtbu
reau bindende algemeene richtlijnen te ge
v en. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Justitie stelt het honorarium 
ter zake van ambtsverrichtingen van een no
taris, als bedoeld in artikel 4, vast. 
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§ 8. 
Diese Verordnung tritt am dritten Tage 

nach ihrer Verkündung in Kraft. Sie findet 
auf Uebertragungen auf Grund von Verträ
gen, die an einem amtlich bestätigten Tage 
( zekere dagteekening) vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung abgeschlossen worden 
sind, keine Anwendung. 

D en Haag, am 27. November 1940. 
D er Generalsekretär 

im Ministerium für Landwir-tschaft 
und Fischerei, 

H . M. HIRSCHFELD. 

D er Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

Der Generalsekretär im Ministerium für 
justiz, 

J. C. TENKINK. 

X 0
• 220. 

3. Dezember I940. VERORDNUNG des 
Reic~kommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete über die Ein
ziehung von Waffen, Munition und 
Sprengmitteln. (Verordnungsblatt, Stück 
40). 

Auf Grund § s des Erlasses des Führers 
über Ausübung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBl. 
I S 778) verordne ich: 

§ I. 

Waffen, Munition und Sprengmittel, die 
im Zusammenhang mit den kriegerischen Er
eignissen oder auf Befehl der deutschen 
Wehrmacht bei deutschen oder niederländi
schen Behörden oder Dienststellen abgege
ben oder von einer deutschen oder nieder
ländischen Behörde beschlagnahmt wurden 
und nicht Kriegsbeute sind, verfallen ent
schädigungslos dem Deutschen Reich, sofern 
nicht spätestens beim Inkrafttreten dieser 
Verordnung eine zulässige Rückgabe erfolgt 
ist. 

§ 2. 

Verfügungsberechtigt über die nach § 1 

eingezogenen Gegenstände ist der Reichs
kommissar für die besetzten niederländischen 
Gebiete oder die von ihm bestimmte Stelle. 

§ 3. 
(1) Jagdwaffen werden durch diese Ver

ordnung nicht berührt. 
(2) In Zweifelsfällen entscheidet der 

nach § 2 Verfügungsberechtigte, ob es sich 
1.1m eine J agdwaffe handelt oder nicht. 

§ 4· 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
D en Haag, am 3. Dezember 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

Artikel 8. 
Dit besluit treedt in werking op den der

den dag na dien zijner afkondiging. Het geldt 
niet ten aanzien van overdrachten, welke het 
gevolg zijn van overeenkomsten, welke reeds 
vóór den dag van inwerkingtreding een zeke
re dagteekening hadden. 

's -Gravenhage, 27 November 1940. 
De Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw 
. en Visscherij, 

H . M. HIRSCHFELD. 

D e Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

De Secretaris-Generaal 
van het Departement van justitie, 

J. C. TENKINK. 

'
0

• 220. 

3 December I940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende de 
verbeurdverklaring van wapens, muni
tie en springstoffen. (Verordeningenblad, 
Stuk 40) . 

Op grond van § s van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

Wapenen, munitie en springstoffen, welke 
in verband met de oorlogsgebeurtenissen of 
op bevel van de Duitsche Weermacht bij 
Duitsche of Nederlandsche instanties of 
dienstbureaux afgegeven of door een Duit
sche of Nederlandsche instantie in beslag ge
nomen zijn en welke geen oorlogsbuit zijn, 
vervallen zonder vergoeding aan het Duit
sche Rijk, voor zoover zij niet uite rlijk op 
het tijdstip van het in werking treden dezer 
verordening rechtmatig zijn teruggegeven. 

Artikel 2. 

Tot beschikking over de ingevolge artikel 
1 verbeurd verklaarde goederen is gerech
tigd de Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied of de door hem aan
gewezen instantie. 

Artikel 3. 
(1) Deze verordening geldt niet voor wa

penen, welke voor de jacht bestemd zijn. 
(2) Bij twijfel, of het al dan niet een 

wapen, als in lid 1 bedoeld, betreft, beslist 
degene, die krachtens artikel 2 het beschik
kingsrecht heeft. 

Artikel 4. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 3 December 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 
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~- Dezember I940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Finanzen und für Justiz über die Bei
träge des Staates zu den durch Kriegs
gewalt entstandenen Sachschäden. (Ver
ordnungsblatt, Stück 40.) 

A uf Grund § 3, Absatz 1, der Verordnung 
Nr . 21/1940, sowie § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verord
nung Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
verordnet: 

ABSCHNITT I. 

Ueber die Festste/lung des Schadens und die 
Bemessung des dazu vom Staate zu 

leistenden Beitrags. 
§ 1. 

(1) Als durch Kriegsgewalt entstandener 
Schaden im Sinne dieser Verordnung gilt 
jeder Schaden, der durch Kriegsgewalt von 
niederländischer oder fremder Seite an un
beweglichen Sachen ader an solchen beweg
lichen Sachen, die zu einem Betriebe gehö
ren oder der Ausübung eines Berufs dienen, 
sowie an Hausrat verursacht worden ist, so
fern diese Sachen zur Zeit der Schadens
entstehung niederländischen natürlichen ader 
juristischen Personen oder niederländischen 
Untertanen gehört haben und innerhalb der 
Grenzen der Niederlande durch Kriegsgewalt 
betroffen worden sind. 

(2) Auf Schiffe ist die Verordnung nur 
anwendbar, wenn es sich urn Binnenschiffe, 
Fähren, schwimmende Geräte und Einrich
tungen oder urn solche Seeschiffe handelt, 
die der Generalsekretär im Ministerium für 
Finanzen bestimmt. 

(3) D er Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen kann die Verordnung auch auf 
solche niederländische Schiffe für anwend
bar erklären, die ausserhalb der niederländi
schen Grenzen durch Kriegsgewalt beschä
digt worden sind. 

(4) Die Verordnung gilt nicht : 
1) für Schäden, für deren Wiedergut

machung besondere gesetzliche oder Verwal
tungsanordnungen geiten; 

2) für Schäden an Sachen, die im Eigen
turn öffentlichrechtlicher Körperschaften 
stehen ader die ganz oder überwiegend aus 
obrigkeitlichen Mitteln erworben oder her
gestellt wurden und Körperschaften gehören, 
die vom Generalsekretär im Ministerium für 
Finanzen hinsichtlich der Anwendung dieser 
Verordnung öffentlichrechtlichen K örper
schaften gleichgestellt werden; 

3) für Schäden , die angesichts der finan
ziellen Verhältnisse der Betroffenen als sa 
geringfügig anzusehen sind, dass diesen nach 
Ansicht des Generalsekretärs im Ministe
rium für Finanzen die Tragung des Schadens 
zugemutet werden kann. 

(s) Besteht Zweifel, ob eine juristische 
Person als niederländische juristische Person 

2 D ecember I940. BESLUIT van de S e
cretarissen-Generaal van de D eparte
menten van Financiën en van J ustitie 
betreffende de bijdragen van het R ijk in 
de door oorlogsgeweld veroorzaakte 
schaden aan goeç!eren. (Verordeningen
blad, Stuk 40.) 

Op grond van § 3, lid 1, der Verordening 
No. 21/r940 en van§ 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Van de vaststelling der schade en van de 
bepaling der daarin door den Staat te 

verleenen bijdrage. 
Artikel 1. 

(1) Als door oorlogsgeweld veroorzaakte 
schade in den zin van dit besluit wordt aan
gemerkt iedere schade, die door oorlogsge
weld, hetzij van Nederlandschen, hetzij van 
vreemden oorsprong, is toegebracht aan on
roerende goederen of aan zoodanige roerende 
goederen, die tot een bedrijf behooren of het 
uitoefenen van een beroep dienen, dan wel 
aan huisraad, voor zoover deze goederen ten 
tijde van het ontstaan dier schade toebehoor
den aan Nederlandsche natuurlijke of rechts
personen of aan N ederlandsche onderdanen 
en binnen de Nederlandsche grenzen door 
oorlogsgeweld zijn getroffen. 

(2) Op schepen is dit besluit slechts van 
toepassing, voor zoover het betreft binnen
vaartuigen, veren, vaarbaar m aterieel en 
drijvende inrichtingen, dan wel door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën aan te wijzen zeeschepen. 

(.~) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan dit besluit 
mede van toepassing verklaren op Neder
landsche schepen, die buiten de Nederland
sche grenzen door oorlogsgeweld zijn be
schadigd. 

(4) Dit besluit heeft geen betrekking op : 
1) Schaden, voor de vergoeding waarvan 

afzonderlijke wetten of administratieve 
maatregelen gelden ; 

2) schaden aan goederen, toebehoorende 
aan publiekrechtelijke lichamen, of die voor 
het geheel of voor een overwegend deel met 
Overheidsmiddelen zijn verkregen of ver
vaardigd en toebehooren aan lichamen, die 
door den Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën voor de toepassing 
van dit besluit met publiekrechtelijke licha
men worden gelijkgesteld; 

3) schaden, die in verband met den fi
nancieelen toestand van den getroffene van 
zoo geringe beteekenis moeten worden ge
acht, dat zij naar het oordeel van den Secre
taris-Generaal van het D epartement van Fi
nanciën door den getroffene zelf kunnen wor
den gedragen. 

(s) In geval van twijfel of een rechtsper
soon een Nederlandsch rechtspersoon is, is 
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zu gelten hat, so is t die Entscheidung des 
Generalsekretärs im Ministerium für Finan
zen massgebend. 

§ 2. 

Die F eststellung des im Einzelfall erlitte
nen Schadens und des dazu zu leistenden 
Beitrags erfolgt gemäss den nachfolgenden 
Bestimmungen durch den Generalsekretär 
im Ministerium fi.ir Finanzen an Hand der 
Ergebnisse der Untersuchungen, die von den 
zu diesem Zweck eingesetzten Schadenunter
suchungsausschüssen angestellt werden. 

§ 3. 
Sofern nicht nach den §§ 7 und 8 anders 

zu verfahren ist, wird der Schaden aus dem 
Unterschied zwischen dem Wert der Sache 
vor und nach der Beschädigung ermittelt. 
Ergibt sich im Falie einer Wiederherstellung 
der Sache, dass die Wiederherstellungskos
ten nach Abzug eines entsprechenden Be
trages für die infolge der Wiederherstellung 
gegenüber dem früheren Zustand etwa ein
getretene Werterhöhung niedriger sind als 
der Betrag, der m1ch Satz 1 anzunehmen sein 
würde, so kann dieser niedrigere Betrag der 
Schadensfeststellung zugrunde gelegt werden. 

§ 4· 
(1) Als Wert der Sache gilt bei Anwen

dung des § 3, soweit nicht im folgenden etwas 
anderes bestimmt ist, der übliche Verkaufs
wert am 9. Mai 1 940. 

( 2) Für unbewegliche Sachen, bei denen 
die Feststellung eines solchen Verkaufswerts 
nicht möglich ist, gilt als Wert der Sache 
vor der Beschädigung der Buchwert. 

(3) Für Gegenstände, die zur Betriebs
ausrüstung gehören, wie Maschinen, Geräte, 
Fahrzeuge usw., sowie für bewegliche Sa
chen, die der Ausübung eines Berufs dienen, 
gilt als Wert vor der Beschädigung ebenfalls 
der Buchwert. 

(4) Zur Feststellung des Buchwerts wer
den die vom Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen allgemein oder im Einzel
fall festzusetzenden Abschreibungsbeträge 
nach gutem H andelsbrauch unter Berück
sichtigung des Alters der Sache von den 
Gestehungskosten in Abzug gebracht. 

(5) Bei unbeweglichen Sachen wird zur 
Feststellung der Gestehungskosten ausge
gangen von den Beträgen, die am 9. Mai 
1940 für die Herstellung des Zustandes vor 
der Beschädigung erforderlich gewese n wä
ren. Für Gegenstände, die zur Betriebsaus
rüstung gehören (Absatz 3), wird von den 
Beträgen ausgegangen, die am 9. Mai 1940 
für den Erwerb oder die Herstellung der 
Gegenstände erforderlich gewesen wären. 

(6) Der Buchwert wird auf keinen ge
ringeren Betrag festgestellt, als auf den 
Preis, der am 9. Mai 1940 hätte erzielt wer
den können. 

§ 5. 
(1) Für Vorräte und Lagerbestände von 

Handels- und anderen Betrieben gilt als 

het oordeel van den Secretaris- Generaal van 
het D epartement van Financiën beslissend. 

Artikel 2. 

D e vaststelling van de in elk afzonderlijk 
geval geleden schade en van de daarin te 
verleenen bijdrage geschiedt op den voet van 
de hiernavolgende bepalingen door den Se
cretaris-Generaal van het D epartement van 
Financiën aan de hand van de uitkomsten 
der onderzoekingen, ingesteld door de daar
toe ingestelde Schade-enquêtecommissies. 

Artikel 3. 
Voor zoover de artikelen 7 en 8 niet an

ders bepalen, wordt de schade bepaald door 
het verschil tusschen de waarde van het goed 
vóór en na de beschadiging. Blijkt in geval 
van herstel van het goed, dat de herstellings
kosten, na aftrek van een redelijk bedrag 
wegens de door het herstel verkregen ver
nieuwing of verbetering, lager zijn dan het 
bedrag der overeenkomstig den vorigen zin 
bepaalde schade, dan kan het lagere bedrag 
aan de vaststelling der schade ten grondslag 
worden gelegd. 

Artikel 4. 
(1) Bij toepassing van artikel 3 wordt 

de waarde van het goed gesteld op de nor
male verkoopwaarde op 9 Mei 1940, voor 
zoover hierna niet anders wordt bepaald. 

(2) Voor onroerende goederen, waarvoor 
een zoodanige verkoopwaarde niet kan wor
den vastgesteld, wordt de waarde van het 
goed vóór de beschadiging gesteld op de 
boekwaarde. 

(::i) Voor hetgeen behoort tot de uitrus
ting van bedrijven, als machines, toestellen 
en gereedschappen, voertuigen, enz. , alsmede 
voor roerende zaken, dienende tot de uit
oefening van een beroep, wordt de waarde 
van het goed vóór de beschadiging eveneens 
gesteld op de boekwaarde. 

(4) De boekwaarde wordt bepaald door 
van den kostenden prijs volgens goed koop
mansgebruik, in verband met den ouderdom 
van het goed, af te trekken de afschrijvings
bedragen, die door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën, hetzij 
in het algemeen, hetzij voor bijzondere ge
vallen, worden vastgesteld. 

(5) Voor onroerende goederen wordt bij 
de vaststelling van den kostenden prijs uit
gegaan van het bedrag, dat op 9 Mei 1940 
zou noodig zijn geweest om het goed in den 
toestand van vóór de beschadiging te bren
gen. Voor hetgeen behoort tot de uitrusting 
van bedrijven, enz. (lid 3), wordt uitgegaan 
van het bedrag, dat op 9 Mei 1940 zou noo
dig zijn geweest voor de verkrijging of de 
vervaardiging daarvan. 

(6) De boekwaarde wordt niet lager ge
steld dan de prijs, die op 9 Mei 1940 voor 
het goed had kunnen worden bedongen. 

Artikel 5. 
(1) Voor bedrijfs- en handelsvoorraden 

wordt de waarde vóór de beschadiging ge-
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Wert vor der Beschädigung der Einkaufs
preis. 

(2) Falls der im Zeitpunkt der Beschä
digung vorhandene Vorrat oder Lagerbestand 
einen grösseren Umfang hatte, als es in An
betracht des guten Handelsbrauchs und der 
zu dieser Zeit obwaltenden Umstände für 
den betreffenden Betrieb als gerechtfertigt 
geiten konnte, bleibt der Mehrvorrat ausser 
Betracht. 

§ 6. 
(r) Zu dem von einer Persen erlittenen 

und gemäss §§ 4 und 5 ermittelten Gesamt
schaden wird bis zu einem Betrage von 
fünfzigtausend Gulden ein Beitrag in voller 
Höhe, darüber hinaus ein Beitrag von neun
zig vom Hundert gewährt. 

(2) Zu den Kosten der Bergung und des 
Abschleppens eines Schiffes nach dem Ort 
der Wiederherstellung oder Besichtigung 
wird überdies ein Beitrag in voller Höhe ge
leistet. 

§ 7. 
(r) Der Beitrag für beschädigten Haus

rat, einschliesslich Kleidungsstücken und 
zum Verbrauch im Haushalt bestimmten 
Vorräten, wird in Abweichung von den Be
stimmungen dieser Verordnung nach Richt
linien bemessen und zur Auszahlung ge
bracht, die der Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen erlässt; sie werden im 
,,Nederlandsche Staatscourant" veröffent
licht. 

(2) In den Richtlinien ist eine zweck
mässige Verwendung des Beitrags sicherzu
stellen. Auch die Ansprüche derjenigen, die 
verlorengegangene Sachen in Mietkauf ge
geben haben oder <lenen solche Sachen in 
Sicherungseigentum übertragen worden sind, 
sind zu berücksichtigen, wobei den Beteilig
ten die Auflage gemacht werden kann, ein 
gleichartiges Kreditgeschäft abzuschliessen. 

(3) Die Beschlagnahme der aus dem 
Beitrag angeschafften Hausratgegenstände 
kann nur nach den von den Generalsekretä
ren in den Ministerien für Finanzen und für 
Justiz zu erlassenden Bestimmungen erfol
gen. 

(4) Für Sachen der in diesem Paragra
phen bezeichneten Art; die in einem Betrieb 
o der bei Ausübung eines Berufs verwe ndet 
worden sind, bewendet es bei den Vorschrif
ten der §§ 3 bis 6. 

§ 8. 
D er Generalsekretär im Ministerium für 

Finanzen kann den Schaden und den zu ge
währenden Beitrag in besonderen Fällen 
auch abweichend von den Bestimmungen der 
§§ r bis 7 festsetzen. 

§ 9. 
Der Gesamtbetrag des nach den Bestim

mungen der §§ 3 bis 8 festzusetzenden Bei
trags wird urn den Betrag ermässigt, den der 
Betroffene aus anderen Gründen, ohne Ver
pflichtung zur Rückerstattung oder Verrech
nung, mit Rücksicht auf den erlittenen Scha
den bereits erhalten hat oder noch erhalten 

steid op den inkoopsprijs. 

(2) Ingeval de ten tijde van de bescha
diging aangehouden voorraad een grooter 
omyang had dan die, welke met inachtne
ming van goed koopmansgebruik en van de 
destijds bestaande omstandigheden voor het 
getroffen bedrijf als redelijk kon worden 
aangemerkt, wordt dat meerdere buiten be
schouwing gelaten. 

Artikel 6. 
(r) In de overeenkomstig de artikelen 4 

en 5 bepaalde totale schade, door een persoon 
geleden, wordt tot een bedrag van vijftigdui
zend gulden een bijdrage verleend voor het 
volle bedrag en in het meerdere een bijdrage 
van negentig ten honderd. · 

(2) Voor de kosten van het bergen en 
versleepen van het schip naar de plaats van 
herstel of onderzoek wordt daarenboven een 
bijdrage verleend tot het volle bedrag. 

Artikel 7. 
(r) Voor huisraad" met inbegrip van lijf

goederen en verbruiksvoorraden, worden, in 
afwijking van de bepalingen van dit besluit, 
de bijdragen bepaald en uitbetaald overeen
komstig regelen, die door den Secretaris-Ge
neraal van het Departement van Financiën 
worden gesteld en in de Nederlandsche 
Staatscourant worden bekendgemaakt. 

(2) Bij die regeling worden waarborgen 
geschapen voor een doelmatige besteding van 
de bijdrage. Tevens worden daarbij regelen 
gesteld met betrekking tot de aanspraken 
va~ hen, die verloren gegane goederen in 
huurkoop hebben gegeven, of aan wie dusda
nige goederen tot zekerheid in eigendom wa
ren overgedragen, waarbij aan de betrokke
nen kan worden opgelegd een soortgelijke 
kredietovereenkomst aan te gaan. 

(3) Aangaande de vatbaarheid voor be
slag van het uit de bijdrage aangeschafte 
huisraad worden door de Secretarissen-Gene
raa~ van de Departeme~ten van Financiën 
en van Justitie nadere regelen gesteld. 

(4) Op de in dit artikel bedoelde goede
ren, die in een bedrijf of bij de uitoefening 
van e e n beroep worden gebezigd, blijven de 
artikelen 3-6 van toepassing. 

Artikel 8. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën kan de schade en de 
"daarin te verleenen bijdrage in bijzondere 
gevallen in afwijking van de regelen der ar
tikelen r-7 vaststellen. 

Artikel 9. 
Op het totaalbedrag van de volgens de ar

tikelen 3-8 vast te stellen bijdrage wordt in 
mindering gebracht hetgeen uit anderen 
hoofde, zonder verplichting tot terugbeta
ling of verrekening, wegens de geleden scha
de reeds is of nog zal worden ontvangen, 
voori zoover dat door den Secretaris-Gene-
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wird, sofern dieser vom Generalsekretär im 
Ministerium für Finanzen für abzugsfähig 
erklärt wird. Was der Betroffene auf Grund 
einer Versicherung gegen Kriegsgewaltschä
den bereits über den endgültigen Beitrag 
hinaus erhalten hat ader noch erhalten wird, 
bleibt darbei ausser Betracht (§ 18, Absätze 
4 und 5). · 

ABSCHNITT II. 

Ueber die Zahlung der Beiträge. 

§ IO. 

(1) Die Beiträge werden aus der Staats
kasse zugunsten derer gewährt, die an den be
schädigten oder verlorengegangenen Sachen 
ein dingliches Recht hatten. Sie können vor
behaltlich der nachfolgenden Bestimmungen 
dem Eigentümer der beschädigten ader ver
lorengegangenen Sachen, für die der Beitrag 
geleistet wird, (Beitragsberechtigter) ausge
zahlt werden. 

(2) Die Auszahlung erfolgt jedoch an die 
Stiftung Rotterdam 1940 (Stichting Rotter
dam z940) ader an die obrigkeitlich ins Le
ben gerufenen provinziellen Stiftungen, wenn 
und soweit diese Stiftungen Forderungen ge
gen den Beitragsberechtigten aus ihm ge
währten Darlehen haben. Die Stiftungen ver
wenden die Beträge zur Deckung ihrer For
derungen. Sie stellen eine Abrechnung auf, 
die unverzüglich dem B erechtigten zugehen 
soli. 

(3) Falls die Auszahlung nicht gemäss 
Absatz 2 an eine Stiftung erfolgt, kann der 
Generalsekretär im Ministerium für Finan
zen bestimmen, dass der Beitrag zur Rück
erstattun g ader Verrechnung auf das verwen
det wird, was der Beitragsberechtigte bereits 
mit der Verpflichtung zur Rückerstattung 
ader Verrechnung aus der Staatskasse ader 
von Dritten empfangen hat. 

§ II. 

(1) Beiträge zu Schäden an Gebäuden 
wirden nicht sofort in bar ausgezahlt, son
dern in ein zu diesem Zwecke nach den Var
-schriften und im Auftrag des G eneralsekre
tärs im Ministerium für Finanzen zu führen
des Hauptbuch für den Wiederaufbau 
.( Grootboek voor den Wederopbouw) einge
tragen, solange nicht sichergestellt ist, dass 
-sie für den Wiederaufbau den nachstehenden 
Bestimmungen entsprechend verwendet sind 
ader werden (§ 13). 

(2) Die Eintragunge n laute n auf d e n 
Namen der Eigentümer der Gebäude, für die 
.die Beiträge gewährt worden sind. Die 
Grundbeträge der Eintragungen werden von 
dem auf die Schadensentstehung folgenden 
Monatsersten an für eine vom Generalbe
vollmächtigten für den Wiederaufbau von 
Fall zu Fall ader für eine Gruppe von Fällen 
zu bestimmende D auer mit 4 vom Hundert 
jährlich verzinst und zwar bei Eintragungen, 
die sich auf Gebäude in den Gemeinden Rot
terdam und Middelburg beziehen, für eine 
Höchstdauer von fünf J ahren, bei E intra-
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raai van het Departement van Financiën 
voor aftrek in aanmerking wordt gebracht. 
Een dergelijke aftrek vindt niet plaats voor 
hetgeen uit hoofde van verzekering tegen 
oorlogsmolest reeds is of zal worden ontvan
gen boven het totaalbedrag der bijdrage (ar
tikel 18, lid 4 en 5) . 

AFDEELING II. 

Van de uitkeering der bijdragen. 

Artikel 10. 

(1) De bijdragen worden uit 's Rijkskas 
beschikbaar gesteld t en behoeve van deg6-
nen, die op de beschadigde of verloren gegane 
goederen een zakelijk recht bezaten. Zij kun
nen, behoudens de navolgende bepalingen, 
aan de eigenaren der beschadigde of verloren 
gegane goederen, ter zake waarvan de bijdra
ge wordt verleend (rechthebbende op de bij
drage), worden uitbetaald. 

(2) D e uitbetaling heeft echter aan · de 
Stichting Rotterdam 1940 of aan de van 
Overheidswege in het leven geroepen pro
vinciale stichtingen plaats in de gevallen, 
waarin en voor zooveel deze stichtingen, we
gens door haar aan de rechthebbenden op de 
bijdragen verleende ~eldleeningen, vorderin
gen op dezen hebben. De stichtingen bezigen 
de aldus ontvangen bedragen ter voldoening, 
voor zooveel mogelijk, van de b edoelde vor
deringen. Zij maken een afrekening op, die zij 
onverwijld aan den rechthebbenden doen toe
komen. 

(3) Voor zoover de uitbetaling niet over
eenkomstig het tweede lid p laats heeft, kan 
de Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën bepalen, dat de bijdrage wordt 
aangewend tot terugbetaling van of verreke
ning met hetgeen de rechthebbenden op de: 
bijdragen reeds bij voorbaat, onder de ver
plichting tot terugbetaling of verrekening, 
uit 's Rijks kas of van derden ontvangen heb
ben. 

Artikel II. 

(1) Bijdragen wegens schade aan ge 
bouwde onroerende goederen worden nkt 
aanstonds in geld uitbetaald, doch ingeschre
ven in een tot dit doel naar de voorschriften 
en vanwege den Secretaris-Generaal van het 
D epartem ent van Financiën te voeren Groot
boek voor den Wederopbouw, zoolang niet 
voldoende zekerheid bestaat, dat zij overeen
komstig de hierna volgende bepalingen be
steed zijn of zullen worden voor den weder
opbouw (artikel 13) . 

(2) D e inschrijving~n worde n t e n name 
gesteld van de eigenaren der onroerende goe
deren, ter zake waarvan de bijdragen zijn 
verleenû. Zij dragen, te rekenen van den eer
sten dag van de maand, volgende op die, 
waarin de schade is ontstaan, gedt:.rende een 
door den Algemeen Gemachtigd<: voor den 
Wederopbouw van geval tot gev al of voor 
groepen van gevallen vast te stellen tijdperk, 
en wel voor zooveel zij betrekking hebben 
op schade aan gebouwde onroerende goede
ren, in de gemeenten Rotterdam en Middel
burg gelegen, gedurende den tijd van ten 

18 
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gungen, die sich auf Gebäude in anderen Ge
meinden beziehen, für eine Höchstdauer von 
drei Jahren. Die Zinsen sind in Halbjahrs
raten zahlbar. 

(3) Die Grundbeträge der Eintragungen 
und die Zinsen können vorbehaltlich der 
Bestimmungen der §§ 12, Absatz 3, und 15 

weder abgetreten noch verpfändet noch be
schlagnahmt (in beslag genomen) werden; 
die Eintragungen bleiben auch ausserhalb 
der Konkursmasse des Berechtigten. Der 
Generalbevollmächtigte für den Wiederauf
bau kann' nach den von den Generalsekretä
ren in den Ministerien für Finanzen und für 
Justiz zu erlassenden Richtlinien in Einzel
fällen etwas anderes bestimmen. 

§ 12. 

(1) Bei den Eintragungen werden die 
Hypotheken und andere dingliche Rechte 
vermerkt, die auf den beschädigten Grund
stücken lasten oder vor einer Enteignung 
gelastet haben. Die Eintragungen dienen als 
Sicherstellung für die dinglichen Rechte bis 
zur Auszahlung der Beiträge. 

(2) Die Hypothekengläubiger sind nicht 
berechtigt, sich aus dem Grundbetrag der 
Eintragungen schadlos zu halten. Sie können 
sich jedoch nach den vom Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen zu erlassenden 
Richtlinien wegen ihrer Forderungen bis zur 
Höhe von drei Vierteln der auf die Eintra
gungen entfallenden Zinsen oder in beson
deren Ausnahmefällen mit Genehmigung des 
Generalsekretärs im Ministerium für Finan
zen auch bis zu einem höheren Betrag aus 
den Zinsen der Eintragungen schadlos halten. 
Ein Ueberschuss an Zinsen wird demjenigen, 
auf dessen Namen die Eïntragung lautet, 
ausgezahlt. 

(3) Wenn während des gemäss § II, Ab
satz 2, für die Verzinsung bestimmten Zeit
raumes weder derjenige, auf dessen Namen 
die Eintragung lautet, selbst noch ein Drit
ter auf Grund einer Vereinbarung gemäss 
§ 15 mit dem Wiederaufbau begonnen hat 
und auch der Generalbevollmächtigte für 
den Wiederaufbau keine Freistellung vonder 
Verpflichtung zum Wiederaufbau erteilt hat, 
kann die Eintragung auf Antrag der Hypo
thekengläubiger mit Genehmigung des Ge
neralbevollmächtigten für den Wiederauf
bau bis zum Betrage der Hypothekenforde
rungen auf den Namen der Hypothekengläu
biger umgeschrieben werden, wenn diese 
einen Plan zum Wiederaufbau dem Gene
ralbevollmächtigten für den Wiederaufbau 
unterbreitet haben . Die Hypothekengläubi
ger können aus den auf sie umgeschriebenen 
Eintragungen nicht mehr Rechte geltend 
machen, als der ursprünglich Eingetragene 
auf Grund dieser Verordnung hatte. 

§ 13. 

(1) Die Beträge der Eintragungen müs
sen für den Wiederaufbau verwendet werden . 

hoogste vijf jaren en voor zooveel zij betrek
king hebben op schade aan gebouwde on
roerende goederen, in de overige gemeenten 
gelegen, gedurende den tijd van ten hoogste 
driel jaren een rente van vier ten honderd 
's jaars, betaalbaar in halfjaarlijksche termij
nen ' 

(l} De inschrijvingen en de renten kun
nen, behoudens het bepaalde in de artikelen 
12, lid 3, en 15, noch worden vervreemd, 
noc~ worden verpand, noch in beslag worden 
genomen; de inschrijvingen blijven ook bui
ten het faillissement van àen rechthebbende. 
De Algemeen Gemachtigde voor den We
deropbouw kan overeenkomstige regelen, te 
stellen door de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Financiën en van 
Justitie, in bijzondere gevallen anders beslis-

sen. ! Artikel 12. 

(1) Bij de inschrijvingen wordt melding 
gemaakt van de hypotheken en andere zake
lijke rechten, welke op de beschadigde goe
dere;n rusten of vóór onteigening gerust heb
ben. De inschrijvingen blijven tot zekerheid 
voo~ de zakelijke rechten verbonden, totdat 
de u,itbetaling der bijdragen heeft plaats ge
vonden. 

(2) De houders van hypotheken zijn niet 
gerechtigd op de hoofdsom der inschrijvin
gen verhaal uit te oefenen. Op de rente over 
de inschrijvingen kunnen zij echter wegens. 
hun vorderingen, overeenkomstig regelen, te 
stellen door den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën, voor ten hoog
ste tirie/vierde gedeelte verhaal uitoefenen 
en in bijzondere gevallen, met toestemming 
van I den Secretaris-Generaal, ook tot een 
hooger bedrag. Het overschietende bedrag 
aan rente wordt aan dengene, te wiens naam 
de i schrijving staat, uitbetaald. 

(3) Indien gedurende het in artikel n, 
twee1de lid, bedoelde tijdperk noch degene te 
wie1;i5 naam de inschrijving staat, noch een 
derdf'! ingevolge een overeenkomst, als be
doeld in artikel 15, met den herbouw een 
aanvang heeft gemaakt en de ingeschrevene 
niet door den Algemeen Gemachtigde voor 
den Wederopbouw van de verplichting tot 
herbouw is vrijgesteld, kan op verzoek van 
hypotheekhouders, met goedkeuring van den 
Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw, de inschrijving ten beloope van het 
bedrag hunner hypothecaire vorderingen op 
hun naam worden overgeschreven, indien zij 
een plan tot herbouw aan den Algemeen Ge
machtigde voor den Wederopbouw hebben 
voorgelegd. De hypotheekhouders kunnen 
aan de aldus verkregen inschrijvingen geen 
meerdere rechten ontleenen dan aan dengene, 
te wiens naam de inschrijving stond, op grond 
van dit besluit toekwamen. 

Artikel 13. 

(1) Het bedrag eener inschrijving moet 
voor herbouw worden besteed. 
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(2) Der Wiederaufbau muss in der Ge
meinde, in der das Gebäude lag, auf das der 
Beitrag entfällt, an einer dafür vom Gene
ralbevollmächtigten für den Wiederaufbau 
im Wiederaufbauplan als geeignet bezeichne
ten Stelle erfolgen. Der Generalbevollmäch
tigte kann aber auch gestatten, dass der Wie
deraufbau an einem anderen Ort innerhalb 
der Niederlande erfolgt. Bei Gebäuden, in 
denen ein Betrieb ausgeübt wurde, hat der 
Generalbevollmächtigte hierbei zu prüfen, 
ob nicht das Interesse der Gemeinde an der 
Erhaltung des Betriebes innerhalb ihres Ge
bietes gegenüber dem Interesse des Beitrags
berechtigten wichtiger ist. 

(3) Vonder Verwendung der Beträge der 
Eintragungen für den Wiederaufbau kann 
abgesehen werden, wenn 

1) dem Beitragsberechtigten unbewegli
che Sachen enteignet und in Tausch dafür 
andere unbewegliche Sachen zuerkannt wor
den sind, die einen höheren Wert haben, als 
die Vergütung für die Enteignung betragen 
hat. In diesem Falie kann der Betrag des 
Mehrwertes aus dem Betrag der Eintragung 
mit Zustimmung des Generalbevollmächtig
ten für den Wiederaufbau abgegolten wer
den; 

2) es in besonderen Fällen zur Vermei
dung von Härten vom Generalbevollmäch
tigten für den Wiederaufbau gestattet wird. 

§ 14. 
(1) Der Wiederaufbauplan bedarf der 

Genehmigung des Generalbevollmächtigten 
für den Wiederaufbau. 

(2) Diese Genehmigung wird erst erteilt, 
wenn dem Generalbevollmächtigten glaub
haft gemacht wird, dass mit den bei der Ein
tragung vermerkten Hypothekengläubigem 
und anderen dinglich Berechtigten eine Re
gelung liber ihre Ansprliche erzielt worden 
ist. 

(3) Bei dieser Regelung soll auch die 
Rangordnung der bestehenden Hypotheken 
gegenliber den neuen Hypotheken bestimmt 
werden, die zur Sicherstellung der zur Fi
nanzierung des Wiederaufbaus gewährten 
Darlehen begrlindet werden. 

(4) In Ermangelung einer Vereinbarung 
der Beteiligten liber die Regelung dieser An
sprliche trifft der Generalbevollmächtigte 
für den Wiederaufbau unter Berücksichti
gung der vom Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen zu erlassenden Richtli
nien diese Regelung unter Abwägung der In
teressen aller Beteiligten. In seiner Entschei
dung kann der Generalbevollmächtigte neue 
dingliche Rechte begrlinden und nötigenfalls 
die Rangordnung der Hypotheken regeln, 
wobei jedoch Hypotheken, die auch auf einer 
durch Kriegsgewalt nicht beschädigten Sache 
ruhen, dort ihren alten Rang behalten. Der 
Generalbevollmächtigte veranlasst unver
zliglich die Eintragung der Rechte in die 
öffentlichen Register. Gegen seine Entschei
dung ist keine Beschwerde zulässig. 

(s) Hat der Wiederaufbauplan die Ge
nehmigung des Generalbevollmächtigten für 
den Wiederaufbau erhalten und besteht ge-

(2) Herbouw moet geschieden in de ge
meente, waarin het pand, waarop de bijdrage 
betrekking heeft, gelegen was, op een daar
voor in het plan van wederopbouw door den 
Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw als geschikt aangemerkte plaats. De 
Algemeen Gemachtigde kan ook goedvinden, 
dat herbouw op een andere plaats in Neder
land plaats vindt. Voor gebouwen, waarin 
een bedrijf wordt uitgeoefend, verleent hij 
deze goedkeuring niet, indien naar zijn oor
deel het belang van de gemeente bij behoud 
van dit bedrijf binnen haar grenzen zwaar
der moet wegen dan het belang van den 
rechthebbende op de bijdrage. 

(3) Van de besteding der inschrijvingen 
voor herbouw kan worden afgezien 

1) in het geval, dat van den rechtheb
bende op de bijdrage onroerend goed ont
eigend is en in ruil daarvoor onroerend goed 
is toegewezen tot een hoogere waarde dan de 
vergoeding wegens onteigening bedroeg. De
ze hoogere waarde kan met goedvinden van 
den Algemeen Gemachtigde voor den We
deropbouw uit het bedrag der inschrijving 
worden gekweten; 

2) in zeer bijzondere, tot onbillijkheden 
leidende gevallen ter beoordeeling van den 
Algemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw. 

Artikel 14. 
(1) Het plan van herbouw behoeft de 

goedkeuring van den Algemeen Gemachtigde 
voor den Wederopbouw. 

(2) Indien hypotheken en andere zakelij
ke rechten bij de inschrijving zijn vermeld, 
verleent hij deze goedkeuring niet dan na
dat hem gebleken is, dat met de houders van 
die rechten een regeling omtrent hun aan
spraken is getroffen. 

(.~) Bij die regeling wordt tevens be
paald de rangorde der bestaande hypotheken 
ten opzichte van nieuwe, die ter waarborging 
van de ter financiering van den herbouw ver
strekte geldleeningen worden gevestigd. 

(4) Bij gebreke van overeenstemming 
tusschen de partijen omtrent de regeling dier 
aanspraken, beslist de Algemeen Gemachtig
de voor den Wederopbouw, daarbij rekening 
houdende met de belangen van alle partijen 
overeenkomstig door den Secretaris-Gene
raal van het D epartement van Financiën te 
stellen richtlijnen. In zijn beslissing kan de 
Algemeen Gemachtigde nieuwe zakelijke 
rechten vestigen en, zoo r.oodig, de rangorde 
der hypotheken regelen, met dien verstande, 
dat de hypotheken, die op een door oorlogs
geweld niet beschadigd goed rusten, te dien 
aanzien hun ouden rang behouden. De Al
gemeen Gemachtigde draagt onverwijld zorg 
voor de inschrijving van de rechten in de 
openbare registers. Tegen zijn beslissing staat 
geen voorziening open. 

(s) Heeft het plan de goedkeuring van 
den Algemeen Gemachtigde voor den Weder
opbouw verworven en bestaat voldoende ze-
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nügend Sicherheit dafür, dass er ausgeführt 
werden wird, so wird die Eintragung im 
Hauptbuch für den Wiederaufbau nach den 
Erfordernissen der Bauausführung und ge
mäss den vom Generalbevollmächtigten zu 
erteilenden Anweisungen zahlbar gestellt. 

§ 15. 
(1) Der Beitragsberechtigte kann mit 

einem Dritten vereinbaren, dass dieser die 
Verpflichtung zum Wiederaufbau über
nimmt. 

(2) Ein solcher Vertrag bedarf der Ge
nehmigung des Generalbevollmächtigten für 
den Wiederaufbau. Er erteilt sie nur, wenn 
sichergestellt ist, dass der Wiederaufbau 
durch den Dritten auf Grund eines vom Ge
neralbevollmächtigten für den Wiederaufbau 
zu genehmigenden Bauplanes erfolgen wird 
uod dass die Ansprüche der bei der Eintra
gung vermerkten Hypothekengläubiger und 
anderen dinglich Berechtigten geregelt sind. 
§ 14, Absätze 2 bis 4, finden entsprechende 
Anwendung. 

(3) In dem Vertrag kann vereinbart wer
den, dass die Eintragung auf den Dritten 
umgeschrieben und zu seinen Gunsten den 
Bestimmungen des § 14, Absatz 5, entspre
chend zahlbar gestellt w~rden soli. 

§ 16. 
(1) Der Generalbevollmächtigte für den 

Wiederaufba u kapn zu Förderung des Wie
deraufbaus in eirier bestimmten Gemeinde 
im Einvernehmen mit dem Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen an Personen, 
die im Rahmen genehmigter Wiederaufbau
pläne Gebäude errichtet haben, soweit ihnen 
hierfür nicht selbst Beiträge gewährt wer
den, bis zu einem vom Generalbevollmäch
tigten fallweise festzusetzenden B etrag Bau
bescheinigungen ausgeben, aus denen her
vorgeht, dass die Ausführung der Bauten 
i:iach genehmigten Wiederaufbauplänen er
folgt ist. 

(2) Ueber die Ausstellung der Baube
scheinigungen erlässt der Generalbevoll
mächtigte für den Wiederaufbau nähere 
Richtlinien. 

(3) Der Empfänger einer Baubescheini
gung hat daraus keinerlei Ansprüche gegen 
den Staat; legt ein Beitragsberechtigter eine 
Baubescheinigung vor, die er von einem 
Dritten erworben hat, so kann seine Eintra
gung im Hauptbuch bis zur Höhe des in der 
Baubescheinigung angegebenen Betrags mit 
Zustimmung des Generalbevollmächtigten 
für den Wiederaufbau zahlbar gestellt wer
den. Vor Erteilung der Zustimmung hat der 
Generalbevollmächtigte nach § 14, Absätze 
2 bis 4, zu verfahren und zu prüfen, ob etwa 
das Interesse der Gemeinde an der Wieder
herstellung des Gebäudes, für das der Bei
trag gewährt wird, vom Standpunkte der 
Allgemeinheit betrachtet wichtiger ist als 
das Interesse des Beitragsberechtigten. 

§ 17. 
(1) Beiträge zu Schäden an Schiffen 

werden nicht in bar ausgezahlt, solange nicht 

kerheid, dat het zal worden uitgevoerd, dan 
wordt de inschrijving in het Grootboek, naar
mate de uitvoering vordert, overeenkomstig 
de door den Algemeen Gemachtigde te ge
ven aanwijzingen betaalbaar gesteld. 

Artikel 15. 
(1) D e rechthebbende op de bijdrage 

kan met een derde overeenkomen, dat deze 
zijn plicht tot herbouw overneemt. 

(2) Een dergelijke overeenkomst behoeft 
de goedkeuring van den Algemeen Gemach
tigde voor den Wederopbouw. Hij verleent 
die goedkeuring alleen, indien voldoende ze
kerheid bestaat, dat herbouw door dezen der
de overeenkomstig door hem goed te keuren 
plannen zal plaats vinden en dat de aanspra
ken van de bij de inschrijving vermelde hy
pothecaire schuldeischers en andere zakelijk 
gerechtigden geregeld zijn. Artikel 14, leden 
2-4, vinden daarbij overeenkomstige toe
passing. 

(3) D e overeenkomst kan inhouden, dat 
de inschrijving op naam van den derde wordt 
overgeschreven en te zijnen bate overeen
komstig artikel 14, lid 5, betaalbaar zal wor
den gesteld. 

Artikel 16. 
(1) D e Algemeen Gemachtigde voor den 

Wederopbouw is in ,overleg m et den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën bevoegd om, ter bevordering van 
den wederopbouw van een bepaalde gemeen
te, aan personen, die binnen het kader van 
goedgekeurde herbouwplannen gebouwen 
hebben neergezet, voor zoover hun zelf daar
voor geen bijdragen zijn verleend, tot een 
door den Algemeen Gemachtigde van geval 
tot geval te bepalen bedrag, bouwbewijzen 
uit te geven, waaruit blijkt, dat zij gebouwen 
hebben neergezet overeenkomstig goedge
keurde bouwplannen. 

(2) De Algemeen Gemachtigde stelt om
trent de uitgifte van bouwbewijzen nadere 
regelen vast. 

(3) D egene, aan wien een bouwbewijs 
wordt afgegeven, kan daaraan geenerlei aan
spraken tegen den Staat ontleenen; legt een 
rechthebbende op een bijdrage een bouwbe
wijs over, hetwelk hij van een derde verwor
ven heeft, dan kan zijn inschrijving in het 
Grootboek tot het in het bouwbewijs aange
geven bedrag met toestemming van den Al
gemeen Gemachtigde voor den Wederop
bouw betaalbaar worden gesteld. Artikel 14, 
leden 2-4, vindt daarbij overeenkomstige 
toepassing. De Algemeen Gemachtigde ver
leent zijn goedkeuring niet, indien naar zijn 
oordeel het belang van de gemeente bij het 
herstel van het gebouw, waarvoor de bijdra
ge werd verleend, uit een oogpunt van alge
meen belang zwaarder moet wegen dan het 
belang van den rechthebbende op de bijdra
ge. 

Artikel 17. 
(1) Bijdragen wegens schade aan sche

pen worden niet in gel_d uitbetaald, zoolang 
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ihre Verwendung fü r die Instandsetzung oder 
den Neubau von Schiffen sichergestellt ist. 
Bis zu diesem Zeitpunkt werden sie in eine 
besondere Abteilung des im § 11, Absatz 1, 
erwähnten Hauptbuchs für den Wiederauf
bau eingetragen. 

(2) Die Eintragungen erfolgen nach den 
Vorschriften und im Auftrag des G eneral
sekretärs im Ministerium für Finanzen. Sie 
lauten auf den Namen der Eigentümer der 
Schiffe, für die die Beiträge gewährt worden 
sind. Die Grundbeträge der Eintragungen 
werden von dem auf die Schadensentsteh
ung folgenden Monatsersten an für die Dauer 
von drei Jahren mit 4 vom Hundert jährlich 
verzinst; die Zinsen sind in Halbjahrsraten 
zahlbar. 

(3) Die Verwendung der Beiträge für die 
Instandsetzung oder den Neubau von Schif
fen überwacht und regelt der G eneralbevoll
mächtigte für den Wiederaufbau. Die§§ n , 
Absatz 3, 12, 13, Absätze 1 und 3, 14 und 15 
finden sinngemäss Anwendung. 

ABSCHNITT III. 

Schlussbestimmungen.. 

§ 18. 

(1) Die durch den G eneralsekretär im 
Ministerium für Finanzen zu bestimmenden 
Gesellschaften, Vereine, Stiftungen und An
stalten jeder Art, die bezwecken, einen Scha
den im Sinne dieser Verordnung ganz oder 
teilweise zu decken, haben innerhalb eines 
Monats nach dem Tage des Inkrafttretens 
dieser Verordnung dem Ministerium für Fi
nanzen vorzulegen: 

1) eine vollständige Liste der Namen und 
Anschriften derjenigen , die im Falie eines 
Kriegsgewaltschadens Anspruch auf Ent
schädigung haben würden; 

2) eine Liste der Namen und Anschrif
ten derjenigen, die wegen tatsächlich erlit
tener Schäden durch Kriegsgewalt Ansprü
che auf Entschädigung haben unter Angabe 
der durch den Schaden betroffenen Sachen, 
auf die sich die Versicherung bezieht und et
waiger Zessionen, Verpfändungen , B eschlag
nahmen und Konkurseröffnungen, durch die 
diese Ansprüche betroffen werden. 

(2) Bei Versicherungen, die nach dem 
Inkrafttreten diese r Verordnung abgeschlos
sen werden, und bei Schadensfällen, die nach 
diesem Zeitpunkt eintreten, sind die ent
sprechenden Angaben innerhalb von vier
zehn Tagen nach dem Abschluss der Ver
sicherung oder nach dem Eintritt des Scha
dens zu machen. 

(3) Das Ministerium für Finanzen ver
gleicht die Angaben der Listen und die An
gaben gemäss Absatz 2 mit den ihm be
kannten Tatsachen und teilt den einzelnen 
Versicherern m1t, welche in den Listen und 
späteren Angaben vorkommenden Personen 
einen staatlichen Beitrag empfangen haben 
oder dafür in Betracht kommen; dabei wird 
nach Möglichkeit zugleich die Höhe der ein
zelnen staatiichen Beiträge angegeben. 

(4) Der Versicherer ist in H öhe des dem 

niet voldoende zekerheid bestaat. dat haar 
bedragen besteed zijn of zullen ~orden tot 
herstel of nieuwbouw van schepen. Tot dat 
tijdstip worden zij ingeschreven in een on
derdeel van het in artikel 11, lid 1, bedoelde 
Grootboek voor den Wederopbouw. 

(2) De inschrijvingen geschieden volgens 
de voorschriften en vanwege den Secretaris
G eneraal van het Departement van Finan
ciën. Zij worden ten name gesteld van de 
eigenaren der schepen, ter zake waarvan de 
bijdragen zijn verleend . Zij dragen te reke
n en van den eersten dag van d e maand, vol
gende op die, waarin de schade is ontstaan, 
gedurende den tijd van drie jaren een rente 
van vier ten honderd 's jaars, b etaalbaar in 
halfjaarlijksche termijnen. 

(3) De Algemeen G emachtigde voor den 
Wederopbouw ziet toe op en regelt het her
stel van den nieuwbouw van schepen. D e ar
tikelen 11, lid 3, 12, 13, leden 1 en 3, 14 en 
15 vinden ten deze, voor zoover mogelijk, 
overeenkomstige toepassing. 

AFDEELING III. 

Slotbepalingen. 

Artikel 18. 

(1) De door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën aan te wij 
zen maatschappijen, vereenigingen, stichtin
gen en instellingen, van welken aard en sa
menstelling ook, die zich ten doel stellen, 
schade, als in dit besluit bedoeld, geheel of 
gedeeltelijk te <lekken, zenden binnen een 
maand na den dag van het in werking tre
den van dit besluit bij h et Departement van 
Financiën in: 

1) een volledige lijst van de namen en 
adressen van hen, die in geval van schade 
door oorlogsgeweld aanspraken op schade
vergoeding zouden kunnen doen gelden; 

2) een lijst van de namen en adressen 
van hen, die wegens daadwerkelijk geleden 
schade door oorlogsgeweld aanspraken op 
schadevergoeding kunnen doen gelden, on
der opgave van de door schade getroffen ver
zekerde zaken en onder vermelding van ces
sies, verpandingen, b eslagen en faillietver
klaringen, die op voormelde aanspraken be
trekking hebben . 

(2) Ten aanzien van verzekeringen, die 
na het in werking treden van dit besluit wor
den gesloten, en voor schadegevallen, die na 
dit tijdstip ontstaan , moeten dezelfde opga
ven worden gedgan binnen veertien dagen na 
het afsluiten der verzekering of na het ont
staan der schade. 

(3) Het Departement van Financiën 
toetst de opgaven en lijsten, bedoeld in lid 
1, en de opgaven ingevolge lid z, aan de te 
zijner beschikking staande gegevens en deelt 
aan de verzekeraars mede, welke in de lijs
ten en latere opgaven voorkomende perso
nen een Rijksbijdrage ontvangen hebben of 
daarvoor in aanmerking komen; daarbij 
wordt tevens zooveel mogelijk aangegeven 
het bedrag de r afzonderlijke Rijksbij dragen. 

(4) De verzekeraar is tot het bedrag van 
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Versieherten gewährten oder noch zu ge
währenden staatlichen Beitrags von seiner 
auf den gleichen Schaden sich beziehenden 
Leistungspflicht aus dem Versicherungsver
trag befreit. Er ka nn bereits ausgezahlte Be
träge zurückfordem oder mit e twa noch ef
fenen Verbindlichkeiten v errechnen. 

(5) Der Versicherte ist von seiner 
Leistungspflicht aus dem Versicherungsver
trag insoweit befreit , als sie auf d en Teil der 
Leistung des Versicherers entfällt, von dem 
dieser nach Massgabe des vorhergehenden 
Absatzes befreit ist. Er kann hierauf bereits 
gezahlte Beträge zurückfordem. 

§ 19. 
(1) W enn sich aus Tatsachen , die bei 

der Festsetzung des Schadens unberücksich
tigt geblieben sind, herausstellt, dass ein Bei
trag nach dieser Verordnung ganz oder teil
weise zu Unrecht zuerkannt worden ist, kann 
dieser Betrag zurückgefordert werden . 

(2) Die Rückforderung erfolgt mittels 
Veranlagung durch den Generalsekretär im 
Ministerium für F inanzen oder eine Stelle, 
die in seinem Namen handeln darf. Die Ver
anlagung ist an denjenigen zu richten, dem 
der zurückzufordemde Betrag ausgezahlt 
worden ist; die diesbezügliche Verfügung ist 
zu begründen; sie gibt die Raten an, in <le
nen der festgesetzte Betrag zurückzuzahlen 
ist und benennt einen Einnehmer der direk
ten Steuern ( ontvanger der directe belastin
gen) für die Einziehung. 

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren seit 
der Auszahlung des Beitrags findet eine 
Rückforderung nach Absatz 2 nicht mehr 
statt. 

(4) Für einen nach dem Tode des 
Schuldners veranlagten Betrag haftet der 
Erbe persönlich nur bis zum Betrag seines 
Erbteils, vermehrt urn den Betrag der ihm 
zukommenden Vermächtnisse. 

(5) Auf die nach Absatz 1 zurückzufor
demden Beträge finden die Gesetze vom 22. 

Mai 1845 (Staatsblatt Nr. 22) und vom r. 
Juni 1850 (Staatsblatt Nr. 26) Anwendung 
mit der Massgabe, dass 

1) für "Einkommensteuer" im Sinne der 
Gesetze zu lesen ist " der zurückzufordernde 
Betrag"; 

2) für "kohier" (Steuerliste) zu lesen ist 
"die vom Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen oder in seinem Namen abge
zeichnete Abschrift seiner im Absatz 1 be
zeichneten Verfügung"; 

3) für "aanslagbiljet" (Steuerbescheid) 
zu lesen ist "die vom Steuereinnehmer ab
gezeichnete und mit Zeitangabe versehene 
Abschrift der unter Ziffer 2 bezeichneten 
Verfügung"; 

4) für "Steuerschuldner" zu lesen ist 
,,Schuldner"; 

5) die vom Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen festgesetzten Verfallfris
ten an Stelle der im Artikels 8 des Gesetzes 
vom 22 . Mai 1845 erwähnten Fristen treten; 

de aan den verzekerde verleende of nog te 
verleenen Rijksbij drage van zijn op hetzelfde 
schadegeval betrekking hebbende verbinte
nis uit het v erzekeringscontract bevrijd. Hij 
kan reeds uitbetaalde bedragen terugvord e
ren of v errekenen m et het geen nog door hem 
verschuldigd is. 

(5) De verzekerde is van zijn verbinte
nis uit het verzekeringscontract in zooverre 
bevrijd, als deze betrekking heeft op dat 
deel der verplichtingen van den verzekeraar, 
waarvan de laatste , ingevolge het vorig lid, 
is bevrijd. Hij ka n de te dier zake reeds be
taalde bedragen terugvorderen. 

Artikel 19. 
(1) Indien u it feiten , waarmede bij de 

vaststelling der schade geen rekening was ge
houden, blijkt, dat een bijdrage overeenkom
stig dit besluit geheel of gedeeltelijk ten on
rechte is toegekend, kan het dientengevolge 
ten onrechte uitbetaalde bedrag worden te
ruggevorderd. 

(2) De terugvordering heeft plaats over
eenkomstig een aanslag, vastgesteld door of 
namens den Secretaris-Generaal van het D e
partement van Financiën, t en name van den
gene, aan wien het terug te vorderen bedrag 
is betaald ; de desbetreffende beschikking is 
met redenen omkleed, vermeldt de termijnen, 
waarin het terug te vorderen bedrag moet 
worden betaald en wijst een ontvanger der 
directe belastingen aan voor de invordering. 

(3) Na verloop van tien jaar sedert de 
uitbetaling van de bijdrage kan terugvorde
ring overeenkomstig het vorig lid niet meer 
plaats vinden. 

(4) Voor een aanslag, opgelegd na het 
overlijden van den schuldenaar, zijn diens 
erfgenamen niet verder aansprakelijk dan 
ieder tot het beloop van zijn erfdeel, ver
meerderd met het bedrag van hetgeen hem 
gelegateerd is . 

(5) Ter zake van een overeenkomstig 
het eerste lid terug te vorderen bedrag zijn 
de wetten van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 
22) en van 1 Juni 1850 (Staatsblad No. 26) 
van toepassing met dien verstande, dat 

r) het terug te vorderen bedrag gelijk 
wordt gesteld met inkomstenbelasting; 

2) onder "kohier" wordt verstaan een 
door of namens den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën gewaar
merkt afschrift van zijn b e.schikking, bedoeld 
in het eerste lid; 

3) onder "aanslagbiljet" wordt verstaan 
een door den ontvanger gewaarmerkt en ge
dagteekend afschrift van de vorenbedoelde 
beschikk ing; 

4) voor "belastingschuldige" wordt gele
zen: schuldenaar; 

5) de door den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën vastgestel
de vervaltermijnen in de plaats treden van 
die, genoemd in artikel 8 der wet van 22 Mei 
1845; 
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6) angenommen wird, dass der Steuer
einnehmer bei Anwendung des Artikels 20 
des Gc;setzes vorn 22. Mai 1845 im Auftrag 
der Steuerverwaltung auftritt. 

§ 20. 

Wenn ein Beteiligter oder ein Dritter mit 
Wissen des Beteiligten vorsätzlich unrichtige 
Angaben oder Auskünfte gegeben hat, urn 
einen zu hohen Beitrag zu erlangen oder urn 
die Auszahlung eines Beitrags zu erwirken, 
kann der gerechtfertigte Beitrag bis zu 50 
vom Hundert gesenkt werden. 

§ 21. 

Der Anspruch auf Zuerkennung der Bei
träge oder deren Zahlbarstelluno- kann ge
genüber dem Staat nicht auf dem Rechts
wege geltend gemacht werden. 

§ 22. 

( 1) Alle Schriftstücke, die in Durch
führung dieser Verordnung ausgefertigt wer
den, sind von der Stemfpel- und Registratur
steuer sowie von Gebühren befreit. 

(2) Die Amtshandlungen bei den 
Grundbuch- und Schiffbuchämtem zur 
Durchführung dieser Verordnung erfolgen 
gebührenfrei. 

(3) Für die Tätigkeit der Notare, die sich 
auf das Eigentum oder dingliche Rechte an 
Grundstücken im Zusammenhang mit dem 
Wiederaufbau infolge dieser Verordnung be
zieht, werden nötigenfalls von den General
sekretären in den Ministerien für Finanzen 
und für Justiz Sondersätze festgesetzt, die 
bei den zu berechnenden Honoraren nicht 
überschritten werden dürfen. 

§ 23. 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih
rer Verkündung in Kraft. 

(2) Sie wird als " Kriegssachschädenver
-0rdnung" zitiert. 

Den Haag, am 2. Dezember 1940. 

Der G.-S. im Min. für Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. für ]ustiz, 
J. C. TENKINK. 

N°. 222. 

.2. Dezecnber z940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Soziale Angelegenheiten, für Justiz und 
des Innem über Tanzlustbarkeiten und 
über den Kleinverkauf stark alkoholi
scher Getränke. (Verordnungsblatt, 
Stück 40.) 

Auf Grund § 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
Nr. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten niederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

6) de ontvanger voor de toepassing van 
artikel 20 der laatstgenoemde wet geacht 
wordt ten deze op te treden namens het be
stuur der belastingen. 

Artikel 20. 

Indien een belanghebbende of derden met 
medeweten van den belanghebbende opzet
telijk onjuiste opgaven of inlichtingen heb
ben verstrekt om een te hooge bijdrage te 
verkrijgen of om een bijdrage uitbetaald te 
krijgen, kan het bedrag van de hem toeko
mende bijdrage worden verminderd met ten 
hoogste vijftig ten honderd. 

Artikel 21. 

Ter zake van de toekenning der bijdragen 
of de betaalbaarstelling daarvan worden geen 
rechtsvorderingen tegen den Staat toegelaten. 

Artikel 22. 

(1) Alle stukken, opgemaakt ter uitvoe
ring van dit besluit, zijn vrij van zegel, van 
het recht van registratie en van leges. 

(2) Voor de verrichtingen aan de bewa
ringen van de hypotheken, het kadaster en 
de scheepsbewijzen, noodig voor de uitvoe
ring van dit besluit, worden geen kosten in 
rekening gebracht. 

(3) Voor de werkzaamheden van notaris
sen betreffende eigendommen en zakelijke 
rechten op onroerende goederen in verband 
met den wederopbouw ingevolge dit besluit 
worden zoo noodig door de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Justi
tie en van Financiën bijzondere tarieven 
vastgesteld, die bij de voor bedoelde werk
zaamheden in rekening te brengen honoraria 
niet mogen worden overschreden. 

Artikel 23. 

(1) Dit besluit treedt in werking op den 
dag zijner afkondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als "Besluit 
op de materieele oorlogsschaden". 

's-Gravenhage, 2 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L . J . A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
J.C. TENKINK. 

N°. 222. 

z December z940. BESLUIT van de Secre
tarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken, van Justitie en 
van Binnenlandsche Zaken betreffende 
dansvermaak en betreffende den ver
koop van sterken drank in het klein. 
(.Verordeningenblad, Stuk 40). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Ne.derlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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§ I. 

Die Verordnung Nr. 190/r940 der General
sekretäre in den Ministerien für Justiz, des 
Innem und für Soziale Angelegenheiten über 
Tanzlustbarkeiten tritt ausser Kraft. 

§ 2, 

(1) Der Verkauf, die Ablieferung, die 
Verabreichung und der G enuss van stark al
koholischen Getränken im Kleinen ( de ver
koop, de aflevering, de verstrekking en het 
gebruik van sterken drank in he t klein), in 
Räumen, für die eine Konzession (vergun
ning) für den Verkauf van stark alkoholi
schen Getränken im Kleinen erteilt worden 
ist, ist zwischen 19 Uhr und 4 Uhr nicht ge
stattet. 

(2) Was im Sinne des Absatzes 1 als 
stark alkoholisches Getränk, als Kleinver
kauf van stark alkoholischen G etränken sa
wie als Konzession anzusehen ist, ergibt sich 
aus den Bestimmungen des Artikels 1, Buch
staben a, c und e bis i, des Getränkegesetzes 
( Drankwet) (Staatsblatt 1931, Nr. 476) . 

§ 3. 
(1) Wer den Bestimmungen des § 2 zu

widerhandelt, unterliegt den im Artikel 59, 
Absatz 1, des Getränkegesetzes (Drankwet) 
( Staatsblad 1931, Nr. 476) vorgesehenen 
Strafen. 

( 2) Die B estimmungen des Artikels 59, 
Absatz 2, sowie der Artikel 64 bis 66 des Ge
tränkegesetzes finden Anwendung. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am 5. Dezember 

1940 in K raft. 
Den H aag, am 2. Dezember 1940. 

Der G.-S. im Min. für Soziale Angelegen
heiten ( mit der Wahrnehmung der Ge
schäfte beauftragt), 

R . A. VERWEY. 

Der G.-S. im Min. für Justiz, 
J. C. TENKINK. 

D er G .-S. im Ministerium des lnnern, 
I n Vertretung 

H . W. J. MULDER. 

IJ. N ovember 1940. VERORD NUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten über die Aus
dehnung der Unfallversicherungspflicht 
auf die an Polikliniken und ärztlichen 
Beratungs- und Untersuchungsstellen 
beschäftigten Personen. (Verordnungs
blatt, Stück 40) . 

Auf Grund § r der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss §§ 2 und 3 der Verordnung 
N r. 3/1940 des Reichskommissars für die be
setzten n iederländischen Gebiete wird ver
ordnet: 

§ I. 

Artikel 1, Ziffer V , des königlichen Be-

1940 

Artikel 1. 

Het Besluit No. 190/1940 v an de Secreta
rissen-Generaal van d'ë, Departementen van 
Justitie, van Binnenlandsche Zaken en van 
Sociale Zaken betreffende dansvermaak 
treedt buiten werking. 

Artikel 2. 

(1) De verkoop, de aflevering, de ver
strekking en het gebruik van sterken drank 
in het klein in localiteiten, waarvoor ver
gunning voor den verkoop van sterken drank 
in het klein is verleend, is tusschen 19 uur 
en 4 uur verboden. 

(2) Ten aanzien van de omschrijving 
van "sterken drank", van "verkoop van 
sterken drank in het klein" en van "ver
gunning", een en ander, als bedoeld in het 
vorige lid, is het bepaalde in artikel 1, onder 
a, c en e tot en met i, van d e Drankwet 
(Staatsblad 1931, No. 476) toepasselijk. 

Artikel 3. 
(1) Hij die in strijd handelt IT\e t het in 

artikel 2 bepaalde, wordt gestraft met de in 
artikel 59, lid 1, van de D rankwet (Staats
blad 1931, No. 476) genoemde straffen. 

(2) De artikelen 59, lid 2, en 64 tot en 
met 66 van de in het vorige lid bedoelde wet 
zijn van toepassing. 

Artikel 4. 

Dit besluit t reedt op 5 D ecem ber 1940 in 
werking. · 

's-Gravenhage, 2 D ecember 1940. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
R . A. VERWEY. 

De S.-G. van het D e p . van justitie, 
J.C. TENKINK. 

De S.-G. van het Dep. van Binnenlandsche 
Zaken, 

H. W. J. MULDER, 1. 0 -S.-G. 

N °. 223. 

IJ N ovember 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken betreffende de uit
breiding van de verplichte ongevallen
verzekering tot de aan poliklinieken, 
medische consultatiebureaux en medi
sche keuringsbureaux verbonden per
sonen. (Verordeningenblad, S tuk 40) . 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/r940 en in overeenstemming met§§ 2 en 3 
der Verordening No. 3/r940 van den Rijks
commissaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

Art ikel 1. 

In artikel 1, onder V, van het Koninklijk 
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schlusses vom 14. September 1921 (Staats
blatt Nr. 1057) zur Ausführung des Artikels 
4, Absatz 1, des gewerblichen Unfallversi
cherungsgesetzes 1921 wird dahin abgeän
dert, dass zwischen den Worten "klinieken" 
(Kliniken) und "krankzinnigengestichten" 
(lrrenanstalten) die Worte "poliklinieken, 
medische consultatie- en keuringsbureaux" 
(Polikliniken, ärtzliche Beratungs- und Un
tersuchungsstellen) eingefügt werden. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 13. November 1940. 
Der G.-S. im Min. für Soziale Ange/egen

heiten (mit der Wahrnehmung der Ge
schäfte beauftragt), 

R . A. V ERWEY. 

N°. 224. 

5. Dezember 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Finanzen liber die Lohnsteuer (Lohn
steuerverordnung 1940). (Verordnungs
blatt, Stück 41.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

ABSCHNITT 1. 

Einleitende Bestimmung. 
§ I. 

Die bestehenden Steuern vom Einkommen 
(Einkommensteuer und Gemeindefondssteu
er mit allen Zuschlägen zu diesen Steuem) 
sollen durch eine einheitliche Einkommen
steuer ersetzt werden. Diese Einkommen
steuer wird vom 1. Januar 1941 an bei den 
Arbeitnehmern durch Steuerabzug vom Lohn 
(Lohnsteuer) erhoben. Die Lohnsteuer wird 
auf die Einkommensteuer angerechnet, so
weit eine Veranlagung zur Einkommensteuer 
erfolgt. 

ABSCHNITT II. 

Steuerpilicht. 1 

§ 2 . 

(1) Der Lohnsteuer unterliegen: 

a) die im Inland wohnenden Arbeitneh
mer, die von inländischen Arbeitgebern Lohn 
beziehen; inländische Arbeitgeber sind Ar
beitgeber mit Wohnsitz oder Sitz im Inland 
und solche Arbeitgeber, die im Inland eine 
Fabrik, eine Geschäftsstelle oder eine andere 
feste Einrichtung unterhalten; 

b) die nicht im Inland wohnenden Ar
beitnehmer, soweit sie von inländischen A r
beitgebern (Buchstabe a) Lohn für eine Ar
beit beziehen, die sie im Inland !eisten oder 
geleistet haben. Arbeitnehmer im Sinne die
ser Vorschrift sind auch die nicht im Inland 

besluit van 14 September 1921, Staatsblad 
No. 1057, tot uitvoering van artikel 4, eerste 
lid, der Ongevallenwet 1921, wordt tusschen 
.,klinieken" en "krankzinnigengestichten" 
ingevoegd: .,poliklinieken, medische consul
tatie- en keuringsbureaux". 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 November 1940. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

N°. 224. 

5 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende de loonbelas
ting (Besluit op de Loonbelasting 1940) . 
(Verordeningenblad, Stuk 41.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3 /1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald : 

HOOFDSTUK I. 

Inleidende bepaling. 
Artikel 1. 

D e bestaande belastingen naar het inko
men (inkomstenbelasting en gemeentefonds
belasting met alle op die belastingen gehe
ven opcenten) zullen worden vervangen door 
een enkele inkomstenbelasting. Van werk
nemers wordt deze inkomstenbelasting van 
1 Januari 1941 af onder den naam van loon
belasting gehev-::n door inhouding op het 
loon. Indien een aanslag in de inkomstenbe
lasting wordt opgelegd, wordt de loonbelas
ting daarmede verrekend. 

HOOFDSTUK II. 

Belastingplicht. 
Artikel 2. 

(1) Aan de loonbelasting zijn onderwor
pen: 

a) de binnen het Rijk wonende werkne
mers, die loon ontvangen van hier t e lande 
wonende of gevestigde werkgevers, waaron
der mede worden begrepen werkgevers, die 
hier te lande een fabriek, kantoor of andere 
vaste inzichting hebben; 

b) de niet binnen het Rijk wonende 
werknemers, voor zoover zij ter zake van 
binnen het Rijk verrichten arbeid of van 
vroeger binnen het Rijk verrichten arbeid 
loon ontvangen van onder a bedoelde werk
gevers, benevens de niet binnen het Rijk wo-
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wohnenden Leiter und Aufsichtsratsmitglie
der von Gesellschaften, Vereinen und Genos
senschaften, die im Inland ihren Sitz haben; 

c) die nicht im Inland wohnenden Ar
beitnehmer, soweit sie aus der Kasse einer 
niederländischen öffentlichen Körperschaft 
oder aus der Allgemeinen Bürgerlichen Pen
sionskasse (Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds) Lohn beziehen. 

(2) Es wird nach den Umständen des 
E inzelfalls beurteilt, wo ein Arbeitnehmer 
oder Arbeitgeber wohnt oder seinen Sitz hat. 

§ 3. 
(1) Arbeitnehmer ist, wer für eine Ar

beit, die er im Rahmen eines öffentlichen 
oder privaten Dienstverhältnisses leistet oder 
geleistet hat, Lohn bezieht. Arbeitnehmer ist 
auch, wer für eine Arbeit Lohn bezieht, die 
ein Dritter früher im Rahmen eines öffent
lichen oder privaten Dienstverhältnisses ge
leistet hat. 

(2) Ein Dienstverhältnis wird immer an
genommen bei der Tätigkeit der Aufsichts
ratsmitglieder von Gesellschaften, Genossen
schaften und anderen juristischen Personen. 

(3) Arbeitgeber ist, wer einem Arbeit
nehmer im Sinne der Absätze 1 und 2 Lohn 
schuldet. 

ABSCHNITT III. 
Steuergegenstand. 

§ 4. 
(1) Die Lohnsteuer bemisst sich nach 

dem bezogenen Lohn. 
(2) Lohn sind alle Einnahmen in Geld 

oder Geldeswert aus einem Dienstverhältnis 
oder einem früheren Dienstverhältnis, gleich
viel ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht 
oder nicht, z.B.: 

a) Arbeitslohn, Honorar, Gehalt, Besol
dung, Kinderzuschlag, Provision, Gratifika
tion, Tantiemen, Ansprüche auf Auszahlun
gen, freie Kost, Wohnung, Heizung und Be
leuchtung und alle anderen Bar- oder Sach
vorteile; 

b) Wartegelder, Urlaubs- und Ruhegel
der, Krankengelder, Pensionen - auch Wit
wen- und Waisenpensionen - und ähnliche 
Auszahlungen und Leistungen. 

(3) Lohn sind auch: 
a) Schadenersatzleistungen und Ent

schädigungen, die gewährt werden für ent
gangenen oder entgehenden Arbeitslohn oder 
für die Aufgabe eines Dienstverhältnisses; 

b) Vergütungen für Ueberstunden oder 
für die besonderen Umstände (z.B. Gefahr), 
unter denen die Arbeit geleistet werden muss, 
und Vergütungen für eine Nebentätigkeit, 
die mit einem Dienstverhältnis im Zusam
menhang steht. 

§ 5. 
(1) Der Geldeswert der Einnahmen, die 

nicht in Geld bestehen (Sachbezüge), ist, 
vorbehaltlich der Bestimmungen in den fol
genden Absätzen, nach dem Mittelpreis des 
Verbrauchsortes zu bemessen. 

nende bestuurders en commissarissen van 
vennootschappen, vereenigmgen en maat
schappijen, welke binnen het Rijk zijn ge
vestigd; 

c) de niet binnen het Rijk wonende werk
nemers, voor zoover zij loon ontvangen uit 
de kas van een Nederlandsch openbaar li
chaam of uit het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds. 

(2) Waar een werkgever of een werkne
mer woont of gevestigd is, wordt naar de 
omstandigheden beoordeeld. 

Artikel 3. 
(1) Als werknemer wordt beschouwd hij, 

die uit in publiekrechtelijke of privaatrech
telijke dienstbetrekking verrichten arbeid of 
ten gevolge van zoodanigen vroeger verrich
ten arbeid loon geniet. Als werknemer wordt 
mede aangemerkt de persoon, die loon ge
niet, voortspruitende uit vroeger door een 
ander in publiekrechtelijke of privaatrechte
lijke dienstbetrekking verrichten arbeid. 

(2) Commissarissen van vennootschap
pen, vereenigingen en andere rechtspersonen 
worden steeds geacht hun arbeid als zooda
nig in dienstbetrekking te verrichten. 

(3) Als werkgever wordt beschouwd hij, 
die aan een werknemer in den zin van de vo
rige leden loon verschuldigd is. 

HOOFDSTUK III. 
Grondslag der belasting. 

Artikel 4. 
(1) De loonbelasting wordt berekend 

over het genoten loon. 
(2) Als loon worden beschouwd alle in

komsten, welke in geld of geldswaarde uit; 
een dienstbetrekking of een vroegere dienst
betrekking genoten worden, onverschillig of 
daarop al dan niet aanspraak bestaat, zooals: 

a) arbeidsloon, honorarium, traktement, 
salaris, kinderbijslag, provisie, gratificatie, 
tantième, · aanspraak op uitkeeringen, vrije 
kost, vrije woning, vrij vuur, vrij licht en alle 
andere voordeelen, welke in geld of in natu
ra worden genoten; 

b) wachtgelden, verlofs- en non-activi
teitstraktementen, ziektegelden, pensioenen 
- ook weduwe- en weezenpensioenen - en 
dergelijke uitkeeringen en verstrekkingen. 

(3) Mede worden als loon aangemerkt: 
a) schadevergoedingen en schadeloosstel

lingen, welke toegekend worden voor gemist 
of te missen arbeidsloon of ter zake van het 
staken van een dienstbetrekking; 

b) vergoedingen wegens overuren of we
gens de bijzondere omstandigheden (b.v. ge
vaar), waaronder de arbeid moet worden 
verricht, benevens vergoedingen wegens ne
venwerkzaamheden, welke in verband staan 
met een dienstbetrekking. 

Artikel 5. 
(1) De geldswaarde van inkomsten, wel

ke anders dan in geld worden genoten (in
komsten in natura), wordt, behoudens het
geen in de volgende leden is vastgesteld, be-

' paald naar den gemiddelden prijs ter plaatse 
van verbruik. 
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(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen kann verbindliche Vorschriften 
über den Geldeswert bestimmter Einnahmen, 
die nicht in Geld bestehen, erlassen. 

(3) Der Geldeswert eines Auszahlungs
anspruchs wird nach den geleisteten Ein
zahlungen bemessen, wenn der Arbeitgeber 
bei einem Dritten Einzahlungen zur Begrün
dung des Anspruchs leistet. Werden Einzah-
1ungen nicht geleistet, dann ist der Geldes
wert des Auszahhingsanspruchs nach den 
Beträgen zu bemessen, die schätzungsweise 
vom Arbeitgeber eingezahlt werden müssten. 

(4) Auszahlungsansprüche im Sinne des 
Absatzes 3 sind alle bedingten oder befriste
ten Ansprüche auf eine oder mehrere Aus
z ahlungen, gleichviel wer der Berechtigte ist. 
Auszahlungsansprüche bleiben ausser Be
tracht, soweit sie auf Einzahlungen des Ar
beitnehmers beruhen. 

(5) Uebemimmt der Arbeitgeber die 
Zahlung der Lohnsteuer, so hat der Arbeit
geber dem übrigen Lohn einmal den Betrag 
der darauf entfallenden Lohnsteuer hinzu
zurechnen. Die Lohnsteuer ist von dem sich 
ergebenden Gesamtbetrag zu berechnen. 

(6) Besteht der Lohn ganz oder teilweise 
aus Sachbezügen und übersteigt die Lohn
steuer den bezahlten Barlohn, so ist der Ar
beitgeber berechtigt, vom Arbeitnehmer die 
Zahlung des fehlenden Betrags zu fordem. 

§ 6. 

Kein Lohn sind : 
a) die einzelnen Entschädigungen, die 

-im öffentlichen Dienst angestel!te Arbeit
nehmer zur Bestreitung von notwendigen 
Kosten bei der Ausübung ihrer Dienstes er
halten, wie Reisekosten, Auslösungen und 
Fahrradenschädigungen; 

b) die einzelnen Entschädigungen, die 
private Arbeitnehmer zur Bestreitung der in 
Buchstabe a bezeichneten Kosten erhalten, 
soweit sie die tatsächlichen Kosten nicht 
übersteigen ; 

c) die im § 5, Absatz 3, bezeichneten 
Vorteile, wenn und· soweit der Auszahlungs
anspruch infolge einer Pensionsregelung zuer
kannt wird. Pensionsregelung ist jede Rege-
1ung, die ausschlieszlich die Versorgung der 
Arbeitnehmer oder ehemaligen Arbeitnehmer 
bei Invalidität und Alter und die Versorgung 
ihrer Witwen, minderjährigen Kinder und 
Pflegekinder durch Pensionszahlung be
zweckt: 

d) die Beiträge, zu <lenen der Arbeit
nehmer kraft einer P ensionsregelung (Buch
stabe c) verpflichtet ist; 

e) die einmaligen Bezüge, die auf Grund 
eines im § 5, Absatz 3, bezeichneten An
spruchs bezogen werden; 

f) Neujahrsgeschenke, Namenstagsge-
schenke und ähnliche Geschenke, wenn sie 
im Einzelfall zehn Gulden nicht übersteigen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan bindende voor
schriften geven betreffende de geldswaarde, 
welke aan bepaalde inkomsten, die anders 
dan in geld worden genoten, moet worden 
toegekend. 

(3) De geldswaarde van een aanspraak 
op uitkeeringen wordt, indien de werkgever 
bij een derde stortingen verricht ten einde de 
aanspraak te dekken of gedekt te houden, 
gesteld op de bedoelde stortingen. Worden 
geen stortingen verricht, dan wordt de gelds
waarde van de aanspraak gesteld op de be
dragen, die naar schatting door den werkge
ver gestort zouden moeten worden. 

(4) Voor de toepassing van het derde lid 
wordeh onder aanspraken op uitkeeringen 
verstaan aanspraken om na verloop van tijd 
of onder een voorwaarde één of meer uit
keeringen te ontvangen, onverschillig wie de 
gerechtigde is . Indie.n en voor zoover echter 
een aanspraak wordt gedekt of gedekt gehou
den door stortingen van den werknemer, 
blijft zij buiten aanmerking. 

(5) De werkgever moet, indien hij de 
loonbelasting zelf wil dragen, bij het overige 
loon éénmaal het bedrag van de daarover 
verschuldigde loonbelasting voegen en over 
de aldus verkregen som de loonbelasting be
rekenen. 

( 6) Bestaat het loon geheel of gedeelte- • 
lijk uit verstrekkingen in natura en overtreft 
de loonbelasting het in geld uitbetaalde loon, 
dan heeft de werkgever het recht van den 
werknemer te vorderen, dat deze hem het 
ontbrekende terugbetaalt. 

Artikel 6. 

Tot het· loon worden niet gerekend: 
a) afzonderlijke vergoedingen, welke per

sonen, die werkzaam zijn in publieken dienst, 
ontvangen ·ter bestrij ding van noodzakelijke 
kosten, die zij voor de uitoefening van hun 
dienst hebben te maken, zooals reis- en -ver
blijfkosten en rijwielvergoedingen; 

b) afzonderlijke vergoedingen, welke per
sonen, die werkzaam zijn in privaten dienst, 
ontvangen ter bestrijding van de onder a ge
noemde kosten, voor zoover zij de werkelijke 
kosten niet te boven gaan; 

c) de onder het derde lid van artikel 5 
vallende voordeelen, indien en voor zoover 
de daar bedoelde aanspraak wordt toegekend 
overeenkomstig eene pensioenregeling; wor
dende ten deze onder pensioenregeling ver
staan iedere regeling, welke uitsluitend ten 
doel heeft de verzorging bij invaliditeit en 
ouderdom van werknemers of gewezen werk
nemers en de verzorging van hunne wedu
wen, minderjarige kinderen en pleegkinderen, 
een en ander door middel van pensioen; 

d) bij dragen, waartoe de werknemer 
krachtens een onder c bedoelde pensioenrege
ling verplicht is; 

e) de uitkeering in eens, welke ingevolge 
een in artikel 5, derde lid, bedoelde aan
spraak wordt genoten; 

f) nieuwjaarsgeschenken, verjaardagsge
schenken en andere dergelijke geschenken, 
mits zij een bedrag van tien gulden per ge
schenk niet te boven gaan. 
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ABSCHNITT IV. 

Steuererhebung. 

§ 7. 
(r) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer 

nach der Lohnsteuertabelle (Anlage I) bei 
jeder Lohnzahlung einzubehalten. Eine Lohn
zahlung ist gegeben, wenn der Lohn ausge
zahlt, verrechnet ader in einer anderen Weise 
dem Arbeitnehmer ader einem Dritten zur 
Verfügung gestellt wird. Vorschusszahlungen 
sind Lohnzahlungen. 

(2) Der Arbeitgeber darf bei der Einbe
haltung der Lohnsteuer nur die Merkmale 
berücksichtigen, die im Zeitpunkt der Einbe
haltung auf der Lohnsteuerkarte (§ II) ein
getragen sind. Das gilt nicht, wenn der Ar
beitgeber weiss ader wissen muss, dass der 
Arbeitnehmer unrichtige M erkmale angege
ben hat. 

(3) Soll auf Grund eines Doppelbesteu
erungsvertrags die Lohnsteuer nicht erhoben 
werden, so kann der Arbeitnehmer beim In
spekteur beantragen , ihm eine entsprechen
de Bescheinigung auszustellen. Der Arbeit
geber hat die Entscheidung des Inspecteurs 
zu befolgen und die Bescheinigung als Anlage 
des Lohnkontos (§ 17) a ufzubewahren . 

§ 8. 
(r) In die Steuergruppe I der Steuer

tabelle fallen die unverheirateten Arbeitneh
mer, die keine Kinderermässigung erhalten 
und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben . 

(2) In die Steuergruppe II der Steuer
tabelle fallen die verheiratetenArbeitnehmer, 
die keine Kinderermässigung erhalten und 
die unverheirateten Arbeitnehmer, die keine 
Kinderermässigung erhalten, aber das 65. Le
bensjahr vollendet haben . Als verheiratet 
sind auch die Arbeitnehmer anzusehen, die 
verheiratet gewesen sind, wenn aus der Ehe 
ein Kind hervorgegangen ist. 

(3) In die Steuergruppe III der Steuer
tabelle fallen die Arbeitnehmer, denen Kin
derermässigung zusteht. 

(4) Kinderermässigung steht dem Ar
beitnehmer zu: 

a) für seine eigenen und angeheirateten 
K inder und Pflegekinder, die minderjährig 
sind und zu seinem H aushalt gehören ader 
sich mit seiner Einwilligung zeitwei lig an
derswo zu Unterrichtszwecken ader zur Be
rufsausbildung aufhalten; 

b) für seine eigenen und angeheirateten 
Kinder und Pflegekinder, die volljährig sind, 
aber das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben und überwiegend auf seine K ost en 
unterhalten und unterrichtet ader für einen 
Beruf ausgebildet werden. 

(5) Pflegekind des Arbeitnehmers ist 
nur, wer va n dem Arbeitnehmer wie ein 
eigenes Kind unterhalten und erzogen wird. 

(6) Ein Arbeitnehmer, der die Ver
pflichtungen nicht erfüllt, die ihm § II, Ab
satz 3, gemäss obliegen, fällt - abweichend 

HOOFDSTUK IV. 

Wijze van he ffin g. 

Artikel 7. 
(r) De werkgever is verplicht op het 

tijdstip, waarop het loon wordt uitbetaald, 
verrekend of op eenigerlei andere wijze ter 
beschikking van den werknemer of van een 
derde wordt gesteld, de volgens de tabel, op
genomen in bijlage I (belastingtabel) , ver
schuldigde belasting in te houden. Voorschot
ten op loon worden als µitbetaald loon aan
gemerkt. 

(2) Bij de inhouding mag de werkgever 
slechts rekening houden met de gegevens, 
welke op het tijdstip van inhouding op de in 
artikel II bedoelde loonbelastingkaart zijn 
vermeld, tenzij hij weet of dient te weten, 
dat d e werknemer onjuiste gegevens heeft 
verstrekt. 

(3) Indien op grond van een verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting geen loon
belasting behoort te worden geheven, kan de, 
werknemer den inspecteur verzoeken, hem 
daaromt rent een verklaring af te geven. De 
werkgever is verplicht zich naar de verkla
ring van den inspecteur te gedragen en die 
verklaring bij den in a rtikel r 7 bedoelden 
loonstaat te bewaren. 

Artikel 8. 
_(r) Onder groep I van de belastingtabel 

vallen de ongehuwde werknemers, die geen 
kinderaftrek genieten en nog niet den leeftijd 
van 65 jaar hebben bereikt. 

(2) Onder groep II van de belastingtabel 
vallen de gehuwde werknemers, wien geen 
kinderaftrek is toegestaan, en de ongehuwde 
werknemers, die geen kinderaftrek genieten 
en den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt. 
Als gehuwd worden mede aangemerkt de 
werknemers, die gehuwd zijn geweest, mits 
uit het huwelijk een kind is geboren. 

(3) Onder groep III van de belasting
tabel vallen de werknemers, wien kinderaf
trek is toegestaan. 

(4) Den werknemer wordt kinderaftrek 
toegestaan: 

a) voor zijn eigen en aangehuwde kin
deren en pleegkinderen, die minderjarig z ijn 
en tot zijn huishouden behooren of met zijn 
toestemming tijdelijk elders v erblijven voor 
het verkrijgen van onderwijs of opleiding 
voor een b eroep ; 

b) voor zijn eigen en aangehuwde kinde
ren en p leegkinderen, die meerderjarig, doch 
nog geen 25 jaar zijn, en grootendeels op zijn 
kosten worden onderhouden en onderwijs ge
nieten of worden opgeleid voor een beroep. 

(5) Als pleegkind van den werknemer 
wordt slechts aangemerkt wie door hem als 
een eigen kind wordt onderhouden en opge
voed. 

(6) In afwijking van het tweede en derde 
lid wordt een werknemer, die heeft nagelaten 
aan de hem in het derde lid van artikel II 
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von den Bestimmungen in den Absätzen 2 

und 3 - immer in die Steuergruppe 1. 

§ 9. 
(1) Die Lohnsteuer richtet sich nach der 

Höhe des Arbeitslohns im Lohnzahlungszeit
raum. Lohnzahlungszeitraum ist der Zeit
raum, für den der Arbeitslohn gezahlt wird. 

(2) Die Steuertabelle bezieht sich auf 
einen Lohnzahlungszeitraum von einem Mo
nat. Wird der· Lohn für einen anderen Lohn
zahlungszeitraum als einen Monat ausbe
zahlt, dann beträgt die einzubehaltende 
Steuer: 

a) wenn er für eine Woche ausbezahlt 
wird, 6/26 der in der Steuertabelle bezeich
neten Steuer für einen Lohn, der dem be
zogenen Lohn, vervielfacht mit 26/6, ent
spricht; 

· b) wenn er für einen Tag ausbezahlt 
wird, 1/26 der in der Steuertabelle bezeich
neten Steuer für einen Lohn, der dem be
zogenen Lohn, vervielfacht mit 26, ent
spricht. Das gilt nur, wenn mehr als vier Ar
beitsstunden am Tage geleistet sind; 

c) wenn er für nicht mehr als vier Ar
beitsstunden ausbezahlt wird, 1/52 der in der 
Steuertabelle bezeichneten Steuer für einen 
Lohn, der dem bezogenen Lohn, vervielfacht 
mit 52, entspricht. 

(3) Wird der Lohn für einen Lohnzah
lungszeitraum ausbezahlt, der im Absatz 2 

nicht bezeichnet ist, so wird der Lóhn um
gerechnet zu Monatslohn, Wochenlohn oder 
Tageslohn. Die einzubehaltende Lohnsteuer 
wird aus der Steuertabelle abgeleitet. Bei 
dieser Ableitung ist die Woche zu sechs Ta
gen und der Monat zu sechsundzwanzig Ta
gen zu rechnen. 

(4) Auch bei Stücklohn ist der Lohn
zahlungszeitraum der Zeitraum, für den der 
Lohn ausbezahlt wird. 

(5) Steht der Arbeitnehmer während 
eines Lohnzahlungszeitraums ständig zur Ver
fügung des Arbeitgebers, so sind, solange das 
Dienstverhältnis besteht, einzelne Arbeits
tage, an <lenen der Arbeitnehmer (z.B. in
folge Krankheit) keinen Lohn bezieht, eben
falls zum Lohnzahlungszeitraum zu rechnen. 

§ IO. 

(1) Die Lohnsteuer von Tant iemen, Gra
tifikationen und anderen Entlohnungen, die 
in der Regel nur einmalig oder einmal im 
J ahre gewährt werden, beträgt abweichend 
vom § 7: 

a) für einen Arbeitnehmer, der § 8 ge
mäss in die Steuergruppe I fällt, 20 vom 
Hundert, 

b) für einen Arbeitnehmer, der § 8 ge
mäss in die Steuergruppe II fällt , 14 vom 
Hundert, 

c) für einen Arbeitnehmer, der § 8 ge
mäss in die Steuergruppe 111 fällt und dem 
Kinderermässigung zusteht, für 
ein Kind . 12 vom Hundert, 
zwei Kinder. 10 vom Hundert, 
drei Kinder . 8 vom Hundert, 
vier Kinder . 5 vom Hundert, 
mehr als vier Kinder . 2 vom Hundert. 

opgelegde verplichting te voldoen, steeds aan
gemerkt onder de eerste groep van de belas
tingtabel te vallen. 

Artikel 9. 
(1) De loonbelasting wordt geheven over 

het loon, dat over een loontijdvak wordt ge
noten. Loontijdvak is het tijdvak, waarover 
het loon wordt betaald. 

(2) De belastingtabel heeft betrekking 
op een loontijdvak van een maand. Wordt het 
loon over een ander loontijdvak dan een 
maand uitbetaald, dan bedraagt de in te hou
den belasting: 

a) indien het over een week wordt uitbe
taald, het 6/26 gedeelte van het in de tabel 
vermelde bedrag over een loon, dat overeen
komt met het met 26/6 vermenigvuldigde be
drag van het genoten loon ; 

b) indien het over een dag wordt uitbe
taald, het 1/26 gedeelte van het in de tabel 
vermelde bedrag over een loon, dat overeen
komt met het zesentwintigvoud van het ge
noten loon, mits op dien dag meer dan vier 
uren werk verricht is; 

c) indien het over een tijd van niet meer 
dan vier werkuren wordt uitbetaald, het 1/52 
gedeelte van het in de tabel vermelde bedrag 
over een loon, dat overeenkomt met het twee
envijftigvoud van het genoten loon. 

(3) Wordt het loon uitbetaald over een 
ander loontijdvak dan die, welke in het twee
de lid zijn genoemd, dan wordt het loon her
leid tot maandloon, weekloon of dagloon en 

. wordt de in te houden belasting uit de be
lastingtabel afgeleid. B ij deze herleiding 
wordt een week op zes dagen en een maand 
op zes en twintig dagen gesteld. 

(4) Ook bij stukloon geldt als loontijdvak 
het tijdvak, waarover het loon wordt uitbe
taald. 

(5) Indien de werknemer gedurende een 
loontijdvak doorloopend ter beschikking van 
den werkgever staat, worden, zoolang de 
dienstbetrekking blijft bestaan, enkele werk
dagen, waarop de werknemer (b.v. ten ge
volge van ziekte) geen loon ontvangt, mede 
tot het loontijdvak gerekend. 

Artikel 10. 

(1) In afwijking van artikel 7 bedraagt 
de belasting van tantièmes, gratificatiën en 
andere belooningen, welke in den regel slechts 
éénmaal of éénmaal 's jaars worden toege
kend: 

a) voor een werknemer, die volgens ar
tikel 8 in groep I valt, 20 ten honderd; 

b) voor een werknemer, die volgens arti
kel 8 in groep II valt, 14 ten honderd; 

c) voor een werknemer, die volgens ar
tikel 8 in groep 111 valt en kinderaftrek ge
niet, voor: 
één kind 
twee kinderen 
drie kinderen . 
vier kinderen 
meer dan vier kinderen 

12 ten 
10 t en 

8 ten 
5 t en 
2 ten 

honderd, 
honderd, 
honderd, 
honderd, 
honderd. 
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(2) Die im Absatz 1 bezeichneten Ent
lohnungen eines Arbeitnehmeni, der aus dem
selben Dienstverhältnis laufende Bezüge er
hält, sind den laufenden Bezügen für den 
Lohnzahlungszeitraum, in dem sie ausgezahlt 
werden hinzuzurechnen, wenn sich dadurch 
eine geringere Lohnsteuer ergibt. 

§ II. 

(1) Der Arbeitgeber hat vor Beginn des 
Kalenderjahni für jeden Arbeitnehmer eine 
Lohnsteuerkarte auszuschreiben. Das Muster 
der Lohnsteuerkarte wird vom Generalsekre
tär im Ministerium für Finanzen festgesetzt. 
Der Inspekteur venichafft dem Arbeitgeber 
die erforderliche Anzahl Lohnsteuerkarten 
entweder von Amts wegen oder auf dessen 
Antrag. 

(2) Der Arbeitgeber veranlasst den Ar
beitnehmer, ihm im Monat Dezember eine~ 
jeden Kalenderjahrs die Angaben für die 
Ausschreibung der Lohnsteuerkarte zu ma
chen. Er händigt dem Arbeitnehmer zu die
sem Zweck einen Vordruck in zweifacher 
Ausfertigung gemäss einem Muster aus, das 
vom Generalsekretär im Ministerium für Fi
nanzen festgesetzt wird. Der Inspekteur ver
schafft dem Arbeitgeber die erforderliche 
Anzahl Vordrucke entweder von Amts wegen 
oder auf dessen Antrag. 

(3) Der Arbeitnehmer hat die beiden 
Stücke des Vordrucks (Absatz 2) binnen 
zwei Arbeitstagen nach Empfang wahrheits
gemäss nach den Verhältnissen am r. Dezem
ber des laufenden Kalenderjahni ausgefüllt 
und untenichrieben dem Arbeitgeber zu über
geben. Der Arbeitgeber schreibt die Vorder
seite der Lohnsteuerkarte gemäss dem Vor
druck aus. Er vermerkt in den entsprechen
den Abschnitten der Lohnsteuerkarte und 
der Vordrucke, jeweils in Worten, die Steu
ergruppe (§ 8), in die der Arbeitnehmer fällt, 
und die Zahl der Kinder, für die Kinderer
mässigung zusteht. So dann sendet er beide 
Stücke des Vordrucks an den Inspekteur. 

(4) Der Arbeitgeber händigt bei Aufgabe 
des Dienstverhältnises im Laufe des Kalen
derjahrs dem Arbeitnehmer die L ohnsteuer
karte aus, nachdem er in dieser den im lau
fenden Kalenderjahr bezogenen Lohn und die 
einbehaltene Lohnsteuer eingetragen hat. Er 
bescheinigt dem Arbeitnehmer auf Antrag 
den im Kalenderjahr bezogenen Lohn und die 
einbehaltene Steuer. 

(s) Der Arbeitnehmer hat die ihm Ab
satz 4 gemäss ausgehändigte Lohnsteuerkarte 
aufzubewahren und sie, wenn er im Laufe 
des Kalenderjahrs wieder in ein Dienstver
hältnis eintritt, dem neuen Arbeitgeber aus
zuhändigen. 

(6) Stellt ein Arbeitgeber im Laufe des 
Kalenderjahrs einen Arbeitnehmer ein, der 
ihm keine Lohnsteuerkarte aushändigen 
kann, so hat er sofort eine Lohnsteuerkarte 
auszuschreiben. Die Absätze 1 bis 3 sind 

(2) De in het eerste lid bedoelde beloo
ningen van een werknemer, die tevens uit 
dezelfde dienstbetrekking regelmatig weder
keerende belooningen geniet, worden echter 
bij het loon over het loontijdvak, waarin zij 
worden uitbetaald, gevoegd, indien zulks tot 
gevolg heeft, dat een geringer bedrag aan 
loonbelasting verschuldigd is. 

Artikel 11. 

(1) De werkgever is verplicht vóór den 
aanvang van het kalenderjaar voor iederen 
werknemer een loonbelastingkaart aan te leg
gen volgens een door den Secretaris-Gene
raa,l van het Departement van Financiën 
vast te stellen model. De inspecteur verstrekt 
den werkgever het benoodigde aantal loon
belastingkaarten hetzij ambtshalve, hetzij op 
diens verzoek. 

(2) In de maand December van ieder ka
lenderjaar vraagt de werkgever aan den 
werknemer de gegevens voor de invulling 
van de loonbelastingkaart. Hij stelt den 
werknemer daartoe een formulier in twee
voud ter hand volgens een door den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën vast te stellen model. De inspecteur 
verstrekt den werkgever het benoodigde aan
tal formulieren hetzij ambtshalve, hetzij op 
diens verzoek. 

(3) De werknemer is verplicht beide 
exemplaren van het in het tweede lid bedoel
de formulier binnen twee werkdagen na ont
vangst naar waarheid ingevuld, volgens den 
toestand op 1 D ecember van het loopende 
kalenderjaar, en onderteekend bij den werk
gever in te leveren. De werkgever vult aan 
de hand van het formulier de voorzijde van 
de loonbelastingkaart in. Op de daarvoor be
stemde plaats op de loonbelastingkaart en 
op het formulier vermeldt hij, telkens in 
schrijfletters, tot welke van de in artikel 8 
genoemde groepen d e werknemer behoort en 
het aantal kinderen, waarvoor kinderaftrek 
wordt genoten. Vervolgens zendt hij beide 
exemplaren van het formulier door aan den 
inspecteur. 

(4) Bij het eindigen van de dienstbetrek
king in den loop van het kalenderjaar stelt 
de werkgever den werknemer de loonbelas
tingkaart ter hand, nadat hij daarop een aan
teekening heeft gesteld betreffende het in 
het loopende kalenderjaar genoten loon en 
de ingehouden belasting. Daarnaast geeft hij, 
desgevraagd, den werknemer nog een schrif
telijke verklaring af betreffende het in het 
kalenderjaar genoten loon en de ingehouden 
belasting. 

(s) De werknemer is verplicht de hem 
volgens het vierde lid uitgereikte loonbelas
tingkaart te bewaren en deze, indien hij in 
den loop van het kalenderjaar weder bij een 
werkgever in dienst treedt, aan dezen te 
overhandigen. 

(6) Indien een werkgever in den loop 
van het kalenderjaar een werknemer in 
dienst neemt, die hem geen loonbelasting
kaart kan ter hand stellen, behoort hij da
delijk een loonbelastingkaart aan te leggen. 
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dabei entsprechend anzuwenden. 

( 7) Der Arbeitgeber ist, vorbehaltlich 
des Absatzes 4, verpflichtet, die Lohnsteuer
karten während des Kalenderjahrs aufzube
wahren. 

(8) Aendern sich die Verhältnisse (z. B. 
die Zahl der Kinder, für die Kinderermäs
sigung zusteht), die der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber mitgeteilt hat, und ist deshalb 
eine geringere Lohnsteuer einzubehalten, so 
händigt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
auf Antrag den im Absatz 2 bezeichneten 
Vordruck aus. Der Arbeitnehmer füllt diesen 
Vordruck entsprechend den geänderten Ver
hältnissen aus und unterscheibt ihn. Der Ar
beitgeber ändert nach Empfang des Vor
drucks die Lohnsteuerkarte entsprechend. Er 
sendet dann den Vordruck an den Inspekteur. 

§ 12. 

(1) Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer
karten aufzubewahren: 

a) wenn er eine Geschäftsstelle unter
hält, in der auch die Lohnverwaltung geführt 
wird, in dieser Geschäftsstelle; 

b) wenn eine solche Geschäftsstelle nicht 
unterhalten wird, an dem Ort, an dem die 
Löhne ausgezahlt werden. 

(2) Der Inspekteur kann dem Arbeit
geber gestatten, die Lohnsteuerkarten an 
einem anderen als dem im Absatz 1 bezeich
neten Ort aufzubewahren. 

§ 13. 

(1) Beim Aufbau der Steuertabelle ist 
ein Betrag von hundert Gulden zur Abgel
tung der Werbungskosten und persönlichen 
Belastungen berücksichtigt worden. Der Ar
beitnehmer kann aber beim Inspekteur be
antragen, auf der Lohnsteuerkarte einzutra
gen, dass vom Lohn vor Anwendung der 
Steuertabelle ein Betrag wegen höherer Wer
bungskosten oder wegen höherer persönlicher 
Belastungen abgezogen wird. 

(2) Werbungskosten sind alle mittelbaren 
und unmittelbaren Aufwendungen für die 
Ausübung des Dienstes, z.B. Mitgliedsbei
träge zu Berufsverbänden, Anschaffungskos
ten für Arbeitsmittel und Berufskleidung 
oder Absetzungen für die Abnutzung dieser 
Güter, wenn ihre Verwendung sich erfah
rungsgemäss auf einen Zeitraum von mehr 
als einem Jahre erstreckt. Koste n , die aus 
den im § 6, Buchstaben a und b, bezeichneten 
Vergütungen bestritten werden müssen, wer
den nicht berücksichtigt. 

(3) Persönliche Belastungen sind Schuld
zinsen, wiederkehrende Renten, Leibrenten 
und andere Auszahlungen und Leistungen, 
die beim Tode des Arbeitnehmers oder eines 
Dritten aufhören, soweit sie nicht mit einer 
Einkunftsart wirtschaftlich zusammenhän
gen. Keine persönlichen Belastungen sind 
Renten, Auszahlungen und Leistungen an 
Angehörige des Arbeitnehmers in gerader 

Het eerste, tweede en derde lid vinden daar
bij overeenkomstige toepassing. 

( 7) Behoudena hetgeen in het vierde lid 
is bepaald, is de werkgever gehouden de 
loonbelastingkaarten gedurende het kalen
derjaar te bewaren. 

(8) Komt in de gegevens, welke de werk
nemer den werkgever heeft verstrekt (b.v. 
het aantal kinderen, waarvoor kinderaftrek 
wordt toegestaan), een wijziging en moet 
dientengevolge minder loonbelasting inge
houden worden, dan stelt de werkgever den 
werknemer op diens verzoek het in het twee
de lid bedoeld formulier ter hand. De werk
nemer vult dit formulier in overeenstemming 
met de gewijzigde omstandigheden in en on
derteekent het. Na ontvangst van het for
mulier wijzigt de werkgever de loonbelas
tingkaart dienovereenkomstig. Vervolgens 
zendt hij het formulier door aan den inspec
teur. 

Artikel 12. 

(1) De werkgever is verplicht de loon
belastingkaarten te bewaren: 

a) indien hij een kantoor houdt, waar 
ook de loonadministratie wordt gevoerd, op 
dit kantoor; 

b) indien zoodanig kantoor niet wordt 
gehouden, ter plaatse waar de loonen worden 
uitbetaald. 

(2) De inspecteur kan den werkgever 
toestaan de loonbelastingkaarten op een an
dere dan de in het eerste lid bedoelde plaats 
te bewaren. 

Artikel 13. 
(1) Bij het opstellen van de belasting

tabel is een bedrag van honderd gulden voor 
kosten tot verwerving van het loon en ter 
zake van persoonlijke verplichtingen in aan
merking genomen. De werknemer kan echter 
den inspecteur verzoeken op de voor hem 
gehouden loonbelastingkaart een aanteeke
ning te stellen, inhoudende, dat op het loon, 
alvorens de belastingtabel daarop wordt toe
gepast, een bedrag in mindering wordt ge
bracht wegens hoogere kosten tot verwerving 
van het loon of wegens hoogere persoonlijke 
verplichtingen. 

(2) Als kosten tot verwerving worden 
aangemerkt alle uitgaven, die onmiddellijk 
of middellijk voor de vervulling van de 
dienstbetrekking moeten worden gedaan, zoo
als contributiën voor vakvereenigingen, aan
schaffingskosten van gereedschappen en be
roepskleeding of afschrijving op zoodanige 
goederen, indien zij, naar de ervaring leert, 
langer dan één jaar in gebruik zijn. Kosten, 
welke moeten worden bestreden uit de in 
artikel 6, onder a en b, bedoelde vergoedin
gen worden niet in aanmerking genomen. 

(3) Als persoonlijke verplichtingen wor
den aangemerkt verschuldigde renten van 
schulden, altijddurende renten, lijfrenten en 
andere uitkeeringen en verstrekkingen, welke 
bij overlijden van den werknemer of van een 
derde eindigen, een en ander voor zoover zij 
niet met een bron van inkomen in verband 
staan. Tot de persoonlijke verplichtingen be
hooren niet renten, uitkeeringen en verstrek-
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Linie und Angehörige zweiten Grads in der 
Seitenlinie, es sei denn, dass sie den Gegen
wert für eine Leistung des Empfängers zu
gunsten des Arbeitnehmers bilden. 

(4) Der Inspekteur nimmt die bean
tragte Eintragung (Absatz r) nur vor, wenn 
und soweit ihm glaubhaft gemacht wird, dass 
die W erbungskosten und die persönlichen 
Belastungen zusammen voraussichtlich einen 
Jahresbetrag von hundert Gulden überstei
gen. Kosten· und Belastungen, die in der Ver
gangenheit hätten geitend gemacht werden 
können, bleiben ausser Betracht. 

(5) Auf der Lohnsteuerkarte der Arbeit
nehmer, die einen Lohn von mehr als 333 
Gulden monatlich beziehen, ist die Eintra
gung (Absatz r) nur vorzunehmen, wenn 
ihnen Nachteile ( moeilijkheden) dadurch 
entstehen, dass die höheren Werbungskosten 
und die höheren persönlichen Belastungen 
erst bei der Veranlagung zur Einkommen
steuer berücksichtigt werden. 

§ 14. 

(r) Der Arbeitnehmer kann beim In
spekteur beantragen, auf der Lohnsteuer
karte einzutragen, dass vom Lohn vor An
wendung der Steuertabelle ein Betrag wegen 
aussergewöhnlicher Belastungen, die seine 
steuerliche Leistungsfähigkeit wesentlich be
einträchtigen (Absatz 4) , abgezogen wird. 

(2) Aussergewöhnliche Belastungen sind 

a) Ausgaben für den Lebensunterhalt 
eigener und angeheirateter Kinder und Pfle
gekinder, für die eine Kinderermässigung 
nicht zusteht, und anderer Angehöriger in ge
rader Linie und Angehöriger zweiten Grads 
in der Seitenlinie; 

b) Ausgaben für Krankheit, Invalidität, 
Sterbefall und ähnliche Ausgaben zugunsten 
des Arbeitnehmers, seiner eigenen und ange
heirateten Kinder und Pflegekinder und sei
ner Angehörigen in gerader Linie und An
gehörigen zweiten Grads in der Seitenlinie. 

(3) Die im Absatz 2 bezeichneten Aus
gaben sind nur dann als aussergewöhnliche 
Belastungen anzusehen, wenn der Arbeit
nehmer dadurch höhere Ausgaben hat als die 
Mehrheit der Arbeitnehmer, die hinsichtlich 
der Einkünfte, des Vermögens und des Fami
lienstands in gleichen Verhältnissen leben. 

(4) Eine wesentliche Beeinträchtigung 
der steuerlichen Leistungsfähigkeit liegt nur 
vor, wenn die aussergewöhnlichen Belastun
gen ro vom Hundert des geschätzten Jahres
lohns übersteigen. Der Jahreslohn ist dabei 
zu vermindem urn die voraussichtlic:hen Wer
bungskosten und die voraussichtlichen per
sönlichen Belastungen und urn einen Betrag 
von ro vom Hundert für jedes Kind, für das 
Kinderermässigung zusteht. 

kingen, welke verschuldigd zijn aan bloed
en aanverwanten van den werknemer in de 
rechte linie en in den tweeden graad der 
zijdlinie, tenzij zij de tegenwaarde vormen 
voor een door den genieter aan den werk
nemer gedane prestatie. 

(4) De inspecteur stelt de volgens het 
eerste lid gevraagde aanteekening slechts dan 
op de kaart, indien en voor zoover hem aan
nemelijk wordt gemaakt, dat de kosten tot 
verwerving en de persoonlijke verplichtingen 
te zamen naar de bestaande vooruitzichten 
een jaarlijksch bedrag van honderd gulden 
overtreffen. Kosten en verplichtingen, welke 
in het verleden hadden geldend kunnen wor
den gemaakt, worden niet in aanmerking ge
nomen. 

(5) Op de loonbelastingkaart van werk
nemers, die een loon genieten van meer dan 
333 gulden per maand, wordt alleen dan een 
aanteekening, als in het eerste lid bedoeld, 
gesteld, indien zij in moeilijkheden zouden 
komen, ingeval met de hoogere kosten tot 
verwerving en de hoogere persoonlijke ver
plichtingen eerst bij de vaststelling van den 
aanslag in de inkomstenbelasting rekening 
wordt gehouden. 

Artikel 14. 

(r) De werknemer kan den inspecteur 
verzoeken op de loonbelastingkaart een aan
teekening te stellen, inhoudende, dat op het 
loon, alvorens de belastingtabel daarop wordt 
toegepast, een bedrag in mindering wordt 
gebracht wegens op den werknemer drukken
de buitengewone lasten, welke op diens ver
mogen om belasting te betalen in den zin van 
het vierde lid daadwerkelijk van invloed zijn. 

(2) Als buitengewone lasten worden aan-
gemerkt : · 

a) uitgaven tot voorziening in het levens
onderhoud van eigen en aangehuwde kinde
ren en pleegkinderen, voor wie geen kinder
aftrek wordt genoten, en van andere bloed
en aanverwanten in de rechte linie en in den 
tweeden graad der zijdlinie; 

b) uitgaven ter zake van ziekte, invalidi
teit, sterfgeval en andere dergelijke uitgaven 
ten behoeve van den werknemer, diens eigen 
en aangehuwde kinderen en pleegkinderen en 
van diens bloed- en aanverwanten in de 
rechte linie en in den tweeden graad der 
zijdlinie. 

(3) De in het tweede lid bedoelde uitga
ven worden slechts als buitengewone lasten 
beschouwd, indien de werknemer ten gevolge 
daarvan grootere uitgaven heeft dan het 
meerendeel van de werknemers, die, wat 
inkomen, vermogen en gezin betreft, in de
zelf de omstandigheden verkeeren. 

(4) Van een daadwerkelijken invloed op 
het vermogen om belasting te betalen is eerst 
dan sprake, indien de buitengewone lasten 
meer bedragen dan ro ten honderd van het 
geschatte jaarlijksche loon, verminderd met 
de vermoedelijke kosten tot verwerving van 
het loon en de vermoedelijke persoonlijke 
verplichtingen, benevens met een bedrag van 
10 ten honderd per kind, waarvoor kinderaf
trek wordt genoten. 
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(5) Aussergewöhnliche Belastungen, die 
in früheren Lohnzahlungszeiträumen ent
standen sind, werden nur berücksichtigt, so
weit sie noch in Zukunft die steuerliche Lei
.stungsfähigkeit wesentlich beeinträchtigen 
(Absatz 4). Unvorhergesehene Ausgaben in 
einem früheren Lohnzahlungszeitraum kön
nen aber auf die noch nicht abgelaufene Zeit 
des Kalenderjahrs verteilt werden. 

(6) Auf der Lohnsteuerkarte der Arbeit
nehmer, die einen Lohn von mehr als 333 
Gulden monatlich beziehen, ist die Eintra
_gung (Absatz 1) nur vorzunehmen, wenn 
ihnen Nachteile dadurch entstehcn, dass die 
.aussergewöhnlichen Belastungen erst bei der 
Veranlagung zur Einkommensteuer berück
s ichtigt werden. 

§ 15. 
(1) Der Inspekteur bezeichnet in der 

Eintragung (§§ 13 und 14) auf der Lohn
steuerkarte den Betrag, der monatlich vom 
Lohn abgezogen werden muss. Er kann zu
. gleich den Betrag bezeichnen, der bei der 
Lohnzahlung für einen anderen Lohnzah
lungszeitraum als den Monat abgezogen wer
den muss. Die Eintragung kann befristet 
werden. Die Eintragung ist immer widerruf
lich. 

(2) Wird d er Lohn für einen anderen 
Lohnzahlungszeitraum als den Zeitraum ge
zahlt, den die Eintragung auf der Lohnsteu
erkarte bezeichnet, so berechnet der Arbeit
·geber den abzuziehenden Betrag dadurch, 
,dass er die im § 9, Absätze 2 und 3, bezeich
·nete Ableitung auf den Betrag anwendet, 
-der nach der Eintragung auf der Lohnsteuer
karte monatlich abzuziehen ist. 

(3) Sind für einen Arbeitnehmer, der in 
mehreren Dienstverhältnissen steht, mehrere 
Lohnsteuerkarten ausgeschrieben, so ist auf 

,der zweiten und jeder folgenden Lohnsteuer
karte nur der Betrag einzutragen, der noch 
nicht auf anderëen Lohnsteuerkarten einge
tragen ist. Der Arbeitnehmer hat dem In

·spekteur die Eintragung auf anderen Lohn
steuerkarten mitzuteilen. 

(4) Sind für einen Arbeitnehmer und für 
seine Ehefrau Lohnsteuerkarten ausgeschrie

·ben, so ist auf der Lohnsteuerkarte der Ehe
frau nur der B etrag einzutragen, der noch 
nicht auf der Lohnsteuerkarte der Ehemanns 

. eingetragen ist. Die Ehefrau hat dem Inspek
teur die Eintragung auf der Lohnsteuerkarte 
des Ehemanns mitzuteilen. 

(5) Der Inspekteur trägt auch die Ab
lehnung eines Antrages (§§ 13 und 14) auf 
der Lohnsteuerkarte ein. 

(6) Die Eintragungen auf der Lohnsteu
erkarte sind mit der Angabe des Ortes und 

-der Zeit zu versehen. 

§ 16. 
(1) Der Arbeitgeber hat auf Antrag dem 

_Arbeitnehmer die Lohnsteuerkarte zur Vor-

(5) Buitengewone lasten, welke in vroe
gere loontijdvakken zijn ontstaan, worden 
slechts in aanmerking genomen, voor zoover 
zij nog in de toekomst op het vermogen om 
belasting te betalen in den zin van het vierde 
lid daadwerkelijk van invloed zijn. Onvoor
ziene uitgaven in ee1_1 vroeger loontijdvak 
kunnen echter over het gedeelte van het ka
lenderjaar, dat nog niet is verstreken, wor
den verdeeld. 

(6) Op de loonbelastingkaart van werk
nemers, die een loon genieten van meer dan 
333 gulden per maand, wordt alleen dan een 
aanteekening, als bedoeld in het eerste lid, 
gesteld, indien zij in moeilijkheden zouden 
komen, ingeval met de buitengewone lasten 
eerst bij de vaststelling van den aanslag in de 
inkomstenbelasting rekening wordt gehou
den. 

Artikel 15. 
(1) De inspecteur vermeldt in de aantee

kening, volgens de artikelen 13 en 14 op de 
loonbelastingkaart te stellen, het bedrag, dat 
per maand op het loon in mindering moet 
worden gebracht. Hij kan tevens vermelden 
het bedrag, dat bij betaling van het loon over 
een ander loontijdvak in mindering wordt ge
bracht. In de aanteekening kan worden ver
meld, dat de vermindering slechts tot een 
bepaalden datum mag worden toegepast. De 
aanteekening is steeds herroepelijk. 

(2) Wordt het loon uitbetaald over een 
ander loontijdvak dan het tijdvak, waarvoor 
de aanteekening op de loonbelastingkaart is 
gesteld, dan berekent de werkgever het in 
mindering te brengen bedrag door de in ar
tikel 9, tweede en derde lid, bedoelde herlei
ding toe te passen op het bedrag, dat blij
kens de aanteekening op de kaart bij uitbe
taling van het loon per maand in mindering 
moet worden gebracht. 

(3) Indien voor een werknemer bij het 
bestaan van meer dan één dienstbetrekking 
meer dan één loonbelastingkaart is aange
legd, wordt op de tweede en op iedere volgen
de kaart slechts een aanteekening gesteld 
voor het bedrag, dat nog niet op een andere 
kaart is aangeteekend. De werknemer is ver
plicht den inspecteur van een aanteekening 
op andere kaarten mededeeling te doen. 

(4) Indien voor een werknemer benevens 
voor zijn echtgenoote een loonbelastingkaart 
is aangelegd, wordt op de kaart van de echt
genoote slechts een aanteekening gesteld voor 
het bedrag, dat nog niet op de kaart van den 
man is aangeteekend. De echtgenoote is ver
plicht den inspecteur van een aanteekening 
op de kaart van den man mededeeling te 
doen. 

(5) Ook indien een ingevolge de artike
len 13 of 14 gedaan verzoek wordt afgewezen, 
stelt de inspecteur hieromtrent een aantee
kening op de loonbelastingkaart. 

(6) De aanteekeningen op de loonbe
lastingkaart worden van plaats en dagteeke
ning voorzien. 

Artikel 16. 
(1) De werkgever is desgevraagd ver

plicht de loonbelastingkaart aan den werkne
I9 
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nahme der in den §§ 13 und 14 bezeichneten 
Eintragungen auszuhändigen. Er vermerkt 
die Aushändigung der Lohnsteuerkarte im 
Lohnkonto (§ 17) . 

(2) Der Arbeitnehmer hat die Lohnsteu
erkarte dem Arbeitgeber so bald wie mög
lich zurückzugeben. Der Arbeitgeber ver
merkt die Rückgabe der Lohnsteuerkarte im 
Lohnkonto (§ 17). 

§ 17. 
(1) Der Arbeitgeber hat für jeden Ar

beitnehmer ein Lohnkonto zu führen. Der 
Generalsekretär im Ministerium für Finan
zen schreibt das Muster des Lohnkontos vor. 
Das Lohnkonto ist an dem gleichen Ort wie 
die Lohnsteuerkarte aufzubewahren. 

(2) Der Inspekteur kann einen Arbeit
geber von der Verpflichtung zur Führung 
des Lohnkontos befreien, wenn die Angaben, 
die in dem Muster des Lohnkontos verlangt 
werden, ohne weiteres den Lohnabrechnun
gen des Arbeitgebers entnommen werden 
können. 

(3) Die Lohnkonten (Absatz 1) oder die 
Lohnabrechnungen (Absatz 2) sind wenig
stens drei J ahre nach dem Ende des Kalen
derjahrs, auf das sie sich beziehen, aufzube
wahren. 

(4) Der Arbeitgeber hat dem Inspekteur 
auf Verlangen die Lohnkonten nach Ablauf 
des Kalenderjahrs zur Einsicht zu übersen
den. 

§ 18. 
(1) Der Arbeitgeber hat die einbehaltene 

Lohnsteuer bis zum zehnten Tage nach Ab
lauf des Kalendermonats der Einbehaltung 
an den Einnehmer der direkten Steuem ( ont
vanger der directe belastingen) des Aufbe
wahrungsortes der Lohnsteuerkarte abzu
führen. 

(2) Abweichend vom Absatz 1 kann der 
Arbeitgeber die Lohnsteuer von Arbeitneh
mern, die ausschliesslich häusliche Dienste 
!eisten, bis zum zehnten Tage nach Ablauf 
des Kalendervierteljahrs der Einbehaltung 
abführen. 

(3) Der Inspekteur kann einem Arbeit
geber, der in der Vergangenheit die recht
zeitige Abführung der Lohnsteuer unterlas
sen hat, die Verpflichtung auferlegen, die 
Steuer zu anderen Zeitpunkten abzuführen, 
als sich nach den Absätzen 1 und 2 ergibt. 

(4) Der Einnehmer händigt dem Arbeit
geber eine Quittung und eine Quittungs
durchschrift über die abgeführte Lohnsteuer 
aus. Ist die Lohnsteuer im Giroverkehr be
zahlt worden, so sendet der Einnebmer dem 
Arbeitgeber einen Empfangschein. 

§ 19. 
(1) Der Arbeitgeber hat bis zum fünften 

Tage nach Ablauf der Abführungsfristen 
(§ 18, Absätze 1 bis 3) die ausbezahlten 
Löhne und die einbehaltene und abgeführte 

mer ter hand te stellen, ten einde daarop de 
in de artikelen 13 en 14 bedoelde aanteeke
ning te doen stellen. Hij stelt van de afgifte 
een aanteekening op den ingevolge artikel 17 
gehouden loonstaat. 

(2) De werknemer is gehouden de loon
belastingkaart weder zoo spoedig mogelijk 
aan den werkgever terug te geven. Omtrent 
de terugontvangst stelt de werkgever een 
aanteekening op den ingevolge artikel 1 7 ge
houden loonstaat. 

Artikel 17. 
(1) De werkgever is verplicht voor iede

ren werknemer een loonstaat bij te houden 
volgens een door den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Financiën vast te 
stellen model. De loonstaten moeten worden 
gehouden ter plaatse, waar de loonbelasting
kaarten moeten worden bewaard. 

(2) De inspecteur kan een werkgever van 
de verplichting tot het bijhouden van loon
staten ontslaan, indien de volgens het model 
van den loonstaat vereischte gegevens zon
der meer aan de loonadministratie van den 
werkgever kunnen worden ontleend. 

(3) De in het eerste lid bedoelde loon
staten of de in het tweede lid bedoelde loon
administratie moeten ten minste gedurende 
drie jaren na he t einde van het kalenderjaar, 
waarop zij betrekking hebben, worden be
waard. 

(4) De werkgever is gehouden op ver
zoek van den inspecteur dezen de loonstaten 
na afloop van het kalenderjaar tijdelijk ter 
inzage toe te zenden. 

Artikel 18. 
(1) De werkgever is verplicht de inge

houden loonbelasting uiterlijk op den tien
den dag van de maand, volgende op die, 
waarin de inhouding heeft plaats gevonden, 
af te dragen aan den ontvanger der directe 
belastingen, onder wiens kantoor de loon
belastingkaarten worden bewaard. 

(2) In afwijking van het eerste lid kan 
de werkgever de loonbelasting van werkne
mers, die uitsluitend huiselijke diensten ver
richten, afdragen uiterlijk op den tienden 
dag, volgende op het kwartaal, waarin de 
inhouding heeft plaats gevonden. 

(3) De inspecteur kan den werkgever, 
die in het verleden nalatig is geweest in het 
tijdig afdragen van de belasting, de verplich
ting opleggen de belasting op andere dan de 
in het eerste en tweede lid bedoelde tijdstip
pen af te dragen. 

(4) De ontvanger geeft den werkgever 
voor de afgedragen loonbelasting een quitan
tie benevens een doorscbrift daarvan af. In
dien de belasting op zijn girorekening is ge
stort of overgeschreven, doet de ontvanger 
den werkgever een bewijs van ontvangst toe
komen. 

Artikel 19. 
(1) Uiterlijk den vijfden dag na het ver

strijken van den bij of krachtens artikel 18, 
eerste, tweede en derde lid, vastgestelden 
betaaldag behoort de werkgever op een door 
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Lohnsteuer heim Inspekteur anzumelden 
(Lohnsteueranmeldung). Der Generalsekre
tär im Ministerium für Finanzen schreibt 
den Vordruck für die Lohnsteueranmeldung 
vor. Die Arbeitgeber hat die im § 18, Ab
satz 4, bezeichnete Durchschrift oder den 
Empfangschein der Lohnsteueranmeldung 
beizufügen. 

(2) Der Inspekteur verschafft dem Ar
beitgeber von Amts wegen oder auf Antrag 
denim Absatz 1 bezeichneten Vordruck. 

(3) Die Lohnsteueranmeldung (Absatz 
1) muss auch dann abgegeben werden, wenn 
der Arbeitgeber Lohnsteuer nicht einzube
halten braucht. Sie hat dann die Angabe zu 
enthalten, dass Lohnsteuer nicht einzubehal
ten war. 

(4) Ein Arbeitgeber, der Arbeitnehmer 
nicht mehr beschäftigt und auch im Laufe 
des Kalenderjahrs Arbeitnehmer nicht m ehr 
beschäftigen will, kann den Inspekteur urn 
Befreiung von der Verpflichtung ersuchen, 
die im Absatz 3 bezeichnet ist. 

§ 20. 

(1) Der Arbeitgeber hat die Anweisun
gen, die ihm der Inspekteur wegen der Ein
behaltung der Lohnsteuer erteilt, zu befolgen. 

(2) Der lnspekteur kann unter anderm 
dem Arbeitgeber aufgeben, eine bestimmte 
Person oder eine bestimmte Gruppe von 
Personen als Arbeitnehmer zu betrachten. 
Er kann auch den Arbeitgeber anweisen, eine 
bestimmte Lohnsteuer für einen Arbeitneh
mer oder eine Gruppe von Arbeitnehmem 
einzubehalten. 

(3) Die Rechte , die im Abschnitt VI be
zeichnet sind, werden durch die Bestimmun
gen in den Absätzen 1 und 2 nicht berührt. 

§ 21. 

(1) Der Arbeitgeber hat dem Arbeit
nehmer auf Antrag nach Ablauf des Kalen
derjahrs den im Kalenderjahr bezogenen 
Lohn und die einbehaltene Lohnsteuer zu 
bescheinigen, wenn der Arbeitnehmer am 
Ende des Kalenderjahrs bei ihm beschäftigt 
war. Er hat jeweils im Monat J anuar die 
Lohnsteuerkarten für das abgelaufene Ka
lenderjahr, soweit sie in seinem Besitz sind, 
beim lnspekteur einzureichen. Die Lohn
steuerkarten sind dabei dem Vordruck ge
mäss mit einer Bescheinigung des im Kalen
derjahr bezahlten Lohns und der einbehalte
nen Lohnsteuer zu versehen. 

(2) 1st der Arbeitnehmer im Besitz der 
Lohnsteuerkarte für das abgelaufene Kalen
derjahr, so hat er im Monat Januar des fol
genden Kalenderjahrs die Lohnsteuerkarte 
beim Inspekteur einzureichen. 

ABSCHNITT V. 
Steuernachlorderung. 

§ 22. 
( 1 ) 1st die Lohnsteuer nicht oder n icht 

richtig einbehalten oder abg~fü~rt worden, 
so kann die nicht oder zu wemg embehaltene 

den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën vast te stellen formu
lier bij den inspecteur aangifte te doen van 
het bedrag van de uitbetaalde loonen en van 
de ingehouden en afgedragen belasting (aan
gifte voor de loonbelasting) . De werkgever 
is gehouden het in het vierde lid van artikel 
18 bedoelde doorschrift of bewijs van ont
vangst aan de aangifte te hechten. 

(2) De inspecteur verstrekt den werkge
ver ambtshalve of op diens verzoek de in het 
eerste lid bedoelde formulieren. 

(3) De in het eerste lid bedoelde aan
gifte voor de loonbelasting moet ook dan 
worden gedaan, indien de werkgever geen 
loonbelasting behoeft in te houden. Zij moet 
alsdan de mededeeling bevatten, dat er geen 
loonbelasting in te houden was. 

(4) Een werkgever, die geen werknemers 
meer in zijn dienst heeft en niet voornemens 
is in den loop van het kalenderjaar werk
nemers in zijn dienst te nemen, kan den in
specteur verzoeken hem van de in het derde 
lid opgelegde verplichting te ontslaan. 

Artikel 20. 

(x) De werkgever is gehouden de aan
wijzingen, welke de inspecteur hem in zake 
de inhouding van loonbelasting verstrekt, op 
te volgen. 

(2) De inspecteur is onder m eer bevoegd 
den werkgever op te dragen een bepaalden 
persoon of een bepaalde groep van personen 
als werknemers te beschouwen. Ook kan hij 
den werkgever voorschrijven een bepaald 
bedrag aan loonbelasting voor een werkne
mer of een groep van werknemers in te 
houden. 

(3) De in hoofdstuk VI omschreven 
rechten worden door de bepalingen van het 
eerste en het tweede lid niet aangetast. 

Artikel 21. 

(x) De werkgever is desgevraagd gehou
den na afloop van het kalenderjaar den werk
nemer, die bij het einde van het kalenderjaar 
in zijn dienst is , een verklaring af te geven 
betreffende het in het kalenderjaar genoten 
loon en de ingehouden belasting. Telkens in 
de maand Januari behoort hij de loonbelas
tingkaarten voor het afgeloopen kalender
jaar, voor zoover zij in zijn bezit zijn, bij den 
inspecteur in te leveren. Daarbij moeten de 
loonbelastingkaarten overeenkomstig de aan
wijzingen van het model van een verklaring 
nopens het in het kalenderjaar uitbetaalde 
loon en de ingehouden loonbelasting worden 
voorzien. 

(2) Is de werknemer in het bezit van de 
loonbelastingkaart voor het afgeloopen ka
lenderjaar, dan behoort deze in de maand 
Januari van het volgende kalenderjaar die 
kaart bij den inspecteur in te leveren. 

HOOFDSTUK V. 
Navordering. 

Artikel 22. 
(r) Indien de loonbelasting niet of niet 

tot het juiste bedrag is ingehouden of afge
dragen, kan de te weinig ingehouden of af-
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oder abgeführte Lohnsteuer durch Veranla
gung nachgefordert werden. Die N achforde
rung ist ausgeschlossen, wenn mindestens 
drei Jahre seit dem Ende des Kalenderjahrs, 
in dem die Lohnsteuer hätte einbehalten oder 
abgeführt werden mlissen, verstrichen sind. 

(2) Die Steuer ist vomArbeitgeber nach
zufordem, es sei denn, dass die unrichtige 
Einbehaltung auf unrichtigen Angaben des 
Arbeitnehmers beruht. In letzterem Fall ist 
die Lohnsteuer vom Arbeitnehmer nachzu
fordem. 

(3) Die Lohnsteuer wird vom Inspek
teur nachgefordert. 

(4) Der Inspekteur gibt, bevor er die 
L.ohnsteuer nachfordert, dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Aeusserung. 

(5) Die nachzufordemde Lohnsteuer 
kann bis zur doppelten Höhe des nicht oder 
zu wenig einbehaltenen oder abgeführten Be
trags bemessen werden. Das gilt nicht, wenn 
die Steuerverklirzung nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit des Veranlagten be
ruht. 

(6) Der Veranlagte, der sich durch die 
Steuemachforderung beschwert fühlt, kann 
binnen zwei Monaten nach dem Ausstel
lungstag des Steuerbescheids eine mit Grlin
den versehene Berufungsschrift bei dem Be
rufungsrat für die direkten Steuem ( raad 
van beroep voor de directe belastingen), in 
dessen Amtsbezirk die Steuer festgesetzt 
wurde, einreichen. 

§ 23. 
(1) Die gemäss § 22 nachgeforderte 

Lohnsteuer gilt hinsichtlich der Einforderun g 
als Steuerbetrag einer direkten Steuer. 

(2) Die nachgeforderte Lohnsteuer ist 
binnen einem Monat nach dem Ausstellungs
tag des Steuerbescheids zu entrichten. 

ABSCHNITT Vl. 
Beschwerde und Berufung. 

§ 24. 
Wer sich durch den Betrag, der ihm als 

Lohnsteuer einbehalten worden ist, be
schwert fühlt, kann binnen einem Monat 
nach der Einbehaltung einen Antrag auf Er
stattung beim Inspekteur einreichen. Der
jenige, der die Steuer einbehalten hat, ist 
deswegen nicht haftbar. . 

§ 25. 
(1) Wer sich durch die Entscheidung des 

Inspekteurs liber einen Antrag § 13 gemäss 
beschwert fühlt, kann binnen einem Monat 
nach dem Ausstellungstag der Entscheidung 
eine Beschwerde beim Inspekteur einreichen. 

(2) Wer sich durch die Entscheidung des 
Inspekteurs liber einen Antrag § 14 gemäss 
beschwert fühlt, kann, wenn der Inspekteur 
entschieden hat, dass der Antragsteller nicht 
aussergewöhnlich belastet ist, binnen einem 
Monat nach dem Ausstellungstag der Ent
scheidung eine Beschwerde beim Inspekteur 
einreichen. Eine Beschwerde liber den Be
trag, den der Inspekteur wegen ausserge-

gedragen belastiag door middel van een aan
slag worden nagevorderd. Navordering is uit
gesloten, indien meer dan drie jaren sedert 
het einde van het kalenderjaar, waarin de 
belasting had moeten worden ingehouden of 
afgedragen, zijn verstreken. 

(2) De aanslag wordt opgelegd ten name 
van den werkgever, tenzij geen of te weinig 
loonbelasting is ingehouden, doordat de 
werknemer onjuiste gegevens heeft verstrekt. 
In het laatstgenoemde geval wordt de aan
slag opgelegd ten name van den werknemer. 

(3) De aanslag wordt vastgesteld door 
den inspecteur. 

(4) Alvorens tot het opleggen van een 
aanslag over te gaan, stelt de inspecteur den 
daarbij betrokken persoon in de gelegenheid 
om opheldering te geven. 

(5) De in den aanslag te begrijpen belas
ting kan worden verdubbeld. Dit geldt niet, 
indien anders dan door opzet of grove on
achtzaamheid van de zijde van den aange
slagene te weinig belasting is ingehouden of 
afgedragen. 

(6) De aangeslagene, die bezwaar heeft 
tegen den opgelegden aanslag, kan binnen 
twee maanden na de dagteekening van het 
aanslagbiljet een met redenen omkleed be
roepschrift indienen bij den raad van beroep 
voor de directe belastingen, binnen wiens 
rechtsgebied de aanslag is opgelegd. 

Artikel 23. 
(1) De volgens artikel 22 opgelegde aan

slagen worden, voor wat betreft de invorde
ring, als aanslagen in een directe belasting 
aangemerkt. 

(2) Zij moeten worden voldaan binnen 
één maand na de dagteekening van het aan
slagbiljet. 

HOOFDSTUK Vl. 
Bezwaar en beroep. 

Artikel 24. 
Hij die bezwaar heeft tegen het bedrag, 

dat als loonbelasting van hem is ingehouden, 
kan binnen een maand na de inhouding een 
bezwaarschrift, houdende verzoek om terug
gaaf, indienen bij den inspecteur. Tegenover 
dengene die de belasting heeft ingehouden. 
bestaat te dier zake geenerlei aanspraak. 

Artikel 25. 
( 1) Hij die bezwaar heeft tegen een be

slissing van den inspecteur op een verzoek 
ingevolge artikel 13, kan binnen een maand 
na de dagteekening van de beslissing een 
bezwaarschrift indienen bij dien inspect eur. 

(2) H ij die bezwaar heeft tegen een be
slissing van den inspecteur op een verzoek 
ingevolge artikel 14, kan, indien de inspec
teur heeft beslist, dat op den verzoeker geen 
buitengewone last drukt, binnen een maand 
na de dagteekening van de beslissing een be
zwaarschrift indienen bij dien inspecteur. 
Tegen het bedrag, dat de inspecteur als b ui
tengewonen last van belasting heeft vrijge-
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wöhnlicher Belastung steuerfrei gelassen hat, 
ist nicht zulässig. 

§ 26. 
Wer sich durch eine Entscheidung des In

spekteurs, die in den§§ 24 oder 25 bezeichnet 
ist, beschwert fühlt, kann binnen einem Mo
nat, nachdem die Abschrift der Entscheidung 
zur Post gegeben oder gegen Empfangsbe
scheinigung ausgehändigt worden ist, bei 
dem Berufungsrat für die direkten Steuem, 
in dessen Amtsbezirk die Entscheidung ge
troffen worden ist, Berufung einlegen. 

§ 27. 
In Bezug auf die Einreichung und die Be

arbeitung der Beschwerden und Berufungen 
sind alle Vorschriften, die für die Einrei
chung und die Bearbeitung von Beschwerden 
und Berufungen in Einkommensteuersachen 
geiten, anwendbar. 

ABSCHNITT VII. 
Sonderbestimmungen. 

§ 28. 
Persönlich haften 
r) für die Lohnsteuerschuld eines nicht 

im Inland wohnenden Arbeitgebers der Lei
ter dessen inländischer Fabrik, Geschäfts
stelle oder anderer fester Einrichtung; 

2) bei nicht richtiger Einbehaltung der 
Lohnsteuer der Arbeitnehmer, es sei denn, 
dass er dem Inspekteur die unrichtige Ein
behaltung durch den Arbeitgeber mitgeteilt 
hat ; 

3) für die Lohnsteuerschuld einer' nicht
rechtsfähigen Gesellschaft oder eines nicht
rechtsfähigen Vereins die L eiter; 

4) für die Lohnsteuerschuld zweier oder 
mehrerer Arbeitgeber jeder dieser Arbeit
geber. 

§ 29. 

(r) Die Arbeitgeber haben dem Inspek
teur und dem vom Generalsekretär im Mi
nisterium für Finanzen beauftragten Beam
ten auf Verlangen Einsicht in alle Bücher 
und Schriftstücke zu gewähren, deren K ennt
nis für die Durchführung dieser Verordnung 
und die Ueberwachung des Lohnsteuerab
zugs von Nutzen sein kann. Einsichtnahme 
in die Lohnsteuerkarten und die Lohnkonten 
muss allen Beamten der direkten Steuem ge
währt werden. 

(2) Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sind verpflichtet, den im Absatz r bezeich
neten Personen alle Auskünfte zu erteilen, 
die für die Durchführung dieser Verordnung 
und für die Ueberwachung des Lohnsteuer
abzugs erforderlich sind. 

(3) D ie gleichen Verpflichtungen besteh
en gegenüber dem Berufungsrat und den vom 
Vorsitzenden dieses Rates beauftragten Per
sonen. 

(4) Wer Einsicht in Bücher oder andere 
Schriftstücke gestatten muss, muss gegen 
sich geiten lassen, dass er sie auch zu Ver
fügung hat, es sei denn, dass das Gegenteil 
anzunehmen ist. 

laten, kan geen bezwaar worden ingebracht. 

Artikel 26. 
Hij die bezwaar heeft tegen een uitspraak 

van den inspecteur ingevolge de artikelen 24 
of 25, kan binnen een maand, nadat het af
schrift van die uitspraak ter post is bezorgd 
of tegen ontvangbewijs is uitgereikt, in be
roep komen bij den raad van beroep voor de 
directe belastingen , binnen wiens rechtsge
bied de uitspraak is gedaan. 

Artikel 27. 
T en aanzien van de indiening en behan

deling van de bezwaar- en beroepschriften 
zijn verder van toepassing alle voorschriften, 
geldende voor de indiening en behandeling 
van bezwaar- en beroepschriften in zake in
komstenbelasting. 

HOOFDSTUK VII . 
B ijzondere bepalingen. 

Artikel 28. 
Hoofdelijk aansprakelijk zijn: 
1) voor de loonbelasting, verschuldigd 

door een niet binnen het Rijk wonenden 
werkgever: de leider van diens hier te lande 
gelegen fabriek, kantoor of andere vaste in
richting; 

2) voor de ten onrechte niet ingehouden 
loonbelasting: de werknemer, tenzij deze den 
inspecteur van des werkgevers nalatigheid op 
de hoogte heeft gesteld; 

3) voor de belasting, verschuldigd door 
een vennootschap of vereeniging die niet in 
het bezit van rechtspersoonlijkheid is : de be
stuurders; 

4) voor de belasting, verschuldigd door 
twee of meer werkgevers: ieder van de werk
gevers. 

Artikel 29. 

(r) De werkgevers zijn gehouden desge
vraagd aan den inspecteur en aan de door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën aangewezen ambtenaren 
inzage te verleenen van alle boeken en be
scheiden, waarvan de kennisneming voor de 
uitvoering van dit besluit of de controle op 
de inhouding van de loonbelasting van nut 
kan zijn. Van loonbelastingkaarten en loon
staten moet inzage worden verleend aan alle 
ambtenaren van de directe belastingen. 

(2) De werkgevers en de werknemers zijn 
verplicht, aan de in het eerste lid genoemde 
personen alle voor de uitvoering van dit be
sluit of de controle op de inhouding van de 
loonbelasting noodige inlichtingen te ver
strekken. 

(3) Gelijke verplichtingen bestaan tegen
over den raad van beroep en de door den 
voorzitter van dien raad aangewezen per
sonen. 

(4) Hij die inzage van boeken of andere 
bescheiden moet verleenen, wordt geacht die 
in zijn bezit te hebben, tenzij het tegendeel 
aannemelijk is. 
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(5) Die Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
können sich in Bezug auf die Erfüllung der 
Verpflichtungen\ die in den Absätzen 1 bis 
4 bezeichnet sind, nicht mit Erfolg auf eine 
Geheimhaltungspflicht berufen, und zwar 
auch dann nicht, wenn ihnen diese durch eine 
Gesetzesvorschrift auferlegt ist. · 

§ 30. 
(1) Jeder, der im öffentlichen Di enst 

eine Tätigkeit ausübt, ist verpflichtet, den 
Beamten der Staatssteuerverwaltung auf 
Verlangen kostenlos jede Auskunft liber die 
Angelegenheiten zu erteilen, die er durch 
seine Tätigkeit oder im Zusammenhang da
mit erfahren hat. 

(2) Die nach Absatz 1 zur Auskunftertei
lung verpflichteten P ersonen können sich 
nicht mit Erfolg darauf berufen, dass sie auf 
Grund ihres Amtes oder ihrer Tätigkeit zur 
Geheimhaltung verpflichtet sind, und zwar 
auch dann nicht, wenn ihnen diese Geheim
haltungspflicht durch eine Gesetzesvorschrift 
auferlegt ist. 

§ 31. 
(1) Der Generalsekretär im •Ministerium 

für Finanzen kann 
a) die zur Ergänzung und Durchführung 

dieser Verordnung erforderlichen Vorschrif
ten erlassen; 

b) zur Erleichterung der Steuererhebung 
oder deren Ueberwachung von dieser Verord
nung abweichende Vorschriften erlassen ; 

c) für bestimmte Fälle oder Gruppen 
von Fällen im Interesse des Arbeitgebers 
oder des Arbeitnehmers erhebliche unbillige 
Härten, die sich bei Anwendung dieser Ver
ordnung ergeben, beseitigen. 

(2) In den gemäss Absatz 1, Buchstaben 
a und b erlassenen Vorschriften können auch 
anderen Personen als dem Arbeitgeber und 
dem Arbeitnehmer Verpflichtungen auferlegt 
werden. 

ABSCHNITT VIII. 
Strafbestimmungen. 

§ 32. 
(1) Wer eine im § 19 bezeichnete Anmel

dung für sich oder für einen andem vorsätz
lich unrichtig oder unvollständig abgibt, wird, 
wenn daraus ein Nachteil für den Staat ent
stehen kann, mit Gefängnis bis :zu einem 
J ahr oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend 
Gulden bestraft. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 
der Anmelder, solange die Staatsanwaltschaft 
noch keine Anzeige erhalten hat, aus eige
nem Antrieb eine richtige und vollständige 
Anmeldung abgibt. 

§ 33. 
(1) Wer eine im § 19 bezeichnete An

meldung für sich oder für einen andem fahr
lässig unrichtig oder unvollständig abgibt, 
wird, wenn da:raus ein Nachteil für den Staat 
entstehen kann, mit Haft bis zu zwei Mona
ten oder mit Geldstrafe bis zu fünftausend 
Gulden bestraft. 

(5) Voor een weigering om te voldoen 
aan de in de eerste vier leden omschreven 
verplichtingen kunnen werkgevers en werk
nemers zich niet met vrucht beroepen op de 
omstandigheid, dat zij uit eenigerlei hoofde 
tot geheimhouding zijn verplicht, zelfs al 
mocht deze hun bij eenig wetsvoorschrift zijn 
opgelegd. 

Artikel 30. 
(1) Ieder die met eenige werkzaamheid, 

den openbaren dienst betreffende, belast is, 
is verplicht aan de ambtenaren van 's Rijks 
belastingdienst kosteloos alle gevraagde in
lichtingen te geven nopens hetgeen door of 
in verband met deze werkzaamheid te zijner 
kennis is gekomen. 

(2) De volgens het eerste lid tot het ge
ven van inlichtingen verplichte personen 
kunnen zich niet met vrucht beroepen op de 
omstandigheid, dat zij uit hoofde van hun 
ambt of betrekking tot geheimhouding ver
plicht zijn, zelfs al mocht deze hun bij eenig 
wetsvoorschrift zijn opgelegd. 

Artikel 31. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financiën is bevoegd: 
a) voorschriften, noodig tot aanvulling 

en ter uitvoering van dit besluit, uit te vaar
digen ; 

b) ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de controle op de hef
fing van de belasting van dit besluit afwij
kende voorschriften uit te vaardigen; 

c) voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen in het belang van den werkgever of 
van den werknemer tegemoet te komen aan 
onbillijkheden van overwegenden aard, die 
zich bij de toepassing van dit besluit moch
ten voordoen. 

(2) In de voorschriften, gegeven inge
volge het eerste lid, onder a en b, kunnen 
ook aan andere personen dan den werkgever 
en den werknemer verplichtingen worden 
opgelegd. 

HOOFDSTUK VIII. 
Strafrechtelijke bepalingen. 

Artikel 32. 
(1) Hij die een aangifte, als bedoeld in 

artikel 19, voor zich zelven of voor een ander 
opzettelijk onjuist of onvolledig doet, wordt, 
indien daaruit nadeel voor het Rijk kan ont
staan, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste één jaar of een geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden. 

(2) Het eerste lid blijft buiten toepas
sing, indien de aangever, zoolang het open
baar ministerie niet is verwittigd, uit eigen 
beweging alsnog een juiste en volledige aan
gifte doet. 

Artikel 33. 
(1) Hij die een aangifte, als bedoeld in 

artikel 19, voor zich zelven of voor een ander 
ten gevolge van zijn schuld onjuist of onvol
ledig doet, wordt, indien daaruit nadeel voor 
het Rijk kan ontstaan, ge$traft met hechtenis 
van ten hoogste twee maanden of een geld
boete van ten hoogste vijfduizend gulden. 
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(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden , wenn 
der Anmelder aus eigenem Antrieb eine rich
tige und vollständige Anmeldung abgibt. 

§ 34. 
Wer dem Inspekteur, dem Berufungsrat, 

<lem vom Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen beauftragten Beamten oder 
e iner von dem Vorsitzenden des Berufungs
rates beauftragten Person vorsätzlich ein fal
·sches oder verfälschtes Buch oder anderes 
Schriftstück vorlegt oder zur Einsichtnahme 
.anbietet, wird mit Gefängnis bis zu zwei 
J ahren oder Geldstrafe bis zu zehntausend 
-Gulden bestraft. 

§ 35. 
Wer eine Verpflichtung, die ihm durch 

-diese Verordnung oder kraft dieser Verord
nung auferlegt ist, nicht erfüllt, wird mit 
Haft bis zu zwei Monaten oder mit Geld
·strafe bis zu fünftausend Gulden bestraft. 

§ 36. 
(1) Wenn eine nach dieser Verordnung 

strafbare Ha:ndlung im Rahmen des Betrie
bes einer juristischen Person begangen wird, 
so werden die Verwaltungsmitglieder be
straft. 

(2) Ueber ein Verwaltungsmitglied, das 
bei der Handlung nicht mitgewirkt hat, wird 
eine Strafe nicht verhängt. 

§ 37. 
Die nach dieser Verordnung strafbaren 

·Handlungen sind Verbrechen ( misdrijven) 
mit Ausnahme der nach den §§ 33 und 35 
-strafbaren Handlungen, die Uebertretungen 
.( overtredingen) sind. 

§ 38. 
(1) Mit der Fahndung nach den Zuwi

-derhandlungen gegen diese Verordnung sind 
.auch die Beamten der Staatssteuerverwal
tung beauftragt. 

(2) Die Niederschrift liber eine nach den 
§§ 33 und 35 strafbare Handlung wird dem 
Beschuldigten abschriftlich mitgeteilt. 

§ 39. 
(1) Die nach den§§ 33 und 35 strafbaren 

·Handlungen werden im Auftrag des Gene
ralsekretärs im Ministerium für Finanzen 
nach dem Verfahren verfolgt, das im sech
sten Titel des vierten Buches der Strafpro
zessordnung (Wetboek van Strafvordering) 
geregelt ist. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen oder ein vom ihm Beauftragter 
können dem Beschuldigten die aussergericht
liche Erledigung gestatten, unbeschadet des 
Rechtes des Beschuldigten gemäss § 74, Ab
satz 4, des Strafgesetzbuches (Wetboek van 
Strafrecht)der Strafverfolgung vorzubeugen. 

ABSCHNITT IX. 
Uebergangs- und Schlussbestimmungen . 

§ 40. 
(1) Der für einen Arbeitgeber zuständige 

Inspekteur im Sinne dieser Verordnung ist 

(2) Het eerste lid blijft buiten toepas
sing, indien de aangever uit eigen beweging 
alsnog een juiste en volledige aangifte doet. 

Artikel 34. 
Hij die aan den inspecteur, aan den raad 

van beroep, aan een door den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën aangewezen ambtenaar of aan een door 
den voorzitter van den raad van beroep aan
gewezen persoon opzettelijk een valsch of 
vervalscht boek of ander geschrift overlegt 
of ter inzage aanbiedt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
of een geldboete van ten hoogste tienduizend 
gulden. 

Artikel 35. 
Hij die niet voldoet aan een verplichting, 

opgelegd bij of krachtens dit besluit, wordt 
gestraft met hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of een geldboete van ten hoogste 
vijfduizend gulden. 

Artikel 36. 
(1) Indien een bij dit besluit strafbaar 

gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 37. 
De bij dit besluit strafbaar gestelde feiten 

worden beschouwd als misdrijven, behalve 
de feiten, strafbaar volgens de artikelen 33 
en 35, die als overtredingen worden be
schouwd. 

Artikel 38. 
(1) Met het opsporen van de bij dit be

sluit strafbaar gestelde feiten zijn mede be
last de ambtenaren van 's Rijks belastiiag
dienst. 

(2) Het proces-verbaal, opgemaakt ter 
zake van een feit, strafbaar volgens de arti-
kelen 33 en 35, wordt den bekeurde in af
schrift medegedeeld. 

Artikel 39. 
( 1) De feiten, strafbaar volgens de arti

kelen 33 en 35, worden vanwege den Secre
taris-Generaal van het Departement van Fi
nanciën vervolgd op de wijze, als bedoeld in 
den zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek van Strafvordering. 

(2) De verdachte kan door of vanwege 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën tot transactie worden 
toegelaten, onverminderd zijn recht om over
eenkomstig artikel 74, vierde lid, van het 
Wetboek van Strafrecht de vervolging te 
voorkomen. 

HOOFDSTUK IX. 
Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 40. 

(1) Waar in dit besluit wordt gesproken 
van "de inspecteur" met betrekking tot een 
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Schaal De loonbelasting bedraagt voor een werknemer in: ~ 
~ 

1 
,.p. 

No. 

Groep.! IGroep II 
Groep 111 in geval van kinder11ftrek voor: 

Maandloon 
meer dan t /m 1 

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 kind kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen kinderen 

1 1 1 
1 f 48,10- 52,00 f 1,30 
2 52,00- 58,50 1,69 
3 58,50- 65,00 1,95 
4 65,00- 71 ,50 2,86 

1 1 1 
5 71,50- 78,00 3,25 
6 78,00- 84,50 4,03 f 1,69 ' ' ' ' 

, _ 
7 84,50- 91,00 4,94 2,34 
8 91,00- 97,50 5 ,33 2,73 f 1,30 
9 97,50-104,00 6,24 3,51 1,95 

10 104,00-110,50 6,76 3,90 2,34 
Il II0,50-II7,00 7,80 4,68 3,12 f 1,69 
12 u7,oo-123,50 8,32 5 ,20 3,51 1,95 
13 123,50-130,00 9,49 6,II 4,29 2,73 f 1,30 1 

1 1 1 1 1 1 

~ 
14 130,00-136,50 10,01 6,50 4,68 3,12 1,69 co 

0) 
15 , 36,50-143,00 II,.31 7,54 5,59 3,90 2,34 
16 143,00-149,50 12,61 8,45 6,50 4,68 3,12 
17 149,50-156,00 13,39 8,97 7,02 5,20 3,51 f 1,69 
18 156,00-162,50 14,95 10,01 8,06 6,II 4,29 1,95 
19 162,50-169,00 15,99 10,66 8,45 6,50 4,68 2,34 
20 169,00-175•50 17,68 II,83 9,49 7,54 5,20 2,73 
21 175,50-182,00 18,72 12,48 10,01 8,06 6,11 3,12 
22 182,00-188,50 20,41 13,65 II,18 8,45 6,50 3,51 
23 188,50-195,00 22,75 15,21 II,83 8,97 7,02 3,90 f 1,30 
24 195,00-201,50 23,79 15,86 12,48 10,01 7,54 4,29 1,69 
25 201,50-208,00 26,26 17,55 13,65 10,66 8,06 4,68 1,82 
26 208,00-214,50 27,69 18,46 14,43 II,18 8,45 4,94 1,95 
27 214,50-221,00 30,16 20,15 15,86 II,83 8,97 5,20 2,21 
28 221,00-227,50 31,59 21,06 16,64 13,00 9,49 5,59 2,34 
29 227,50-234,00 34,45 23,01 17,55 13,65 10,01 6,II 2,73 
30 234,00-240,50 36,01 24,05 19,24 14,43 10,66 6,50 2,99 
31 240,50-247,00 38,74 25,87 20,15 15,21 II,18 7,02 3,12 
32 247,00-253,50 41 ,73 27,82 22,10 16,64 12,48 7,28 3,51 
33 253,50-260,00 43,03 28,73 23,01 17,55 13,00 7,54 3,64 
34 260,00-266,50 46,02 30,68 24,05 18,46 13,65 8,06 

3,90 1 

1 1 1 1 

..... 
35 266,50-273,00 47,32 31,59 25,87 19,24 14,43 8,45 4,03 C0 
36 273,00-279,50 50,31 33,54 26,78 21,06 15,21 8,97 4,29 ,.p. 
37 279,50-286,00 51,87 34,58 28,73 22,10 15,86 9,49 4 ,68 0 
38 286,00-292,50 54,60 36,40 29,77 23,01 16,64 10,01 4,94 
39 292,50-299,00 56,16 37,44 30,68 24,05 17,55 10,27 5,20 
40 299,00-305,50 59,02 39,39 32,63 25,87 18,46 10,66 5,59 1 f 1,30 ' ' ' 1 

./ 
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312,00-318,50 63,31 42,25 35,49 27,82 42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

318,50-325,00 66,04 44,07 36,40 28,73 
325,00-331,50 67,60 45,II 37,44 30,68 
331,50-338,00 69,03 46,02 39,39 31,59 
338,00-351,00 70,33 46,93 41 ,21 33,54 
351,00-364,00 74,88 49,92 44,07 35,49 
364,00-377,00 79,17 52,78 46,02 38,35 
377 ,00-390,00 87,75 58,50 46,93 40,30 
390,00-403,00 92,04 61,36 49,92 43,16 
403,00-416,00 96,33 64,22 . 52,78 45,II 
416,00-429,00 100,62 67,08 55,64 47,97 · 
429,00-442,00 105,04 70,07 58,50 49,92 
442,00-455,00 109,33 72,93 61,36 50,96 
455,00-468,00 I13,62 75,79 64,22 52,78 
468,00-481,00 II7,91 78,65 67,99 56,55 
481,00-494,00 122,20 81,51 70,07 58,50 
494,00-507,00 126,49 84,37 72,93 61,36 
507,00-520,00 130,78 87,23 75,79 64 ,22 
520,00-533,00 135,07 90,09 78,65 67,08 
533,00-546,00 139,62 93,08 81,51 70,07 
546,00-559,00 143,91 95,94 84,37 72,93 
559,00-572,00 148,20 98 ,80 87,23 75,79 
572,00-585,00 152,49 101,66 90,09 78,65 
585,oo-6II,OO 156,78 104,52 95,94 84,37 
6u,oo-637,oo 165,75 IIo,50 101,66 90,09 
637,00-663,00 174,85 II6,61 104,52 95,94 
663,00-689,00 184,60 123,l l l 10,50 101,66 
689,00-715,00 193,57 129,09 l 16,61 104,52 
715,00-741 ,00 202,93 135,33 123,II II0,50 
741,00-767,00 212,29 141,57 129,09 II6,61 
767,00-793,00 221,65 147,81 135,33 123,II 
793,00-819,00 231,01 154,05 141,57 129,09 
819,00-845,00 240,37 160,29 147,81 135,33 
845,00-871 ,00 249,99 166,66 154,05 141 ,57 
871,00-897,00 271,57 181,09 166,66 154,05 
897,00-923,00 282,88 188,63 173,68 160,29 
923,00-949,00 294,19 196,17 181,09 166,66 
949,00-975,00 305,37 203,58 188,63 173,68 
975,00-IOOl,OO 316,68 2II,12 196,17 181,09 

meer dan 1001,00 32 % 22 % 20 % 19 % 

19,~4 
20,15 
22,10 
23,01 
24,05 
24,96 
27,82 
29,77 
31,59 
33,54 
35,49 
37,44 
40,30 
42,25 
44,07 
46,02 
46,93 
49,92 
52,78 
55,64 
58,50 
61,36 
64,22 
67,08 
72,93 
78,65 
84,37 
90,09 
95,94 

101,66 
104,52 
II0,50 
II6,61 
123,II 
129,09 
141,57 
147,81 
154,05 
160,29 
166,66 
17 % 

I I,Iö 
II,83 
12,48 
13,00 
13,65 
14,43 
16,64 
18,46 
20,15 
22,IO 
24,05 
25,87 
28,73 
30,68 
32,63 
35,49 
36,40 
39,39 
42,2.5 
45,II 
46,93 
49,92 
52,78 
55,64 
61,36 
67,08 
72,93 
78,65 
84,37 
90,09 
95,94 

101 ,66 
104,52 
II0,50 
l 16,61 
129,09 
135,33 
141,57 
147,81 
154,05 
16 % 

5,115 
6,II 
6,24 
6,50 
7,02 
7,54 
8,97 

IO,OI 
II , 18 
12,48 
13,65 
15,21 
17,55 
19,24 
21,06 
24,05 
24,96 
27,82 
30,68 
33,54 
36,40 
39,39 
42,25 
45,II 
49,92 
55,64 
61,36 
67,08 
72,93 
78,65 
84,37 
90,09 
95,94 

101,66 
104,52 
II6,61 
123,Il 
129,09 
135,33 
141,57 
IS % 

I,43 
1,56 
1,69 
1,82 
I,95 
2 ,34 
3,51 
4,29 
5,20 
6,II 
7 ,02 
8,06 
9 ,49 

10,66 
II,83 
13,65 
14,43 
16,64 
19,24 
22,10 
24,96 
27,82 
30,68 
33,54 
38,35 
44,07 
49,92 
55,64 
61 ,36 
67,08 
72,93 
78,65 
84,37 
90,09 
95,94 

104,52 
l 10,50 
II6,61 
123,11 
129,09 
13 % 

f 1.30 
I,95 
2,73 
3,90 
4,68 
5,59 
7,02 
7,54 
8,97 

10,66 
12,48 
14,43 
16,64 
19,24 
22,10 
26,78 
32,63 
39,39 
45,II 
49,92 
55,64 
61,36 
67,08 
72,93 
78,65 
84,37 
93,08 
98,80 

104,52 
lI0,50 
I 16,61 
12 % 

f 1,95 
2,34 
3,51 
4 ,68 
6,II 
7,54 
8,97 

10,66 
12,48 
15,86 
21,06 
27,82 
33,54 
39,39 
45,II 
49,92 
55,64 
61,36 
67,08 
72,93 
81,51 
87,23 
93,08 
98,80 

104,52 
II % 

1,30 
2,34 
3,51 
4,68 
6,11 
8,45 

II,83 
16,64 
22,IO 
27,82 
33,54 
39,39 
46,02 
49,92 
55,64 
61,36 
70,07 
75,79 
81,51 
87,23 
93,08 

10 % 

1,30 
3,12 
5,59 
8,97 

12,48 
16,64 
22,10 
27,82 
34,58 
40,30 
46,02 
49,92 
58,50 
64,22 
70,07 
75,79 
81,51 

9 % 
Ten aanzien van een werknemer, wien kinderaftrek wordt toegestaan voor méér dan 10 kinderen, wordt de loonbelasting niet geheven. 

z 
0 

to 
to 
,fa> 
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der "Inspecteur der directe belastingen" oder 
der "Inspecteur der registratie",. in dessen 
Amtsbezirk die vom Arbeitgeber ausgeschrie
benen Lohnsteuerkarten aufbewahrt werden. 

(2) Der für einen Arbeitnehmer zustän
dige Inspekteur im Sinne dieser Verordnung 
ist der "Inspecteur der directe belastingen" 
oder der "Inspecteur der registratie", in 
dessen Amtsbezirk der Arbeitnehmer wohnt. 

§ 41. 
(1) Die Lohnsteuer wird erstmals von 

laufenden Bezügen für solche Lohnzahlungs 
zeiträume erhoben, die nach dem 31. Dezem
ber 1940 enden. 

(2) Die Lohnsteuer wird erstmals von 
solchen einmaligen Bezügen (§ 10, Absatz 1) 
erhoben, die nach dem 31. Dezember 1940 
gezahlt werden. 

§ 42. 
(1) Die Steuem vom Einkommen für 

das Steuerjahr 1940/1941 werden nach nähe
rer Anordnung des Generalsekretärs im Mi
nisterium für Finanzen teilweise erlassen 
werden, urn eine doppelte Besteuerung des 
Lohnes (mit der Lohnsteuer und mit den 
Steuem vom Einkommen für das Steuerjahr 
1940/1941) zu verhindem. 

(2) Es wird angenommen, dass der im 
Absatz 1 bezeichnete Lohn durch die Steuem 
vom Einkommen für das Steuerjahr 1940/ 
1941 betroffen wird, wenn und soweit in dem 
Steuerbescheid für das Steuerjahr 1940/1941 
Ertrag von Arbeit enthalten ist, die in einem 
Dienstverhältnis geleistet ist. 

§ 43· 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage ih

rer Verkündung in Kraft. 
(2) Sie wird als "Lohnsteuerverordnung 

1940" zitiert. 
D en Haag, am 5. Dezember 1940. 

D er G.-S. im Min. für Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

N °, 225. 

27. November 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Finanzen liber eine Wertzuwachssteuer 
von unbeweglichen Gegenständen. (Ver
ordnungsblatt, Stück 41.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/i940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/I940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ l . 

(1) Unter der Bezeichnung Wertzuwachs
steuer wird eine Steuer erhoben, wenn ein 
im Staatsgebiet gelegener unbeweglicher Ge
genstand (ein Grundstück oder ein Recht, 

werkgever, is daarmede bedoeld de inspec
teur der directe belastingen of die der regi
stratie, onder wiens inspectie de door dien 
werkgever aangelegde loonbelastingkaarten 
worden gehouden. 

(2) Waar in dit besluit wordt gesproken 
van "de inspecteur" met betrekking tot een 
werknemer, is daarmede bedoeld de inspec
teur der directe belastingen of die der re
gistratie, onder wiens inspectie de werkne
mer woont. 

Artikel 41. 
(1) De loonbelasting wordt voor de eer

ste maal geheven van Iconen over loontijd
vakken, welke na .11 December 1940 eindi
gen. 

(2) De loonbelasting wordt voor de eer
ste maal geheven van in het eerste lid van 
artikel 10 bedoelde belooningen, welke na 31 
December 1940 worden betaald. 

Artikel 42. 
(1) Volgens nadere voorschriften van 

den Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Financiën zal op de aanslagen in 
de belastingen naar het inkomen over het 
belastingjaar 1940/1941 een gedeeltelijke ont
heffing worden verleend om dubbele belas
ting van het loon ( door de loonbelasting en 
door de over het belastingjaar 1940/1941 ge
heven belastingen naar het inkomen) te 
voorkomen. 

(2) Het in het vorige lid genoemde loon 
wordt geacht in de belastingen naar het in
komen over het belastingjaar 1940'1941 te 
worden getroffen, indien en voor zoover in 
den aanslag over dat jaar opbrengst van in 
dienstbetrekking verrichten arbeid is begre
pen. 

Artikel 43. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald als "Besluit 

op de Loonbelasting 1940". 

's-Gravenhage, 5 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Financiën, 

L. J . A. TRIP. 

N °. 225. 

27 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën tot heffing van een be
lasting op de waardevermeerdering van 
onroerende zaken. (Verordeningenblad, 
Stuk 41.) 

Op grond van § 1 der Verordening N o. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3 /1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(1) Onder den naam van waardever
meerderingsbelasting wordt een belasting ge
heven, indien een binnen het Rijk gelegen of 
gevestigde onroerende zaak door overschrij-
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das den Vorschriften des bürgerlichen Rechts 
über Grundstücke unterliegt, z.B. Erbbau
recht, Erbpachtrecht, Niessbrauch) durch 
abschriftliche Uebernahme einer Urkunde in 
die öffentlichen Register (Ueberschreibung) 
auf einen anderen übergeht oder wenn der 
Uebergang eines solchen Gegenstandes sich 
aus einer in die öffentlichen Register über
schriebenen Urkunde ergibt. Artikel u29 des 
bürger!ichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wet
boek) findet auf diese Verordnung keine An
wendung. 

(2) Die Steuer beträgt 50 vom Hundert 
des Gewinns, den der Veräusserer des Gegen
standes erzielt hat. Bleibt der Gewinn unter 
dreitausend Gulden, so beträgt die Steuer 75 
vom Hundert des eintausend Gulden über
steigenden Betrages des Gewinns. Bleibt der 
Gewinn unter eintausend Gulden, so ist er 
steuerfrei. 

(3) Für die Anwendung des Absatzes 2 

·;verden die durch denselben Veräusserer bei 
verschiedenen einzelnen Uebergängen nach 
Absatz 1 erzielten Gewinne zusammenge
rechnet, wenn die zu Grunde liegenden Ur
kunden innerhalb eines J ahres in die öffent
lichen Register überschrieben worden sind. 
Die Steuer, die danach für eincn früheren 
Uebergang zu wenig erhoben wurde, wird 
entweder gleichzeitig mit der für einen der 
späteren Uebergänge zu erhebenden Steuer · 
oder einzeln nachgefordert. 

(4) Als Gewinn gilt der Betrag, urn den 
der Verkaufswert des übergegangenen Ge
genstandes zur Zeit der Ueberschreibung den 
Verkaufswert übersteigt, den der Gegenstand 
am 9. Mai 1940 gehabt hätte. Der Veräus
serer ist berechtigt, den Verkaufswert vom 
9. Mai 1940 durch den Verkaufswert zur Zeit 
des Erwerbs des Gegenstandes zu ersetzen, 
wobei die Kosten für An- und Aufbau und 
für Verbesserungen hinzuzurechnen, die aus 
Abbruch oder einer anderen Verminderung 
des Gegenstandes erwachsenen Einnahmen 
abzuziehen sind. 

(5) Soweit für den Uebergang nach Ab
satz 1 oder für den Erwerb nach Absatz 4 
eine Gegenleistung ausbedungen wurde, gilt 
der Wert der Gegenleistung als Verkaufswert 
zur Zeit der Ueberschreibung oder des Er
werbs. 

§ 2 . 

(1) Die Steuer wird auch von dem Vor
teil erhoben, der bei der Veräusserung von 
Aktien von Aktiengesellschaften ( naamlooze 
vennootschappen), Kommanditgesellschaf
ten auf Aktien und anderen G esellschaften 
mit ganz oder teilweise in Aktien aufgeteil 
tem Kapital erzielt wird, wenn der Verkaufs
wert der der G esellschaft gehörenden, im 
Staatsgebiet gelegenen unbeweglichen Ge
genstände mindestens drei Viertel des Rein
vermögens der Gesellschaft beträgt; zum 
Reinvermögen im Sinne dieser Vorschrift ge
hören nicht Forderungen, die bei der Grün
dung oder bei der späteren Einzahlung auf 
Aktien entstanden sind. Für die Berechnung 
der im § 1, Absatz 3, genannten Jahresfrist 
sind die Zeitpunkte der Veräusserung der 
Aktien massgebend. 

ving van een stuk in de openbare registers op 
een ander overgaat of indien de overgang 
van zoodanige zaak uit een in de openbare 
registers overgeschreven stuk blijkt. Artikel 
u29 van het Burgerlijk Wetboek blijft bij 
toepassing van dit besluit buiten beschou
wing. 

(2) De belasting bedraagt vijftig ten hon
derd van de winst, door den vervreemder van 
de zaak behaald. Blijft de winst beneden drie 
duizend gulden, dan bedraagt de belasting 
vijf en zeventig ten honderd van dat deel van 
de winst, dat boven duizend gulden ligt. Blijft 
de winst beneden duizend gulden, dan is deze 
vrij van belasting. 

(3) Voor de toepassing van het tweede 
lid worden winsten, behaald door denzelfden 
vervreemder, bij verschillende overgangen, 
als in het eerste lid bedoeld zijn, te zamen 
geteld, indien de daarop betrekking hebben
de stukken binnen een tijdvak van een jaar 
in de openbare registers zijn overgeschreven. 
De belasting, welke dientengevolge ter zake 
van een vroegeren overgang te weinig is ge
heven, wordt, hetzij gelijktijdig met de be
lasting wegens een der latere overgangen, 
hetzij afzonderlijk ingevorderd. 

(4) Als winst geldt het bedrag, waarmede 
de verkoopwaarde van de overgegane zaak 
t en tijde van de overschrijving overtreft de 
verkoopwaarde, welke de zaak op 9 Mei 1q40 
zou hebben gehad. De vervreemder is be
voegd de verkoopwaarde van 9 Mei 1940 te 
vervangen door de verkoopwaarde ten tij de 
van de verkrijging der zaak, met bijtelling 
van de kosten van aanbouw, opbouw of ver
betering en met aftrek van hetgeen door af
braak of een andere vermindering van de 
zaak genoten is . 

(5) Voor zoover voor een overgang vol
gens het eerste lid of voor een verkrijging 
volgens het vierde lid een tegenprestatie is 
bedongen, geldt de waarde van de tegen
prestatie als verkoopwaarde ten tijde van de 
overschrijving of de verkrijging. 

Artikel 2. 

(1) De belasting wordt ook geheven van 
het voordeel, dat bij vervreemding van aan
deelen in naamlooze vennootschappen, com
manditaire vennootschappen op aandeelen en 
andere vennootschappen, welker kapitaal ge
heel of ten deele in aandeelen is verdeeld, 
verkregen wordt, indien de verkoopwaarde 
van de tot de vennootschap behoorende bin
nen het Rijk gelegen of gevestigde onroeren
de zaken drievierde of meer bedraagt van het 
zuiver vermogen der vennootschap ; tot het 
zuiver vermogen in den zin van deze bepa
ling behooren niet de vorderingen, welke bij 
de oprichting of de latere storting op aan
deelen zijn ontstaan. Voor de berekening van 
het in artikel 1, lid 3, bedoelde tijdvak van 
een jaar zijn de tijdstippen van vervreemding 
der aandeelen beslissend. 
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(2) Als Vorteil im Sinne des Absatzes 1 
gilt der Gewinn, der § 1 gemäss zu berechnen 
wäre, wenn statt der Aktien ein ihnen ent
sprechender Teil der unbeweglichen Gegen
stände erworben und veräussert worden wä
re. 

(3) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen kann allgemein oder in Ein
zelfällen anordnen, dass die Steuer bei be
stimmten Veräusserungen oder bei der Ver
äusserung von Aktien bestimmter Gesell
schaften nicht erhoben wird. 

§ 3. 
(1) Der Generalsekretär im Ministerium 

für Finanzen erlässt zur Ergänzung dieser 
Verordnung eine im "Nederlandsche Staats
courant" zu veröffentlichende weitere Ver
ordnung über die Anmeldepflicht, die Steu
erfestsetzung, die Verjährung, die Rechts
mittel, die Sicherung, die Entrichtung und 
den Erlass der Steuer, die Bestrafung und 
die Uebergangsregelung. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen erlässt die erforderlichen 
Durchführungsbestimmungen . 

§ 4. 
(1) Diese Verordnung tritt am zehnten 

Tage nach dem ihrer Verkündung in Kraft. 

(2) Sie wird als "Wertzuwachssteuer
Verordnung 1940" zitiert. 

Den Haag, am 27. November 1940. 

Der G.-S. im Min. für Finanzen, 
L. J . A. TRIP. 

N°. 226. 

28. Ootober I940. VERORDNUNG des Ge
neralsekretärs im Ministerium für Fi
nanzen liber einen Zuschlag zur Grund
steuer zugunsten des Staates. (Verord
nungsblatt, Stück 4I.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1 940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 
Vom Steuerjahr 1941 an werden zugunsten 

des Staates erhoben: 
ein Zuschlag von 120 vom Hundert zum 

Tarifbetrag der Grundsteuer auf Gebäude; 
ein Zuschlag von 100 vom Hundert zum 

Tarifbetrag der Grundsteuer auf Grund und 
Boden. 

§ 2. 

Im Artikel 5 des Gesetzes vom 27. Dezem
ber 1938 (Staatsblad Nr. 413) wird "1941" 
ersetzt durch "1940". 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 28. Oktober 1940. 

Der G .-S. im Min. für Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

(2) Het in het vorige lid bedoelde voor
deel wordt gelijkgesteld aan de winst, welke 
volgens het vorige artikel zou zijn berekend, 
indien in plaats van de aandeelen de daar
door vertegenwoordigde gedeelten in de on
roerende goederen waren verkregen of ver
vreemd. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën kan in het alge
meen of in bijzondere gevallen bepalen, dat 
de belasting niet verschuldigd zal zijn ter 
zake van bepaalde vervreemdingen of ter 
zake van vervreemding van aandeelen in be
paalde vennootschappen. 

Artikel 3. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financiën zal ter aanvulling 
van dit besluit een in de Nederlandsche 
Staatscourant bekend te maken nader besluit 
vaststellen betreffende het doen van aan
gifte, het regelen van a anslagen, de verjaring, 
de rechtsmiddelen, het stellen van zekerheid, 
de betaling en de vrijstellingen, de strafbe
palingen en het overgangsrecht. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën stelt de noodige 
uitvoeringsvoorschriften vast. 

Artikel 4. 
(1) Dit besluit treedt in werking met in

gang van den tienden dag na dien zijner af
kondiging. 

(2) Het wordt aangehaald als "Besluit 
op de Waardevermeerderingsbelasting 1940". 

's-Gravenhage, 27 November 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën , 
L . J. A. TRIP. 

N °. 226. 

28 October I940. BESLUIT van den Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende heffing van 
opcenten op de aanslagen in de grond
belasting. (Verordenin genblad, Stuk 41.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

Te beginnen met het belastingjaar 1941 
worden ten behoeve van den Staat geheven: 

120 opcenten op de aanslagen in de grond
belasting wegens gebouwde eigendommen; 

rno opcenten op de aanslagen in de grond
belasting wegens ongebouwde eigendommen. 

Artikel 2. 

In artikel 5 der wet van 27 December 1938 
(Staa~,sblad No. 413) ,;,vordt in de plaats van 
.,1 941 gelezen "1940 . 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 28 October 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 
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N °. 227. 

22 . November z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Finanzen über die Aenderung des Kraft
fahrzeugsteuergesetzes vom 30. Dezem
ber 1926 (Stàatsblatt Nr. 464). (Verord
nungsblatt, Stück 41.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet : 

§ I. 

Auf Kraftfahrzeuge, die durch Elektromo
toren getrieben werden, finden Artikel 3a 
des Kraftfahrzeugsteuergesetzes und Artikel 
II, Absatz 2, des Gesetzes vom 27. April 1939 
(Staatsblatt Nr. 402) bis auf weiteres keine 
Anwendung. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den H aag, am 22. November 1940. 
D er G.-S. im Min. für Finanzen, 

L. J . A. TRIP. 

N °. 228. 
zz . Dezember z940. VERORDNUNG des 

Generalsekretärs im Ministerium für 
Finanzen über einen Zuschlag zur Ge
winnsteuer (Körperschaftssteuer) zu
gunsten des Staates. (Verqrdnungsblatt, 
Stück 41.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den§§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ l. 

(1) Zugunsten des Staates wird auf die 
Gewinnsteuer ein Zuschlag erhoben. 

(2) Der Zuschlag wird für die Jahre er
hoben, diemit oder nach dem 1. Januar 1940 
beginnen. 

(1) 
dert. 

§ 2. 

D er Zuschlag beträgt 200 vom Hun-

(2) Der Zuschlag errnässigt sich auf rso 
vom Hundert, wenn der Gewinn 8 vom Hun
dert des eingezahlten Kapitals nicht über
steigt. Für die Berechnung des eingezahlten 
Kapitals ist der Stand am Schlusse des Jah
res massgebend. 

§ 3 . 
(1) Zum Zwecke der gleichmässigen Ver

teilung der Steuererhöhung können die Lei
ter der steuerpflichtigen Körperschaften für 
Wirtschaftsjahre, für die ein Zuschlag die
ser Verordnung gemäss erhoben wi rd, be
stimmen, dass vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung für die Gewinnverteilung ver
einbarte feste Beträge oder Hundertsätze des 

N °. 227. 

22 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende wijziging van 
de Motorrijtuigenbelastingwet (Wet van 
30 December 1926, Staatsblad No. 464). 
(Verordeningenblad, Stuk 41.) 

Op grond v an § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 

Tot nader order blijven voor motorrijtui
gen, welke door electromotoren gedreven 
worden, artikel 3a der Motorrijtuigenbelas
tingwet en artikel II , lid 2, van de wet van 
27 April 1939 (Staatsblad No. 402) buiten 
toepassing. 

Artikel 3. 
D it besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 22 November 1940. 

De S.- G . van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

N°. 228. 
z r D ecember 1940. BESLUIT van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën in zake het heffen van 
opcenten op de winstbelasting ten be
hoeve van het Rijk. (Verordeningenblad, 
Stuk 41.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald : 

Artikel 1. 
(1) Er wotden ten behoeve van het Rijk 

opcenten op de winstbelasting geheven. 
(2) De opcenten worden geheven op de 

aanslagen over de jaren, aanvangende met 
of na 1 Januari 1940. 

Artikel 2. 

(1) Het aantal opcenten bedraagt 200. 

(2) Het aantal opcenten blijft beperkt 
tot 150, indien de winst 8 ten honderd van 
het gestorte kapitaal niet te boven gaat. Het 
gestorte kapitaal wordt bepaald naar den 
toestand bij het einde van het jaar. 

Artikel 3. 
(1) Ten einde de verhooging van den be

lastingdruk gelijkmatig te verdeelen, zijn de 
bestuurders van de belastingsplichtige licha
men bevoegd, met betrekking tot boekjaren, 
waarover opcenten volgens dit besluit wor
den geheven, te bepalen, dat de vóór de in
werkingtreding van dit besluit op de winst
verdeeling van invloed zijnde vaste bedragen 
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eingezahlten Kapitals urn höchstens ein 
Flinftel geklirzt werden. 

(2) Diese Befugnis gilt nicht für die Be
rechnung von Gewinnanteilen, die unter § 6, 
Absatz 1, Ziffer 1, der Gewinnsteuerverord
nung 1940 fallen. 

§ 4. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 11. Dezember 1940. 

Der G .-S. im Min. für Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

N °. 229. 

z9. Dezember z940. SECHSTE VERORD
NUNG des Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete liber 
besondere Verwaltungsrechtliche Mass
nahmen. (Verordnungsblatt, Stlick 42 .) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der Regierungsbefugnisse in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGBI. 
IS. 778) verordne ich : 

§ I. 

Die Bestimmung des § 2, Absatz 2, der 
Verordnung Nr. 3 /1940 liber die Auslibung 
der Regierungsbefugnisse in den Niederlan
den findet auf die Rechtsvorschriften der 
Provinzen, der Gemeinden, der Wassergenos
senschaften ( waterschappen), der Moorschaf
ten ( veenschappen) und der Moorpolder 
( veenpolders) keine Anwendung. 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

of percentages van het gestorte kapitaal wor
den verlaagd met een door hen te bepalen 
gedeelte van ten hoogste een vijfde. 

(2) D e bevoegdheid, toegekend bij het 
vorige Jid, bestaat niet ten aanzien van het 
berekenen van aandeelen in de winst, val
lende onder artikel 6, eerste lid, onder 1, van 
het Besluit op de Winstbelasting 1940. 

Artikel 4. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 11 December 1940. 

De S .-G. van het Dep. van Financiën, 
L . J. A. TRIP. 

N °. 229. 

z9 December r940. ZESDE VERORDE
NING van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied b e
treffende bijzondere maatregelen op ad
ministratiefrechtelijk gebied. (Verorde
ningenblad, Stuk 42 .) 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

H et bepaalde in het tweede lid van § 2 

van de Verordening No. 3/1940 tot uitoefe
ning van de R egeeringsbevoegdheden in Ne
derland is niet van toepassing op de rechts
voorschriften van provincies, gemeenten, 
waterschappen, ve.enschappen en veenpol
ders. 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag van haar afkondiging. 

Den Haag, am 19. Dezember 1940. 's-Gravenhage, 19 December 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten De Rijkscommissaris voor het bezette 
niederländischen Gebiete, ~ederlandsche gebied, 

SEYSS-INQUART. SEYSS-INQUART. 

N°. 230. N°. 230. 

I9. Dezember I940. ERSTE VERORD- I9 D ecembe r I940. EERSTE VERORDE-
NUNG des Reichskommissars für die NING van den Rijkscommissaris voor 
besetzten niederländischen Gebiete liber het bezette Nederlandsche gebied, hou-
Massnahmen auf dem Gebiete der Zivil- dende maatregelen op het gebied der 
rechtspflege. (Verordnungsblatt, Stlick rechtspleging in burgerlijke zaken. (Ver-
42 .) ordeningenblad, Stuk 42.) 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Flihrers 
liber Auslibung der RegierungsbefugnisRe in 
den Niederlanden vom 18. Mai 1940 (RGbl. I 
S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Ueber zivilrechtliche Ansprüche, die in un
mittelbarem Zusammenhang mit Anordnun
gen des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete oder der von ihm 
beauftragten Stellen von den dadurch Be-

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik : 

Artikel 1. 

T en aanzien van geschillen over privaat
rechtelijke aanspraken, welke in onmiddel
lijk verband met voorschriften van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied of van de door dezen aange-



1940 303 

troffenen oder ihren Rechtsnachfolgem gei
tend gemacht werden, entscheidet im Streit
falle der Reichskommissar oder die von ihm 
beauftragte Stelle unter Ausschluss des 
Rechtsweges. 

§ 2, 

Zivilrechtliche Ansprüche, die ihren Grund 
unmittelbar oder mittelbar in Kriegsereignis
sen haben, können gegen deutsche Staatsan
gehörige, die ihren Wohnsitz oder ihren ge
wöhnlichen Aufenthalt im Gebiet des Gross
deutschen Reiches haben, sowie gegen juris
tische Personen und Personenvereinigungen, 
Anstalten, Stiftungen und sonstige Zweck
vermögen, die ihren Sitz oder ihre Nieder
lassung im Gebiet des Grossdeutschen Rei
ches haben, bis auf weiteres vor den nieder
ländischen Gerichten nicht geitend gemacht 
werden. 

§ 3. 
(1) Anhängige gerichtliche Verfahren, in 

<lenen gemäss § 1 der Rechtsweg ausgeschlos
sen ist, werden von Amts wegen eingestellt. 
Gerichtliche K osten und Gebühren werden 
nicht eingehoben; i,oweit sie bereits einge
hoben sind, können sie nicht zurückgefordert 
werden. Im übrigen trägt jede Partei ihre 
Auslagen. 

(2) Anhängige gerichtliche Verfahren, 
die Ansprüche gemäss § 2 zum Gegenstand 
haben, werden von Amts wegen ausgesetzt. 

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 

werden Sicherungsmassnahmen (insbesonde
re Arreste) aufgehoben. 

§ 4. 
Der Reichskommissar behält sich vor, in 

Einzelfällen von den Bestimmungen der §§ 
1 und 2 abweichende Verfügungen zu treffen. 

§ 5. 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 19. Dezember 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

19. Dezember 1940. VERORDNUNG d_es 
Reichskommissars für die b esetzte n nie
derländischen Gebiete liber die Beschäf
tigung Deutscher in jüdischen Haushal
tungen. (Verordnungsblatt, Stück 42). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Füh
rers liber Ausübung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich: 

§ l. 

(1) Deutsche Staatsangehörige deutschen 
oder artverwandten Blutes dürfen nicht in 

wezen instanties door de daardoor getroffe
nen of door hun rechtsopvolgers worden gel
dend gemaakt, beslist met uitsluiting van 
den burgerlijken rechter de R ijkscommissa
ris of de door dezen aangewezen instantie. 

Artikel 2. 

Privaatrechtelijke aanspraken, welke mid
dellijk of onmiddellijk uit oorlogsgebeurte
nissen voortspruiten, kunnen tot nader order 
tegen Duitsche staatsburgers, die hun woon
of verblijfplaats in het Groot-Duitsche Rijk 
hebben, of tegen rechtspersonen of vereeni
gingen van personen, inrichtingen, stichtin
gen en andere doelvermogens, welke hun ze
tel in het Groot-Duitsche Rijk hebben, of 
althans aldaar hun bedrijf uitoefenen, niet 
voor den Nederlandschen rechter geldend ge
maakt worden. 

Artikel 3. 
(1) Reeds aanhangige rechtsgedingen, 

welke thans ingevolge artikel 1 niet meer als 
zoodanig aanhangig zouden kunnen worden 
gemaakt, worden ambtshalve gestaakt. Ge
rechtelijke kosten en rechten worden niet 
gebeurd; voor zoover dit reeds is geschied, 
kan geen terugvordering plaats vinden. Ove
rigens draagt iedere partij haar eigen kosten. 

(2) Aanhangige rechtsgedingen, welke 
aanspraken, als bedoeld in artikel 2, tot on
derwerp hebben, worden ambtshalve ge
schorst. 

(3) In de gevallen, bedoeld in het eerste 
en tweede lid, worden maatregelen tot be
waring van rechten (in het bijzonder conser
vatoire beslagen) opgeheven. 

Artikel 4. 
De Rijkscommissaris behoudt zich het 

recht voor om in bepaalde gevallen beschik
kingen, afwijkend van het bepaalde bij de 
artikelen 1 en 2, te treffen. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 December 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS-INQUART. 

N°. 231. 

19 December 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
N ederlandsche gebied betreffende het 
doen verrichten van arbeid door Duit
schers in joodsche huishoudingen. (Ver
ordeningenblad, Stuk 42) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B . I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 

(1) Het is verboden, personen van Duit
sche nationaliteit, van Duitschen of stamver-
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Haushaltungen beschäftigt werden, in <lenen 
ein Jude Haushaltungsvorstand ist oder der 
Hausgemeinschaft ständig oder zwar vor
übergehend, jedoch ohne Unterbrechung 
länger als vier Wochen ar.gehört. 

(2) Im Sinne des Absatzes I ist 
1) Jude, wer gemäss den Bestimmungen 

des§ 4 der Verordnung Nr. 189/1940 über die 
Anmeldung von Untemehmen J ude ist oder 
als Jude gilt; 

2) in einer Haushaltung beschäftigt, wer, 
urn dort Arbeiten zu !eisten, ganz oder teil
weise auf Zeit oder dauernd in die Hausge
meinschaft aufgenommen ist oder wer, ohne 
in die Hausgemeinschaft aufgenommen zu 
sein, mit alltäglichen Haushaltsarbeiten oder 
anderen alltäglichen, mittelbar oder unmit
telbar mit dem Haushalt in Verbindung 
stehenden Arbeiten beschäftigt ist. 

(3) Abweichend von den Vorschriften 
des Absatzes I ist es zuiässig, die Beschäf
tigung auf Grund eines bestehenden Arbeits
verhältnisses fortzusetzen 

1) vom Inkrafttreten dieser Verordnung 
bis zum 1. Februar 1941; 

2) von dem Zeitpunkt, zu dem der Urn
stand eintritt, der das Verbot nach Absatz 1 
begründet, bis zu dem Zeitpunkt, für den 
der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nach 
diesem Eintritt frühestens kündigen kann, 
höchstens jedoch dreissig Tage lang. 

§ 2. 

(1) Verträge sind unwirksam, soweit sie 
die Verpflichtung zu einer nach § 1 verbo
tenen Beschäftigung enthalten. 

(2) Die Tatsache, dass die Bestimmun
gen des § 1, Absatz 1, auf ein Arbeitsver
hältnis anwendbar sind oder werden, stellt 
für den Arbeitgeber keinen wichtigen Grund 
im Sinne des Artikels 1639 p, Absatz 1, des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches 
dar. 

§ 3. 

(1) Wer dem Verbot des § 1 zuwider 
einen deutschen Staatsangehörigen beschäf
tigt, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahr 
und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Gul
den oder mit einer dieser Strafen bestraft. 

(2) Die Strafverfolgung einer Person, die 
weder deutscher noch niederländischer Staats
angehöriger noch staatenlos ist, bedarf der 
Zustimmung des Reichskommissars für die 
besetzten niederländischen Gebiete. 

(3) Handlungen gemäss Absatz I sind 
Straftaten im Sinne des § 2, Abrntz 2, der 
Verordnung Nr. 52/1940 über die Deutsche 
Gerichtsbarkeit in Strafsachen. 

wanten bloede, arbeid te doen verrichten in 
huishoudingen van gezinnen, waarvan een 
jood het hoofd is of waarvan een jood blij
vend dan wel tijdelijk, mits voor langeren 
tijd dan vier weken ononderbroken, deel uit
maakt. 

(2) In den zin van het eerste lid: 
1) is "Jood": hij die volgens de bepa

lingen van artikel 4 der verordening No. 189/ 
1940 betreffende het aangeven van onder
nemingen jood is of als jood wordt aange
merkt; 

2) verricht arbeid in de huishouding van 
een gezin hij die geheel of gedeeltelijk voor 
bepaalden of onbepaalden tijd in dat gezin 
is opgenomen, om in de huishouding daarvan 
arbeid te verrichten of die zich, zonder in 
het gezin te zijn opgenomen, met dagelijk
sche huishoudelijke werkzaamheden of met 
andere dagelijksche werkzaamheden, welke 
direct of indirect met de huishouding in ver
band staan, bezighoudt. 

(3) In afwijking van het in het eerste lid 
bepaalde is het geoorloofd arbeid op grond 
van een reeds bestaande dienstbetrekking 
verder te doen verrichten: 

1) vanaf het tijdstip van inwerkingtre
ding dezer verordening tot I Februari 1941; 

2) vanaf het tijdstip, waarop de omstan
digheid, op grond waarvan het in het eerste 
lid bedoelde verbod van toepassing wordt, 
ontstaat, tot het tijdstip, tegen hetwelk de 
werkgever de dienstbetrekking op zijn vroegst 
na het ontstaan dier omstandigheid kan op
zeggen, ten hoogste echter tot dertig dagen 
nadien. 

Artikel 2. 

(1) Overeenkomsten zijn nietig, voor 
zoover zij de verplichting tot het verrichten 
van arbeid in strijd met de verbodsbepalin
gen van artikel I inhouden. 

(2) Voor den werkgever wordt niet als 
dringende reden in den zin van artikel 1639p, 
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek beschouwd 
het feit, dat de bepalingen van het eerste lid 
van artikel I op die dienstbetrekking van 
toepassing zijn of worden. 

Artikel 3; 

(1) Hij die in strijd met de verbodsbe
palingen van artikel i: e e n persoon van Duit
sche nationaliteit arbeid doet verrichten, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste een jaar en met geldboete van ten 
hoogste tienduizend gulden of met een dezer 
straffen. 

(2) Het instellen van een strafvervolging 
tegen iemand, die noch de Duitsche nationa
liteit, noch de Nederlandsche nationaliteit 
bezit, noch zonder nationaliteit is, kan slechts 
plaats vinden met toestemming van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied. 

(3) Feiten, als bedoeld in het eerste lid, 
worden beschouwd als delicten in den zin van 
het tweede lid van § 2 der Verordening No. 
52/1940 betreffende de Duitsche rechterlijke 
macht veor strafzaken. 
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§ 4· 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete kann Befreiung 
von den Vorschriften dieser Verordnung er
teilen. 

§ 5. 
Diese Verortlnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
D en Haag, am I9, Dezember 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS- INQUART. 

N°. 232. 

I9, Dezember 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten nie
derländischen Gebiete liber Massnah
men auf dem Gebiete des niederländi
schen Rundfunks. (Verordnungsblatt, 
Stück 42) . 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Flih
rers liber Auslibung der Regierungsbefugnis
se in den Niederlanden vom IB. Mai 1940 
(RGBl. I S . 778) verordne ich: 

§ I. 

(I) Die Errichtung und Unterhaltung so
wie der Betrieb d er für die Verbreitung von 
Rundfunkdarbietungen erforderlichen tech
nischen Sendeanlagen erfolgt ausschliesslich 
durch den Staat (Staatsbetrieb des Post-, 
Telegraph- und Femsprechwesens) . Gleiches 
gilt von der Errichtung und Unterhaltung 
sowie dem B etriebe von behördlich geneh
migten Drahtfunkbetrieben ( R adiodistribu
tiecentrales). 

(2) Die Errichtung und Unterhaltung so
wie der Betrieb von Senderäumen ( omroep
studio's) wird durch die Bestimmung des 
Absatzes 1 nicht berührt. 

§ 2. 

(I) Die Rundfunksender Lopik I und Il, 
Jaarsveld, Huizen und der Sender Bloemen
daal, sowie die genehmigten Drahtfunkan-
1agen, gehen mit dem Tage der Verklindung 
dieser Verordnung in das Eigentum des Staa
tes (Staatsbetrieb des Post-, Telegraph- und 
Femsprechwesens) liber. 

(2) Das zu diesem Zeitpunkt bei den be
treffenden Sendeanlagen und Drahtfunkbe
trieben angestellte und voll beschäftigte Be
triebs- und Verwaltungspersonal erhält das 
Angebot, in den Dienst des Staates (Staats
betrieb des Post- , Telegraph- und Fem
sprechwesens) zu treten. 

(3) Der Generaldirektor des Staatsbe
triebs des Post-, Telegraph- und F e msprech
wesens setzt, nach M öglichkeit im Einver
nehme-,_ mit den Betroffenen , die Entschädi
gung fest, die in den Fällen des Absatzes I 

den frliheren Eigentlimem und in den Fällen 
des Absatzes 2 denjenigen der dort genann
ten Personen zufällt, die nicht in den Staats
.dienst treten. 

Artikel 4. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Ne

derlandsche gebied kan vrijstelling van be
palingen dezer verordening verleenen. 

Artikel 5. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's- Gravenhage, I9 December I940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

S EYSS- INQUART. 

N °, 232. 

19 December 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende maat
regelen op het gebied van den Neder
landschen radio -omroep. (Verordenin
genblad, Stuk 42). 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Flihrer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel I. 

(r) De oprichting en het in stand hou
den, alsmede de exploitatie van de voor uit
zending van radio-uitzendingen vereischte 
technische zendinrichtingen, geschiedt uit
sluitend door het Rijk (Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie). Dit geldt 
ook voor het oprichten en het in stand hou
den, alsmede voor de exploitatie van van 
Overheidswege goedgekeurde radiodistribu
tiecentrales. 

(2) Op de oprichting en het in stand hou
den, alsmede op de exploitatie van omroep
studio's, is het bepaalde in het vorige lid 
niet van toepassing. 

Artikel 2. 

(r) De radio-omroepzenders Lopik I en 
Il , Jaarsveld, Huizen en de zender Bloemen
daal, alsmede de goedgekeurde radiodistri
butiecentrales, gaan met ingang van den dag 
van afkondiging dezer verordening in eigen
dom van het Rijk (Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie) over. 

(2) Aan het bedrijfs- en administratief 
personeel, dat op voornoemd tijdstip bij de 
betrokken zendinrichtingen en radiodistribu
tiecentrales is aangesteld en zijn eigenlijke 
dagtaak vervult, zal worden aangeboden in 
Rijksdienst (Staatsbedrij f der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie) te treden. 

(3) De Directeur-Generaal van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie stelt, zoo mogelijk in overeenstem
ming met den betrokkene, de schadevergoe
ding vast, welke in de gevallen, bedoeld in 
het eerste lid , den vroegeren eigenaars, in de 
gevallen, bedoeld in het tweede lid, aan de 
daarbedoelde personen, die niet in Rijks
dienst overgaan, wordt toegekend . 

20 
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§ 3. 
(1) Zur Aufnahme von Rundfunkdarbie

tungen ist ab r. Januar 1941 nur berechtigt, 
wer die Befugnis zur Errichtung und zum 
Betrieb einer Rundfunkempfangsanlage be
sitzt. 

(2) Für die im Absatz 1 erwähnte Ge
nehmigung ist ab r. Januari 1941 eine Ge
bühr zu entrichten, deren Höhe und Ein
ziehung in einer Durchführungsvorschrift ge
regelt wird; sie kann Strafbestimmungen ent
halten. 

§ 4. 
Soweit gesetzliche Bestimmungen dieser 

Verordnung entgegenstehen, treten sie ausser 
Kraft. 

§ 5. 
Die Durchführung dieser Verordnung ob

liegt dem Generaldirektor des Post-, Tele
graph- und Fernsprechwesens. Seine Mass
nahmen bedürfen, soweit sie für die Durch
führung der politischen und kulturellen Auf
gaben des Rundfunks von Bedeutung sind, 
des E inverständnisses des Generalsekretärs 
im Ministerium für Volksaufklärung und 
Künste. 

§ 6. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am 19. Dezember 1940. 

Der Reichskommissar für die besetzten 
niederländischen Gebiete, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 233. 

19. Dezember 1940. VERORDNUNG des 
Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete zur Abände
rung der Verordnung Nr. 71/1940 über 
den Niederländischen Aufbaudienst. 
(Verordnungsblatt, Stück 42). 

Auf Grund des § 5 des Erlasses des Füh
rers über Ausübung der Regierungsbefug
nisse in den Niederlanden vom 18. Mai 1940 
(RGB!. I S. 778) verordne ich: 

§ I. 

Meine Verordnung Nr. 71/1940 liber den 
Niederländischen Aufbaudienst wird wie 
folgt abgeändert und ergänzt: 

1. 
§ 2 hat zu lauten wie folgt: 

.. § 2. 

(1) An der Spitze des Aufbaudien
stes steht der Arbeitsleiter (Comman
dant) . 

(2) Der Arbeitsleiter wird vom 
R eichskommissar für die besetzten nie
derländischen Gebiete ernannt und ent
lassen. Er untersteht dem Generalsekre
tär im Ministerium für Allgemeine An
gelegenheiten." 

1940 

Artikel 3. 
(1) Vanaf 1 Januari 1941 heeft uitslui

tend degene, die de bevoegdheid heeft om 
een radio-ontvangtoestel aan te brengen en 
te gebruiken, het recht om radio-uitzendin
gen te ontvangen. 

(2) Voor de toestemming, bedoeld in het 
eerste lid, is vanaf 1 Januari 1941 een bedrag 
verschuldigd; dit bedrag en de wijze van 
innen zal in een uitvoeringsbesluit worden 
geregeld; dit besluit kan strafbepalingen be
vatten. 

Artikel 4. 
Wettelijke bepalingen, voor zoover in strijd 

met deze verordening, treden buiten werking. 

Artikel 5. 
De Directeur-Generaal der Posterijen, Te

legrafie en Telefonie is belast met de uitvoe
ring dezer verordening. De door hem te ne
men maatregelen behoeven de instemming 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Volksvoorlichting en Kunsten, 
voor zoover deze voor het volbrengen van 
de politieke en cultureele taak van den radio
omroep van beteekenis zijn. 

Artikel 6. 
Deze verordening treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 19 December 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Neder/andsche gebied, 

SEYSS-INQUART. 

N°. 233. 

19 December 1940. VERORDENING van 
den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, houdende wijzi
ging van de Verordening No. 71 /1940 
betreffende den Nederlandschen Op
bouwdienst. (Verordeningenblad, Stuk 
42) . 

Op grond van § 5 van het Decreet van den 
Führer betreffende uitoefening der Regee
ringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 
1940 (R.W.B. I, blz. 778) bepaal ik: 

Artikel 1 . 

Mijn Verordening No. 71/r940 betreffende 
den Nederlandschen Opbouwdienst wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: 

1. 
Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 

,.Artikel 2. 

(1) Aan het hoofd van den Opbouw
dienst staat de Commandant. 

(2) De Commandant wordt door den 
Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied benoemd en ontsla
gen. Hij staat onder den Secretaris
Generaal van het Departement van Al
gemeene Zaken." 
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Il. 
§ 3 hat zu lauten wie folgt: 

,,§ 3. 
Der jährliche Haushaltsplan des Auf

baudienstes wird auf Grund eines Ent
wurfes des Arbeitsleiters vom General
sekretär im Ministerium für Finanzen 
im Einvernehmen mit dem General
sekretär im Ministerium für Allgemeine 
Angelegenheiten festgestellt." 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 19. Dezember 1940. 
Der Reichskommissar für die besetzten 

niederländischen Gebiete, 
SEYSS-INQUART. 

x4. Dez. x940. VERORDNUNG der Gene
ralsekretäre in den Ministerien für Jus
tiz, für Waterstaat und für Finanzen 
zur Regelung der aufgeschobenen Zah
lung bei Enteignungen nach § 7 der Ver
ordnung Nr. 168/1940 zur Regelung der 
Enteignung nach Artikel 5 der Verord
nung über den Wiederaufbau(II). (Ver
ordnungsblatt, Stück 42 .) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1 940 des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete und im Sinne des 
§ 7 der Verordnung Nr: 168/1940 sowie ge
mäss den §§ 2 und ~ der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Unter "Generalbevollmächtigtem" wird in 
dieser Verordnung der Generalbevollmäch
tigte für den Wiederaufbau verstanden. 

§ 2. 

(1) Bestimmt der Generalbevollmäch
tigte gemäss § 7 der Verordnung Nr. 168/ 
1940 zur Regelung der Enteignung nach Ar
tikel 5 der Verordnung über den Wiederauf
bau (II), dass die Zahlung der Vergütung 
aufgeschoben wird, so wird der Betrag der 
Vergütung zunächst in das Hauptbuch für 
den Wiederaufbau (Grootboek voor den We
deropbouw) eingetragen, das nach § , , der 
Verordnung Nr. 221/x940 über die Beiträge 
des Staates zu den durch Kriegsgewalt ent
standenen Sachschäden geführt wird. 

(2) Die Eintragungen lauten auf den 
Namen der Personen, die zur Zeit der Ent
eignung dem Grundbuchamt als Eigentümer 
bekannt waren, soweit sich nicht ergeben 
hat, dass andere ein besseres Recht haben. 

(3) Sie tragen von dem auf die Enteig-

Il. 
Artikel 3 wordt gelez~n als volgt : 

,,Artikel 3. 
De jaarlijksche begroóting vari den 

Opbouwdienst wordt aan de hand van 
een ontwerp van den Commandant door 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën in overeenstem
ming met den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Algemeene Zaken 
vastgesteld." 

Artikel 2. 

Deze verordening treedt in werking op den 
dag harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 19 December 1940. 

De Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied, 

SEYSS-INQU ART. 

14 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie, van Waterstaat en 
van Financiën tot regeling van de uit
gestelde betaling bij onteigeningen, als 
bedoeld in artikel 7 van het Besluit No. 
168/1940 tot regeling van de onteigening 
ingevolge artikel 5 van het besluit be
treffende den Wederopbouw (II). (Ver
ordeningenblad, Stuk 42.) 

Op grond van§ 1 der Verordening No. 23/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het be
zette Nederlandsche gebied en gelet op arti
kel 7 van het Besluit No. 168/1940, alsmede 
in overeenstemming met de §§ 2 en 3 der 
Verordening No. 3i1940 van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche ge
bied wordt bepaald : 

Artikel x. 

In dit besluit wordt verstaan onder "Alge
meen Gemachtigde" de Algemeen Gemach
tigde voor den Wederopbouw. 

Artikel 2. 

(1) Indien de Algemeen Gemachtigde 
krachtens artikel 7 van het Besluit No. 168/ 
1940 tot regeling van de onteigening inge
volge artikel 5 van het besluit betreffende 
den Wederopbouw (II) bepaalt, dat de be
taling van de vergoeding wordt uitgesteld, 
dan wordt het bedrag der vergoeding aan
vankelijk ingeschreven in het Grootboek 
voor den Wederopbouw, dat wordt aange
houden ingevolge artikel II van het Besluit 
No. 221/x940 hetreffende de bijdragen van 
het Rijk in de door oorlogsgeweld veroor
zaakte schaden aan goederen. 

(2) De inschrijvingen worden gesteld ten 
name van hen, die op het tijdstip der ontei
gening bij het kadaster als eigenaren bekend
stonden, zoolang niet is gebleken, dat ande
ren dan de bij het kadaster als eigenaren be
kendstaande personen een beter recht heb
ben. 

(3) Zij dragen, te rekenen van den eer-
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nung folgenden Monatsersten an jährlich 
vier vom Hundert, in Halbjahrsraten zahl
bare Zinsen. 

(4) Abweichend von den Bestimmungen 
des vorhergehenden Absatzes kann der Ge
neralbevollmächtigte bestimmen, dass sich 
der Betrag oder ein Teilbetrag der Eintra
gungen von dem auf die Zerstörung folgen
den Monatsersten an verzinst. Der General
bevollmächtigte kann dies für bestimmte 
Gebiete oder von Fall zu Fall anordnen, je
doch nur im Falie der Enteignung von 
Grundstücken, auf <lenen sich ganz oder teil
weise zerstörte Gebäude befinden oder be~ 
fanden . 

(5) Die für die Eintragungen geschulde
ten Zinsen fallen demjenigen zur Last, zu 
dessen Gunsten enteignet wurde. 

(6) Im Hauptbuch wird vermerkt, wem 
die Vergütung und die Zinsen zur Last fal
len. 

§ 3. 
Der Staat erklärt sich für die Auszahlung 

von Vergütung und Zinsen haftbar. · 

§ 4· 
Bei den Eintragungen werden die Hypo

theken und andere dingliche Rechte ver
merkt, die zur Zeit der Enteignung auf der 
enteigneten Sache lasteten. Die Eintragun
gen dienen als Sicherstellung für die dingli
chen Rechte bis zur Auszahlung gemäss § 7. 

§ 5. 
(1) Die Eintragungen können ohne Zu

stimmung des Generalbevollmächtigten we
der veräussert noch verpfändet werden. Die
se Zustimmung wird nicht gewährt, wenn die 
auf der Vergütung lastenden dinglichen 
Rechte nicht genügend gesichert sind. 

(2) Die Gläubiger der im § 4 genannten 
Hypotheken sind ausser mit Zustimmung 
des Generalbevollmächtigten nicht berech
tigt, sich aus dem Grundbetrag der Eintra
gung schadlos zu halten, wohl jedoch gemäss 
durch den Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen zu erlassenden Vorschriften aus 
den Zinsen. 

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des 
Absatzes 2 können weder die Eintragungen 
noch die Zinsen beschlagnahmt werden (be
slag worden gelegd) und bleiben die Eintra
gungen ausserhalb der Konkursmasse des 
Berechtigten, wenn nicht der Generalbevoll
mächtigte in Uebereinstimmung mit den von 
den Generalsekretären in den Ministerien 
für Finanzen und für J ustiz zu erlassenden 
Richtlinien anderes bestimmt. 

§ 6. 
Wer zu Unrecht nicht ins Hauptbuch ein

getragen worden ist oder wessen Recht zu 
Unrecht nicht vermerkt wurde, kann, falls 
die Enteignung gemäss § 8 der Verordnung 
Nr. 168/1940 der Oeffentlichkeit bekannt ge-

sten dag van de maand, volgende op die, 
waarin de onteigening heeft plaats gehad, een 
rente van vier ten honderd 's jaars, betaal
baar in halfjaarlijksche termijnen. 

(4) In afwijking van het in het vorig lid 
bepaalde dragen de inschrijvingen, indien de 
Algemeen Gemachtigde zulks bepaalt, een 
rente, hetzij voor het geheele bedrag, hetzij 
voor een gedeelte daarvan, te rekenen van 
den eersten dag van de maand, volgende op 
die der verwoesting. De Algemeen Gemach
tigde kan zulks bepalen voor bepaalde ge
bieden of van geval tot geval, doch alleen bij 
onteigening van onroerend goed, waarop ge
heel of gedeeltelijk verwoeste opstallen staan 
of hebben gestaan. 

(5) De over de inschrijvingen verschul
digde rente komt ten laste van dengene, te 
wiens name onteigend is. 

(6) In het Grootboek wordt aangetee
kend, te wiens laste de vergoeding en de 
rente komen. 

Artikel 3. 
Het Rijk stelt zich aansprakelijk voor de 

betaling van de vergoeding en van de ren
ten. 

Artikel 4. 
Bij de inschrijvingen wordt melding ge

maakt van de hypotheken en andere zakelij
ke rechten, welke op het tijdstip van de ont
eigening op het onteigende goed rustten. De 
inschrijvingen blijven tot zekerheid voor de 
zakelijke rechten verbonden, totdat de uit
betaling ove reenkomstig artikel 7 heeft 
plaats gehad. 

Artikel 5. 
(1) De inschrijvingen kunnen noch wor

den vervreemd, noch worden verpand, be
houdens met toestemming van den Algemeen 
Gemachtigde. Deze toestemming wordt niet 
verleend, indien de rechten der zakelijk ge
rechtigden op de vergoeding niet voldoende 
gewaarborgd zijn. 

(2) De houders van hypotheken, als in 
artikel 4 bedoeld, zijn niet gerechtigd op de 
hoofdsom der inschrijvingen verhaal uit te 
oefenen, behoudens met toestemming van 
den Algemeen Gemachtigde. Op de renten 
over de inschrijvingen kunnen zij echter ver
haal oefenen overeenkomstig door den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën te ste lle n regele n . 

(:Ü Behoudens het bepaalde in het twee
de lid kan noch op de inschrijvingen, noch 
op de renten beslag worden gelegd en blijven 
de inschrijvingen buiten het faillissement van 
den rechthebbende, tenzij overeenkomstig 
regelen, te stellen door de Secretarissen-Ge
neraal van de Departementen van Financiën 
en van Justitie, door den Algemeen Gemach
tigde anders wordt beslist. 

Artikel 6. 
Hij die ten onrechte niet in het Groot

boek is ingeschreven of van wiens recht ten 
onrechte geen melding is gemaakt, kan, mits 
aan de onteigening op den voet van artikel 8 
vàn het Besluit No. 168/1940 bekendheid is 
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geben worden ist, deshalb keinerlei Anspruch 
erheben, weder gegen den Staat noch gegen 
den, dem die Vergütung zur Last fällt, wenn 
er nicht vor der Zahlbarstellung der Vergü
tung oder der Zinsen schriftlich bei der Di
rektion des Hauptbuches urn dessen Verbes
serung oder Ergänzung nachgesucht hat. 

§ 7. 
(1) Die Zahlung der Vergütung in Geld 

oder durch Zuweisung von Grundstücken 
findet gemäss den §§ 4 bis 6 der Verordnung 
Nr. 168/1940 statt, sobald nach der Ansicht 
des G eneralbevollmächtigten die Belange 
des Wiederaufbaus einen weiteren Aufschub 
nicht erfordem. 

(2) In keinem Falle kann die Auszah
lung über fünf Jahre nach der Enteignung 
hinaus aufgeschoben werden. 

§ 8. 
Die §§ 9, Absatz 1, und ro der Verord

nung Nr. 168/1940 geiten auch für die Aus
führung dieser Verordnung. 

§ 9. 
D iese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 

D en Haag, am 14. Dezember 1940. 
Der G.-S. im Min . lür justiz, 

J.C. TENKINK. 

Der G. -S. im Min. für Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

Der G.-S. im Min. für Finanzen, 
L . J. A. TRIP. 

N°. 235. 

r4. Dezember r940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Justiz und für Finanzen zur Vermeidung 
von Hypothekenzinssteigerungen und 
liber die Verlängerung der Geltungs
dauer des Krisenhypothekentilgungs
gesetzes 1936 (Hypothekenzinsstopver
ordnung 1940) . (Verordnungsblatt, 
Stück 42.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

(,) Durch Hypotheken gesicherte Dar
lehen können für die Zeit nach dem Inkraft
treten dieser Verordnung Zinsen nicht nach 
höheren Hundertsätzen tragen als denjeni
gen, 

1) die am 9. Mai 1940 für das Darlehen 
vertraglich ausbedungen waren, falls das 
Darlehen an diesem Tage bereits geschuldet 
wurde und durch eine Hypothek gesichert 
war ; 

2) die am 9. Mai 1940 für Darlehen ent
sprechender Art allgemein üblich waren, in 
den sonstigen Fällen. 

gegeven, te dier zake geenerlei aanspraak, 
noch tegenover het Rijk, noch tegenover den
gene, te wiens laste de vergoeding komt, doen 
gélden, zoo hij niet vóór de betaalbaarstel
ling van de vergoeding of van de renten 
schriftelijk aan de Directie van het Groot
boek om verbetering of aanvulling daarvan 
heeft verzocht. 

Artikel 7. 
(1) D e betaling der vergoeding, hetzij in 

geld, hetzij door toewijzing van onroerend 
goed, geschiedt op den voet van de artikelen 
4 tot en met 6 van het Besluit N o. 168/1940, 
zoodra de Algemeen Gemachtigde van oor
deel is, dat het belang van den wederopbouw 
een verder uitstel niet meer vordert. 

(2) In geen geval kan de betaling langer 
dan vijf jaar na de onteigening worden uit
gesteld. 

Artikel 8. 
D e artikelen 9, eerste lid, en 10 van het 

Besluit No. 168/1940 zijn ook bij de uitvoe
ring van dit besluit van toepass;ng. 

Artikel 9. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 14 D ecember 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Justitie, 

]. C. TENKINK. 

De S.- G . van het Dep. van Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

N °. 235. 

14 December 1940. BESLUIT van de S e
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Justitie en van Financiën 
ter voorkoming van opdrijving van 
hypotheekrenten en over verlenging van 
den geldigheidsduur van de Crisis-Hy
potheekaflossingswet 1936 (Besluit ter 
voorkoming van opdrijving van hypo
theekrenten 1940). (Verordeningenblad, 
Stuk 42.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
R ijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel 1. 

(,) Leeningen, tot waarborg waarvan een 
hypotheek is verstrekt, kunnen van het in 
werking treden van dit besluit af geen hoo
gere rente dragen dan: 

1) die op 9 Mei 1940 voor de leening vol
gens overeenkomst was vastgesteld, indien 
de leening op dien dag reeds was afgesloten 
en tot waarborg daarvan een hypotheek was 
verstrekt; 

2) die op 9 Mei 1940 voor soortgelijke 
leeningen algemeen geldend was, in de ove
rige gevallen. 
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(2) Der Generalsekret:är im Ministerium 
für Finanzen kann für Anwendung des Ab
satzes 1, Ziffer 2, verbindlich feststellen, 
welche Zinssätze am 9. Mai 1940 allgemein 
üblich waren. Die Feststellung ist im "Ne
derlandsche Staatscourant" zu veröffent
lichen. 

(3) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen kann allgemein oder im Einzel
fall Ausnahmen von der Vorschrift des Ab
satzes 1 zulassen. 

§ 2. 

(1) Soweit in Verträgen Zinssätze aus
bedungen sind oder werden, die jetzt infolge 
der Vorschrift des § 1 nicht mehr wirksam 
ausbedungen werden können, treten an ihre 
Stelle die nach § 1 zulässigen Höchstzins
sätze. 

(2) Zinsen für die Zeit bis zum 31. März 
1941, die vor dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung bezahlt worden sind, können nicht 
mit der Begründung zurückgefordert wer
den, dass sie gemäss Absatz 1 nicht geschul
det waren. 

§ 3. 
Auf das Fordern und Annehmen von Be

trägen, deren Bezahlung infolge der Vor
schrift des § 1 nicht mehr wirksam ausbedun
gen werden kann, finden der Artikel 12 , Ab
sätze 1, Buchstabe a, 2 und 3, sowie die Ar
tikel 15 bis 19 des Preistreiberei- und Ham
stergesetzes 1939 (Prijsopdrijvings- en ham
sterwet z939) entsprechende Anwendung. 

§ 4. 
(1) Das Krisenhypothekentilgungsgesetz 

1936 (Crisis-Hypotheekaflossingswet z936) 
bleibt auch nach dem 31. Dezember 1940 in 
Kraft und findet auch auf die zwischen dem 
8. Februar 1936 und dem 10. Mai 1940 abge
schlossenen Verträge Anwendung. 

(2) Rat aus einem zwischen dem 8. Fe
bruar 1936 und dem 10. Mai 1940 abgeschlos
senen Vertrag die gerichtliche oder ausser
gerichtliche Zwangsversteigerung vor dem 
Tage des Inkrafttretens dieser Verordnung 
bereits begonnen, so kann der Schuldner 
spätestens innerhalb einer Frist von vierzehn 
Tagen nach dem Inkrafttreten dieser Ver
ordnung einen Antrag gemäss Artikel I des 
Krisenhypothekentilgungsgesetzes x93 6 stel
len, soweit die Zwangsversteigerung noch 
nicht beendet ist. 

§ 5. 
(1) D iese Verordnung tritt a m Tage 

ihrer Verkündung in Kraft. 
(2) Sie wird als "Hypothekenzinsstop

verordnung 1940" zitiert. 

Den Haag, am 14. Dezember 1940. 

Der G.-S. im Min. /ür justiz, 
J.C. TENKINK. 

Der G .-S. im Min. für Finanzen, 
L. J . A. TRIP. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën is bevoegd voor de 
toepassing van lid 1, onder 2, vast te stellen, 
welke rentepercentages op 9 Mei 1940 alge
meen geldend waren. Deze worden in de Ne
derlandsche Staatscourant bekendgemaakt. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën is bevoegd zoowel 
in het algemeen als voor een bepaald geval 
uitzonderingen op het bepaalde in lid 1 toe 
te staan. 

Artikel 2. 

(1) Voor zoover in overeenkomsten per
centages zijn of worden bedongen, welke 
thans ten gevolge van het bepaalde in artikel 
1 niet meer rechtsgeldig kunnen worden be
dongen, komen daarvoor de volgens artikel , 
geoorloofde maximum percentages in de 
plaats. 

(2) R ente, welke over den tijd tot en 
met 3 1 Maart 1941 vóór het in werking tre
den van dit besluit is betaald, kan niet terug
gevorderd worden met de motiveering, dat 
zij volgens lid 1 niet verschuldigd was. 

Artikel 3. 
Ten aanzien van het vorderen en aanne

men van bedragen, waarvan betaling ten ge
volge van het bepaalde in artikel 1 niet meer 
rechtsgeldig bedongen kan worden, vindt ar
tikel 12, eerste lid, onder a. tweede en derde 
lid, alsmede de artikelen 15 tot en met 19 
van de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 4. 
(1) De Crisis-Hypotheekaflossingswet 

1936 blij ft ook na 31 D ecember 1940 van 
kracht en vindt ook op de tusschen 8 Febru
ari 1936 en 10 1940 afgesloten overeenkom
sten toepassing. 

(2) Heeft ten gevolge van een tusschen 
8 Februari 1936 en 10 Mei 1940 afgesloten 
overeenkomst de gerechtelijke of onderhand
sche executoriale verkoop reeds vóór den dag 
van het in werking treden van dit besluit een 
aanvang genomen, dan kan de schuldenaar 
uiterlijk binnen veertien dagen nà het in 
werking treden van dit besluit een verzoek 
op den voet van artikel 1 van de Crisis-Hy
potheekaflossingswet :r936 indienen, indien 
de executoriale verkoop nog niet is geëindigd. 

Artikel 5. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) Het wordt aangehaald onder den titel 

"Besluit ter voorkoming van opdrijving van 
hypotheekrenten". 

's-Gravenhage, 14 December 1940. 
De S .-G. van het Dep. van justitie, 

J. C. TENKINK. 

De S .-G. van het Dep. van Financiën, 
L . J. A. TRIP. 
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N °. 236. 

.20. November z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Justiz liber Abänderung der Grenzen 
der Gerichtsbezirke .. (Verordnungsblatt, 
Stück 42.) 

Auf Grund des§ 1 der Verordnung Nr. 23/ 
1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1 940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wi rd verordnet: 

ABSCHNITT I. 

Abänderung der Grenzen der Gerichts
bezirke. 

§ I. 

Die Grenzen der Gerichtsbezirke werden 
wie folgt geändert: 

I. Limburg. 
1) Die in der Provinz Limburg gelegenen 

Gemeinden der Amtsgerichtsbezirke (kan
tons) Nijmegen und Boxmeer gehören nun
mehr zum Amtsgerichtsbezirk Venlo. 

II. Nordbrabant. 
2) Der Amtsgerichtsbezirk Helmond ge

hört nunmehr zum Landgerichtsbezirk ( ar
rondissement) 's-Hertogenbosch. 

3) Die in der Provinz Nordbrabant ge
legenen Gemeinden des Amtsgerichtsbezirks 
Roermond gehören nunmehr zum Amtsge
richtsbezirk Eindhoven. 

4) Die in der Provinz Nordbrabant ge
legenen Gemeinden des Amtsgerichtsbezirks 
Gorinchem gehören nunmehr zum Amtsge-
richtsbezirk 's-Hertogenbosch. · 

lil. Gelderland. 
5) Die in der Provinz Gelderland gele

genen Gemeinden der Amtsgerichtsbezirke 
Utrecht, Gorinchem und 's-Hertogenbosch 
gehören nunmehr zum Amtsgerichtsbezirk 
Tiel. 

6) Die Gemeinden Hoevelaken und Ol
debroek gehören nunmehr zum Amtsgerichts
bezirk Harderwijk. 

7) Die übrigen in der Provinz Gelderland 
gelegenen Gemeinden der Amtsgerichtsbezir
ke Amersfoort und Zwolle gehören nunmehr 
zum Amtsgerichtsbezirk Apeldoorn. 

8) Der Amtsgerichtsbezirk Harderwijk 
,gehört nunmehr zum Landgerichtsbezirk 
Zutphen. 

IV. Overijssel. 
9) Der Amtsgerichtsbezirk D eventer ge

hört nunmehr zum Landgerichtsbezirk Zwol-

V. Seeland. 
10) Die in der Provinz Seeland gelegenen 

Gemeinden des Amtsgerichtsbezirks Bergen 
op Zoom gehören nunmehr zum Amtsge
richtsbezirk Zierikzee. 

VI. Südholland. 
n) Die in der Provinz Südholland süd

lich der Lek gelegenen Gemeinden des Amts-

N°. 236 . 

20 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie betreffende wijziging van 
de rechterlijke indeeling. (Verordenin
genblad, Stuk 42 .) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

AFDEELING I. 

Wijziging rechterlijke indeeling. 

Artikel 1. 

In de rechterlijke indeeling worden de vol
gende wijzigingen gebracht: 

I. Limburg. 
1) De gemeenten van de kantons Nijme

gen en Boxmeer, gelegen in de provincié 
Limburg, gaan over naar het kanton Venlo. 

II. Noordbrabant. 
2) Het kanton Helmond gaat over naar 

het arrondissement 's-Hertogenbosch. 

3) De gemeenten van het kanton Roer
mond, gelegen in de provincie Noordbrabant, 
gaan over naar het kanton Eindhoven. 

4) De gemeenten van het katon Gorin
chem, gelegen in de provincie Noordbrabant, 
gaan over naar het kanton 's-Hertogenbosch. 

lil. Gelderland. 
5) De gemeenten van de kantons Utrecht, 

Gorinchem en 's-Hertogenbosch, gelegen in 
de provincie Gelderland, gaan over naar het 
kanton Tiel. 

6) De gemeenten Hoevelaken en Olde
broek gaan over naar het kanton Harderwijk. 

7) De overige gemeenten van de kantons 
Amersfoort en Zwolle, gelegen in de provin
cie Gelderland, gaan over naar het kanton 
Apeldoorn. 

8) Het kanton Harderwijk gaat over het 
arrondissement Zutphen. 

IV. Overijssel. 
9) Het kanton Deventer gaat over naar 

het arrondissement Zwolle. 

V. Zeeland. 
10) De gemeenten van het kanton Ber

gen op Zoom, gelegen in de provincie Zee
land, gaan over naar het kanton Zierikzee. 

VI. Zuidholland. 
n) De gemeenten van het kanton 

Utrecht, gelegen in de provincie Zuidholland 
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gerichtsbezirks Utrecht gehören nunmehr 
zum Amtsgerichtsbezirk Gorinchem. 

12) Die übrigen in der Provinz Südhol
land gelegenen Gemeinden des Amtsgerichts
bezirks Utrecht gehören nunmehr zum Amts
gerichtsbezirk Gouda. 

13) Die in der Provinz Südholland ge
legenen Gemeinden des Amtsgerichtsbezirks 
Haarlem gehören nunmehr zum Amtsge
richtsbezirk Leiden. 

VII. Utrecht. 
14) Die in der Provinz Utrecht gelegenen 

Gemeinden des Amtsgerichtsbezirks Wage
ningen gehören nunmehr zum Amtsgerichts
bezirk Amersfoort. 

15) Die in der Provinz Utrecht gelegenen 
Gemeinden des Amtsgerichtsbezirks Gouda 
gehören nunmehr zum Amtsgerichtsbezirk 
Utrecht. 

VIII. Drenthe. 
16) Die in der Provinz Drenthe gelege

nen Gemeinden des Amtsgerichtsbezirks Gro
ningen gehören nunmehr zum Amtsgerichts
bezirk Assen. 

ABSCHNITT II. 
Uebergangsbestimmungen. 

§ 2. 

Die Zuständigkeit des Richters und die 
Befugnis von Prozessbevollmächtigten ( pro
cureurs) der Parteien werden in Bezug auf 
Verfahren, die beim Inkrafttreten dieser Ver
ordnung vor irgenddeinem Gericht anhängig 
sind, durch diese Verordnung nicht beriihrt. 

§ 3 . 

Die Rechtsanwälte ( de advocaten en de 
procureurs), deren Kanzlei infolge des In
krafttretens dieser Verordnung in einem an
deren Landgerichtsbezirk liegt, werden durch 
die betreffenden Gerichtsschreiber( griffiers) 
vonder Rechtsanwaltliste des früherenLand
gerichtsbezirks auf die des neuen übertragen. 

§ 4. 

Die Gerichtsvollzieher, deren Standort in
folge des Inkrafttretens dieser Verordnung in 
einem anderen Amtsgerichtsbezirk oder ei
nem anderen Landgerichtsbezirk liegt als in 
dem Amtsgerichtsbezirk oder dem Landge
richtsbezirk, bei dessen Gericht sie ernannt 
waren, geiten als bei dem neuen Gericht er
nannt. 

§ 5. 
(1) Die Notare bleiben für die Dauer von 

fünf Jahren befugt, ihre Amtstätigkeit inner
halb der Grenzen der Gemeinden, die von 
ihrem Landgerichtsbezirk abgetrennt wer
den, und in dem Sitz des Amtsgerichts zu 
dessen Bezirk diese Gemeinden gehören, aus
zuüben. 

(2) Liegt der Standort eines Notars in
folge des Inkrafttretens dieser Verordnung in 
einem anderen Landgerichtsbezirk, so bleibt 
der Notar für die Dauer von fünf Jahren 
auch in dem früheren Landsgerichtsbezirk 
zur Ausübung seiner Amtstätigkeit befugt. 
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ten zuiden van de Lek, gaan over naar het 
kanton Gorinchem. 

12) De overige gemeenten van het kan
ton Utrecht, gelegen in de provincie Zuid
holland, gaan over naar het kanton Gouda. 

13) De gemeenten van het kanton Haar
lem, gelegen in de provincie Zuidholland, 
gaan over naar het kanton Leiden. 

VII. Utrecht. 
14) De gemeenten van het kanton Wage

ningen, gelegen in de provincie Utrecht, gaan 
over naar het kanton Amersfoort. 

15) De gemeenten van het kanton Gouda, 
gelegen in de provincie Utrecht, gaan over 
naar het kanton Utrecht. 

VIII. Drenthe. 
16) De gemeenten van het kanton Gro

ningen, gelegen in de provincie Drenthe, 
gaan over naar het kanton Assen. 

AFDEELING II. 
Overgangsbepalingen. 

Artikel 2. 

Dit besluit is niet van invloed op de be
voegdheid van den rechter en op die van 
procureurs van partijen met betrekking tot 
zaken, bij de inwerkingtreding voor eenig 
gerecht aanhangig. 

Artikel 3. 
De advocaten en de procureurs, wier kan

toor door dit besluit komt te liggen in een 
ander arrondissement, worden door de zorg 
van de betrokken griffiers overgebracht van 
het tableau van het oude arrondissement 
naar dat van het nieuwe. 

Artikel 4. 
De deurwaarders, waarvan de standplaats 

door dit besluit komt te liggen in een ander 
kanton of arrondissement dan dat, bij welks 
gerecht zij waren aangesteld, worden geacht 
aangesteld te zijn bij het nieuwe gerecht. 

Artikel 5. 
(1) De notarissen blijven gedurende vijf 

jaar bevoegd hun ambtsbediening uit te oefe
nen binnen de grenzen van de gemeenten, 
welke van hun arrondissement worden afge
scheiden, en in de zittingsplaats van het kan
ton, waartoe deze gemeenten behooren. 

(2) Komt de standplaats van een nota
ris door dit besluit te liggen in een ander 
arrondissement, zoo blijft hij gedurende vijf 
jaar mede bevoegd binnen het oude arrondis
sement. 
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ABSCHNITT III. 
Schlussbestimmung. 

§ 6. 

313 

Diese Verordnung tritt am 15. Januar 1941 
in Kraft. 

Den Haag, am 20. November 1940. 
Der G.-S. im Min. für Justiz, 

J. C. TENKINK. 

IJ Dezember I940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien des 
Innem, für Handel, Gewerbe und Schif
fahrt, für Finanzen und für Justiz liber 
die Mietpreise (Mietpreisverordnung 
1940). (Verordnungsblatt, Stück 42 .) 

Auf Grund des § 2 der Verordnung Nr. 
218/1940 liber die Ernennung eines Bevoll
mächtigten für die Preise und gemäss den 
§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/r940 des 
Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

(1) Es ist verboten, für unbewegliche 
Sachen oder deren Teile einen Mietpreis 
auszubedingen, zu versprechen, anzunehmen 
oder zu zahlen, der höher ist, als in den nach
stehenden Bestimmungen zugelassen ist. 

(2) Als Mietpreis gilt die Gesamtheit der 
vom Mieter in oder im Zusammenhang mit 
einem Mietvertrage libernommenen Ver
pflichtungen. 

§ 2. 

(1) Der höchste zulässige Mietpreis für 
unbewegliche Sachen ist derjenige, zu dem 
der Mietgegenstand am 9. Mai 1940 vermie
tet war. 

(2) War der Mietgegenstand zwar am 
9. Mai 1940 nicht, jedoch zwischen dem r. 
Januar 1935 und dem 9. Mai 1940 vermietet, 
so ist der Mietpreis, zu dem er während die
ses Zeitraums zuletzt vermietet war, der 
höchste zulässige Mietpreis. 

(3) Im librigen ist der höchste zulässige 
Mietpreis derjenige, der am 9. Mai 1940 für 
gleichartige oder vergleichbare Mietgegen
stände liblich und angemessen war. Dies gilt 
nicht für Neubauten, die nach dem Inkraft
treten dieser Ver_ordnung erstellt sind. 

§ 3 . 

War der Mietpreis infolge persönlicher 
Beziehungen zwischen Mieter und Vermieter 
am 9 . Mai 1940 niedriger als der an diesem 
Tage für gleichartige oder vergleichbare 
Mietgegenstände libliche Mietpreis, so ist 
bei einem Mieterwechsel der letztere der 
höchste zulässige Mietpreis. 

§ 4· 
Hat der Vermieter nach dem g. Mai 1940 

an dem Mietgegenstande Verbesserungen 
angebracht, durch die der Mietwert gestei-

N°. 236-237 

AFDEELING III. 
Slotbepaling. 

Artikel 6. 
Dit besluit treedt op 15 Januari 1941 in 

werking. 
's-Gravenhage, 20 November 1940. 

Der G.-S. im Min. für justiz, 
J.C. TENKINK. 

IJ December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart, van 
Financiën en van Justitie tot beheer
sching van huurprijzen (Huurprijsbesluit 
1940) . (Verordeningenblad, Stuk 42 .) 

Op grond van artikel 2 van het Besluit No. 
218/1940 in zake de benoeming van een Ge
machtigde voor de Prijzen en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette N ederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1 . 

(1) Het is verboden voor een onroerende 
zaak of gedeelte daarvan een huurprijs te be
dingen, te beloven, aan te nemen of te beta
len, welke hooger is dan in de navolgende be
palingen is toegelaten. 

(2) Onder huurprijs wordt verstaan het 
geheel van de door den huurder bij of ter 
zake van een huurovereenkomst op zich ge
nomen verplichtingen. 

Artikel 2. 

(1) De hoogst toelaatbare huurprijs voor 
een onroerende zaak is die, waarvoor het 
huurobject op 9 Mei 1940 verhuurd was. 

(2) Indien het huurobject op 9 Mei 1940 
niet, doch tusschen 1 Januari 1935 en 9 Mei 
1940 wel verhuurd is geweest, is de huur
prijs,_ waarvoor het laatstelijk in dat tijdvak 
verhuurd is geweest, de hoogst toelaatbare 
huurprijs. 

(3) In de overige gevallen is de hoogst 
toelaatbare huurprijs die, welke voor soort
gelijke huurobjecten op 9 Mei 1940 gebrui
kelijk en redelijk was. Dit geldt niet voor 
nieuwbouw, welke na het in werking treden 
van dit besluit tot stand gekomen is. 

Artikel 3. 
Ingeval de huurprijs als gevolg van per

soonlijke verhoudingen tusschen huurder en 
verhuurder op 9 Mei 1940 lager was dan de 
voor gelijksoortige huurobjecten op dien dag 
gebruikelijke huurprijs en een andere huur
der optreedt, vormt de laatstgenoemde huur
prijs de hoogst toelaatbare huurprijs. 

Artikel 4. 
Ingeval de verhuurder na 9 Mei 1940 ver

beteringen aan het gehuurde heeft aange
bracht, waardoor de huurwaarde is gestegen, 
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gert worden ist, so erhöht sich der höchste 
zulässige Mietpreis urn zehn vom Hundert 
der Verbesserungskosten im Jahr, soweit 
diese Kosten das angemessene und libliche 
Mass nicht libersteigen. 

§ 5. 
(1) Sind höhere als die nach dieser Ver

ordnung zulässigen Mietpreise vereinbart 
worden, so treten an ihre Stelle die nach 
dieser Verordnung höchstzulässiger. Miet
preise. 

(2) Mietpreise, die vor Inkrafttreten die
ser Verordnung bezahlt worden sind, kön
nen nicht mit der Begründung zurückgefor
dert werden, dass sie gemäss Absatz 1 nicht 
geschuldet sind. 

§ 6. 
(1) Es ist verboten, als Dritter in oder 

im Zusammenhang mit einem Mietvertrage 
liber eine unbewegliche Sache oder deren 
Teile irgendwelche Vorteile auszubedingen, 
zu versprechen, anzunehmen oder zu zahlen. 

(2) Als Vorteil im Sinne des Absatzes 1 
gilt nicht die durch Blirgschaft, Pfand oder 
Hypothek geleistete Sicherheit oder eine 
angemessene Vergütung für geleistete Dien
stç, soweit diese am 9. Mai 1940 liblich war. 

§ 7. 
Diese Verordnung gilt als eine Vorschrift, 

die auf Grund des Artikels 3 des Preistrei
berei- und Hamstergesetzes 1939 (Prijsop
drijvings- en hamsterwet 1939) erlassen ist. 

§ 8. 
(1) Die Generalsekretäre in den Mini

sterien des lnnem, für Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt und für Finanzen können weitere 
Vorschriften zur Durchführung dieser Ver
ordnung erlassen, Ausnahmen zulassen und 
die höchstzulässigen Mietpreise für Neu
bauten im Sinne des§ 2, Absatz 3, festsetzen. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
des Innern kann anordnen, dass in den von 
ihm bestimmten Gemeinden oder Gruppen 
von Gemeinden die Vermietung von unbe
weglichen Sachen oder deren Teilen, die 
ganz oder teilweise in diesen Gemeinden ge
legen sind, nach den von ihm erlassenen Vor
schriften gemeldet werden muss. 

§ 9. 
Diese Verordnung findet entsprechende 

Anwendung, wenn dingliche Nutzungsrechte 
gegen eine einmalige Abfindung oder gegen 
ratenweise Entschädigung für fünfzehn J ahre 
oder für kürzere Zeit auf unbewegliche Sa
chen eingeräumt werden. 

§ IO. 

Diese Verordnung findet keine Anwendung 
auf landwirtschaftliche Grundstlicke im 
Sinne der Verordnung Nr. 219/1940 liber den 
Verkehr mit landwirtschaftlichen Grund
stücken. 

§ II. 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

wordt de hoogst toelaatbare huurprijs ver
hoogd met een bedrag van tien ten honderd 
's jaars· van de kosten der verbetering, voor 
zoover deze kosten het redelijke en gebruike
lijke niet overschrijden. 

Artikel 5. 
(1) Indien een hoogere huurprijs dan de 

hoogst toelaatbare is overeengekomen, geldt 
tusschen partijen de hoogst toelaatbare huur
prijs. 

(2) Huurprijzen, welke vóór het in wer
king treden van dit besluit betaald zijn, kun
nen niet teruggevorderd worden op grond, 
dat zij overeenkomstig lid 1 niet verschul
digd waren. 

Artikel 6. 
(1) Het is verboden ter zake van of in 

verband met een huurovereenkomst van on
roerende zaken of gedeelten daarvan als der
de eenig voordeel te beloven, te bedingen, te 
betalen of aan te nemen. 

(2) Onder voordeel wordt niet begrepen 
de door middel van borgtocht, pand of hypo
theek verschafte zekerheid noch ook een re
delijke vergoeding voor verrichte diensten, 
indien en voor zoover deze op 9 Mei 1940 
gebruikelijk was te achten. 

Artikel 7. 
Dit besluit wordt aangemerkt als een voor

schrift, gegeven krachtens artikel 3 van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939. 

Artikel 8. 
(1) De Secretarissen-Generaal van de 

Departementen van Binnenlandsche Zaken, 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Financiën kunnen nadere voorschriften 
geven ter uitvoering van dit besluit, hiervan 
afwijken en ten aanzien van nieuwbouw, als 
bedoeld in artikel 2, lid 3, den hoogst toe
laatbaren huurprijs bepalen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Binnenlandsche Zaken is be
voegd voor te schrijven, dat in door hem aan 
te wijzen gemeenten of groepen van gemeen 
ten, van verhuur van onroerende zaken of 
gedeelten daarvan, welke geheel of gedeel
telijk in die gemeenten zijn gelegen, aangifte 
moet worden gedaan volgens door hem te 
stellen regelen. 

Artikel 9. 
Dit besluit vindt overeenkomstige toepas

sing, indien tegen een vergoeding in eens of 
in termijnen zakelijke genotsrechten voor 
vijftien jaar of korter op onroerende zaken 
worden gevestigd. 

Artikel 10. 

Dit besluit is niet toepasselijk op land in 
den zin van het Besluit No. 219/1940, hou
dende regelen met betrekking tot het ver
vreemden van landbouwgronden. 

Artikel 11. 

(r) Dit besluit treedt in werking op den 
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ihrer Verkündung in Kraft. Sie findet auch 
auf Mietpreise, die vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung vereinbart wurden, Anwendung. 

(2) Diese Verordnung wird als "Miet
preisverordnung 1940" zitiert. 

Den Haag, am 13. Dezember 1940. 
Der G.-S. im Min. des Innern, 

K.]. FREDERIK$. 

Der G.-S. im Min. für Handel, Gewerbe 
und Schil/ahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S . im Min. für Finanzen, 
L . J. A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. für Justiz, 
] . C. TENKINK. 

N °. 238. 

13. Dezember 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium fürEr
ziehung, Wissenschaft und Kulturver
waltung über die Verlängerung der Gül
tigkeitsdauer gewisser Bestimmungen 
des Gesetzes vom 22. Februar 1936 
(Staatsblatt Nr. xoo) zur Herabsetzung 
der öffentlichen Unterrichtsausgaben. 
(Verordnungsblatt, Stück 42). 

Auf Grund des § x der Verordnung Nr. 
23/x940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Die Gültigkeitsdauer der Artikel x und 3 
des Titels 2 des Gesetzes vom 22. Februar 
1936 (Staatsblatt Nr. xoo) wird bis auf wei
teres verlängert. 

§ 2 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

D en Haag, am 13. Dezember 1940. 

Der G.-S. im Min. für Erziehung, Wissen
schaft und Kulturverwaltung, 

]. \/AN DAM. 

N °. 239. 

zz Dezernber ,940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt und für 
Landwirtschaft und Fischerei zur Abän
derung der Devisenvorschrift III (Ver
ordnung Nr. 153/1940). (Verordnungs
blatt, Stück 42 .) 

Auf Grund des Artikels 35 der Devisen
verordnung 1940 und gemäss den §§ 2 und 3 
der Verordnung Nr. 3/1940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete wird verordnet: 

dag zijner afkondiging. Het is ook toepasse
lijk op huurprijzen, welke vóór het in wer
king treden daarvan overeengekomen wer
den. 

(2) Dit besluit wordt aangehaald onder 
den titel "Huurprijsbesluit 1940". 

's-Gravenhage, 13 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Binn. Zaken, 

K. ]. FREDERIK$. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 

De S .-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Justitie, 
]. C. TENKINK. 

N °. 238. 

13 December 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Cul
tuurbescherming betreffende de verlen
ging van den geldigheidsduur van eenige 
bepalingen van de wet van 22 Februari 
1936 (Staatsblad No. xoo) tot verlaging 
van de openbare uitgaven voor het on
derwijs. (Verordeningen blad, Stuk 42). 

Op grond van§ x der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 

Artikel x. 
De geldigheidsduur van de artikelen x en 

3 van paragraaf 2 van de wet van 22 Februari 
1936 (Staatsblad No. xoo) wordt tot nader 
order verlengd. 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 13 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Opvoeding, 

Wetenschap en Cultuurbescherming, 
]. VAN DAM. 

N°. 239. 

zz December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën, van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij tot wijziging van het 
Deviezenbesluit III (Besluit No. 153/ 
1940). (Verordeningenblad, Stuk 42.) 

Ingevolge artikel 35 der Deviezenverorde
ning 1940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/x940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
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§ I. 

Die Absätze I und 2 des § 2 der Devisen
vorschrift III haben zu lauten wie folgt: 

.,(I) Grenzbewohner dürfen ohne Ge
nehmigung des Deviseninstituts inländi
sche Zahlungsmittel bis zu fünfundsiebzig 
Gulden täglich, jedoch monatlich höch
stens siebenhundertfünfzig Gulden ausfüh
ren. Die Ausfuhr deutscher auf Reichs
mark ader Rentenmark lautender Zah
lungsmittel ist unbeschränkt zulässig. 

(2) Es ist Grenzbewohnem verboten, 
Zahlungsmittel liber einen Betrag van 
fünfundsiebzig Gulden ader einhundert 
Reichsmark hinaus täglich einzuführen. 
Die Gesamtsumme der so eingeführten 
Beträge darf jedoch im Monat siebenhun
dertfünfzig Gulden ader eintausendReichs
mark nicht übersteigen. Das Deviseninsti
tut kann in besonderen Fällen diese Be
träge erhöhen." 

§ 2. 

§ 5 der Devisenvorschrift III hat zu lauten 
wie folgt: 

" Abweichend van den Bestimmungen 
des § 4 dürfen inländische Grenzbewohner, 
die im Besitz einer Genehmigung der zu
ständigen Grenzbehörde ( inspecteur der in
voerrechten en accijnzen) sind, ohne Var
lage van Dokumenten nach Artikel n der 
Devisenverordnung I940 in den besetzten 
niederländischen Gebieten erzeugte be
wegliche Sachen (roerende goederen) im 
Verkaufswert bis zu fünfundsiebzig Gul
den je Markttag ausführen und zurück
führen." 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

kündung in Kraft. 
Den Haag, am II. Dezember I940. 

Der G.-S. im Min . für Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. für Handel, Gewerbe 
und Schiflahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der. G.-S. im Min. für Landwirtschaft 
und Fischerei, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 240. 

zz. Dezember 1940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Finanzen, für Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt und für Landwirtschaft und 
Fischerei zur Abänderung der Devisen
vorschrift IV (Verordnung Nr. 154/ 
I940). (Verordnungsblatt, Stück 42.) 

Auf Grund des Artikels 35 der Devisen
verordnung I940 und gemäss den §§ 2 und 
3 der Verordnung Nr. 3/I940 des Reichskom
missars für die besetzten niederländischen 
Gebiete wird verordnet: 

Artikel 1. 

Het eerste en tweede lid van artikel 2 van 
het D eviezenbesluit III worden gelezen als 
volgt: 

,,(I) Het is aan grensbewoners zonder 
vergunning van het Deviezeninstituut ge
oorloofd binnenlandsche betaalmiddelen 
uit te voeren tot ten hoogste vijf en ze
ventig gulden per dag, ten hoogste echter 
zevenhonderd vijftig gulden per maand. 
De uitvoer van Duitsche in Reichsmark 
of Rentenmark uitgedrukte betaalmidde
len is zonder maximum toegestaan. 

(2) Het is aan grensbewoners verboden 
betaalmiddelen in te voeren, met uitzon
dering van een bedrag tot vijf en zeventig 
gulden of éénhonderd Reichsmark per 
dag. D e totaalsom der aldus ingevoerde 
bedragen mag evenwel zevenhonderd vijf
tig gulden of éénduizend R eichsmark per 
maand niet te boven gaan. Het Deviezen
instituut kan in bijzondere gevallen deze 
bedragen verhoogen." 

Artikel 2. 

Artikel 5 van het Deviezenbesluit 111 
wordt gelezen als volgt: 

,.In afwijking van het bepaalde in arti
kel 4 is het aan binnenlandsche grensbe
woners, die in het bezit zijn van een ver
gunning van den inspecteur der invoer
rechten en accijnzen, geoorloofd zonder 
overlegging van de in artikel 22 der De
viezenverordenin g 1940 bedoelde docu
menten in het bezette Nederlandsche ge
bied voortgebrachte roerende goederen tot 
een verkoopwaarde van ten hoogste vijf en 
zeventig gulden per marktdag uit te voe
ren en terug te voeren." 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, II December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën , 
L . J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

, De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
• en Visscherij, 

H . M . HIRSCHFELD. 

N °. 240. 

z z December z 940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij tot wijziging van het 
Deviezenbesluit IV (Besluit No. I54/ 
1940). (Verordeningenblad, Stuk 42.) 

Ingevolge artikel 35 der Deviezenverorde
ning I940 en in overeenstemming met de §§ 
2 en 3 der Verordening No. 3/I940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 
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§ I. 

§ I, Absatz 2, der Devisenvorschrift IV 
hat zu lauten wie folgt: 

,,(2) Das Deviseninstitut kann bestim
men, dass flir die Ausfuhr ·von bestimm
ten Zahlungsmitteln und geldwertigen Pa
pieren keine Höchstgrenzen geiten." 

§ 2. 

§ 5 der Devisenvorschrift IV hat zu lauten 
wie folgt: 

,,(I) Es ist Nicht-Inländem, die in die 
besetzten niederländischen Gebiete einrei
sen, verboten, Zahlungsmittel und geld
wertige Papiere liber die vom Devisenin
stitut zu bestimmenden Höchstgrenzen 
hinaus einzuführen. Die Höchstgrenzen 
werden im "Nederlandsche Staatscourant" 
veröffentlicht. 

(2) Das Deviseninstitut kann bestim
men, dass flir die Einfuhr von bestimmten 
Zahlungsmitteln und geldwertigen Papie
ren keine Höchstgrenzen geiten." 

§ 3. 
Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver

klindung in Kraft. 
Den Haag, am_ n. Dezember I940. 

Der G.-S. im Min. für Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. für Handel, Gewerbe 
und Schilfahrt, 

H. M. HIRSCHFELD. 

Der G.-S. im Min. für Landwirtschaft 
und Fischeret, 

H. M. HIRSCHFELD. 

N°. 241. 

r6. Dezember r940. VERORDNUNG der 
Generalsekretäre in den Ministerien für 
Finanzen und für Handel, Gewerbe und 
Schiffahrt liber die Erhebung von Ab
gaben bei der Einfuhr deutscher Waren. 
(Verordnungsblatt, Stück 42.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
127/1940 sowie des § I der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den §~ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/I940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

§ I. 

Deutsche Waren, die als solche zur Ein
fuhr angemeldet werden, sind von dem nach 
Artikel 1, Absatz 1, des Tarifgesetzes 1934 
(Tariefwet r934) zu entrichtenden Zoll be
freit. Besteht für solche Waren ein spezifi
scher Zoll ( specifiek invoerrecht), der mit 
der Spirituosen-, Holzgeist-, Zucker-, Bier-, 
Schlacht- oder Salzsteuer zusammenhängt, 
so ist ein vom Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen als Ausgleich für die Ver
brauchssteuer zu bestimmender Betrag zu 
entrichten. 

Artikel I. 

Het tweede lid van artikel 1 van het De
viezenbesluit IV wordt als volgt gewijzigd: 

,,(2) Het Deviezeninstituut kan bepa
len, dat voor den uitvoer van bepaalde 
betaalmiddelen en geldswaardige papie
ren geen maxima gelden." 

Artikel 2. 

Artikel 5 van het Deviezenbesluit IV 
wordt als volgt gewijzigd: 

,,(1) Het is aan niet-ingezetenen, die 
het bezette Nederlandsche gebied binnen
komen, verboden betaalmiddelen en gelds
waardige papieren in te voeren tot hooge
re bedragen dan de door het Deviezenin
stituut te bepalen maxima. Deze maxima 
worden in de Nederlandsche Staatscourant 
bekendgemaakt. 

(2) Het Deviezeninstituut kan bepa
len, dat voor den invoer van bepaalde be
taalmiddelen en geldswaardige papieren 
geen maxima gelden." 

Artikel 3. 
Dit besluit treedt in werking op den dag 

zijner afkondiging. 
's-Gravenhage, 11 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J . A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

De S.-G. van het Dep. van Landbouw 
en Visscherij, ' 

H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 241. 

r6 December 1940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart betreffende 
heffingen ter zake van den invoer van 
Duitsche goederen. (Verordeningenblad, 
Stuk 42). 

Op grond van artikel 1 der Verordening 
No. 127/I940 en van§ 1 der Verordening No. 
23/I940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

Artikel r. 
Duitsche goederen, als zoodanig ten in

voer aangegeven, worden van de krachtens 
artikel 1, lid 1, van de Tariefwet 1934 te hef
fen invoerrechten vrijgesteld. Indien bedoel
de goederen echter belast zijn met een speci
fiek invoerrecht, hetwelk verband houdt met 
den accijns op gedistilleerd, houtgeest, sui
ker, bier, geslacht of zout, wordt een door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën als aequivalent van den 
accijns vast te stellen bedrag geheven. 
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§ 2. 

(1) Deutsche Waren sind solche, die im 
deutschen Zollgebiet aus dem Boden gewon
nen oder durch die Industrie erzeugt worden 
sind und unverändert oder ohne dass ihre 
Beschaffenheit in einem anderen Gebiet ge
ändert wurde eingeführt werden, sowie Wa
ren, die im deutschen Zollgebiet ihre letzte 
wirtschaftlich gerechtfertigte Bearbeitung er
fahren haben, wodurch ihre Beschaffenheit 
wesentlich geändert wurde. 

(2) Kunstwerke und sonstige Waren, die 
nicht als Erzeugnisse des Bodens oder der 
Industrie anzusehen sind, geiten als deutsche 
'Naren, wenn sie aus dem deutschen Zollge
biet herkommen. 

(3) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen bestimmt, auf welche Weise 
Waren als deutsche Waren in den Anmeldun
gen zu bezeichnen sind und wie auf Verlan
gen die Richtigkeit dieser Bezeichnung in
nerhalb einer festzusetzenden Frist nachzu
weisen ist. Bis zur Erbringung dieses Nach
weises können die Waren auf Grund des Ar
tikels 192ter des Allgemeinen Gesetzes vom 
26. August 1822 (Staatsblatt Nr. 38) zu
rückgehalten werden oder unter Berücksich
tigung der Bestimmungen des Artikels 242 
dieses Gesetzes gegen Sicherstellung freige
geben werden. 

§ 3. 
Der Generalsekretär im Ministerium für 

Handel, Gewerbe und Schiffahrt bestimmt 
die deutschen Waren, für die bei der Ein
fuhr Verrechnungsbeträge zu erheben sind. 
Er setzt die Verrechnungsbeträge fest und er
lässt die für ihre Zahlung und Einforderung 
notwendigen Bestimmungen. 

§ 4· 
Werden bei der Einfuhr Waren wahrheits

widrig als deutsche Waren angemeldet oder 
wird der Nachweis der Richtigkeit dieser An
meldung nicht innerhalb der nach § 2, Absatz 
3, festgesetzten Frist erbracht, so gilt dies als 
unrichtige Bezeichnung der im Artikel 120, 
Ziffer 3 ° ., des Allgemeinen Gesetzes er
wähnten Einzelheiten. 

§ 5. 
Diese Verordnung tritt am x. Januar 1941 

in Kraft. 
D en Haag, am 16. Dezember 1940. 

Der G.-S. im Min. für Finanzen, 
L. J. A. TRIP. 

Der G.-S. im Min. für Handel, Gewerbe 
und Schiflahrt, 

H . M. HIRSCHFELD. 

1940 

Artikel 2. 
(1) Als Duitsche goederen worden aan

gemerkt goederen, welke in het Duitsche 
douanegebied uit den bodem zijn gewonnen 
of aldaar door de nijverheid zijn voortge
bracht en in dezen staat of zonder elders we
zenlijk van aard veranderd te zijn worden 
ingevoerd, zoomede goederen, welke in voor
meld gebied hun laatste economisch verant
woorde bewerking hebben ondergaan, waar
door hun aard wezenlijk veranderd is. 

(2) Kunstwerken en andere goederen, 
welke niet als voortbrengselen van den bo
dem of van de nijverheid zijn te beschouwen, 
worden als Duitsche goederen aangemerkt, 
indien zij uit het Duitsche douanegebied her
komstig zijn. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën bepaalt op welke 
wijze de· vermelding als Duitschc goederen 
in de aangiften moet geschieden en de juist
heid van deze vermelding binnen een te stel
len termijn desverlangd moet worden bewe
zen. In afwachting van ait bewijs kunnen de 
goederen op den voet van artikel 192ter der 
Algemeene wet van 26Augustus 1822 (Staats
blad No. 38) worden opgehouden of, met in
achtneming van de bepalingen van artikel 
242 dier wet, tegen zekerheidstelling worden 
ontslagen. 

Artikel 3. 
Door den Secretaris-Generaal van het De

partement van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart worden Duitsche goederen aangewe
zen, waarvoor bij invoer verrekeningsbedra
gen verschuldigd zijn. Deze verrekeningsbe
dragen en de noodige bepalingen omtrent de 
wijze van betaling en invordering worden 
door hem vastgesteld. 

Artikel 4. 
Indien goederen bij den invoer in strijd 

met de waarheid als Duitsche goederen wor
den aangegeven, of het bewijs van de juist
heid dier aangifte niet binnen den daartoe 
ingevolge het derde lid van artikel 2 gestel
den termijn wordt geleverd, geldt zulks als 
een onjuiste omschrijving van de in artikel 
120, onder 3 °. , der Algemeene wet bedoelde 
bijzonderheden. 

Artikel 5. 
Dit besluit treedt op 1 Januari 1941 in 

werking. 
's-Gravenhage, 16 December 1940. 

De S .-G. van het Dep. van Financiën, 
L. J. A. TRIP. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M . HIRSCHFELD. 
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z7. Dezember z940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Finanzen liber die Umsatzsteuer (Um
satzsteuerverordnung 1940). (Verord
nungsblatt, Stück 42.) 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird verordnet: 

ABSCHNITT I. 
Umsatzsteuer. 

§ l. 

(1) Unter der Bezeichnung Umsatz
steuer wird eine Steuer erhoben von: 

1) den Lieferungen der im freien Ver
kehr befindlichen Gegenstände, die ein Her
steller oder ein anderer Unternehmer im In
land im Rahmen seines Unternehmens aus
führt. 

2) den sonstigen Leistungen, die ein Un
ternehmer im Inland im Rahmen seines Un
ternehmens ausführt. 

(2) Für die Anwendung des Absatzes 1, 
Ziffer 1, geiten Gegenstände, die in einer in

ländischen Verbrauchsteuerniederlage lagern, 
als im freien Verkehr befindlich. 

§ 2. 

(1) Im Sinne dieser Verordnung sind 
1) Gegenstände: Waren und sonstige 

Güter, die ihrer Art nach als bewegliche 
Sachen anzusehen sind; 

2) Lieferungen ven Gegenständen: 
a) die Uebereignung eines Gegenstands 

auf Grund eines Vertrags; 
b) die Abgabe eines Gegenstands auf 

Grund eines Mietkaufvertrags; 
c) die Uebereignung eines Gegenstands 

kraft gesetzlicher oder behördlicher Anord
nung; 

d) die Uebergabe eines Werks in beweg
lichem Zustand durch den Hersteller; 

e) die Verfügung über einen Gegenstand, 
der für eine unbewegliche Sache bestimmt ist 
und Teil dieser Sache wird, durch den Her
steller; 

f) die Verwendung von Gegenständen, 
die ein Unternehmer selbst hergestellt hat, 
für betriebliche Zwecke des Untemehmens 
und die Verwendung von Gegenständen für 
ausserbetriebliche Zwecke des Unterneh
mens. Ausgenommen sind die Verwendung 
von selbsthergestellten Rohstoffen in einem 
Herstellerbetrieb und die Verwendung von 
selbsthergestellten Gegenständen zur Bewir
kung einer Werkleistung; 

3) sonstige Leistungen: alle Leistungen 
gegen Entgelt mit Ausnahme der Lieferun
gen ven Gegenständen und unbeweglichen 
Sachen. Dazu gehören: 

a) die Begründung, die Uebertragung 
und die Aufgabe von Rechten mit Ausnahme 
der Rechte an unbeweglichen Sachen; 

N°. 242. 

z7 December z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën betreffende de omzetbe
lasting (Besluit op de Omzetbelasting 
1940). (Verordeningenblad, Stuk 42.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 
23/1940 en in overeenstemming met de §§ 2 
en 3 der Verordening No. · 3/1940 van den 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landsche gebied wordt bepaald: 

HOOFDSTUK I. 
Omzetbelasting. 

Artikel 1. 

( 1) Onder den naam omzetbelasting 
wordt een belasting geheven, waaraan zijn 
onderworpen: 

1) de leveringen van in het vrije verkeer 
zijnde goederen, welke hier te lande door fa
brikanten en andere ondernemers binnen het 
kader van hun onderneming worden verricht: 

2) de diensten, welke hier te lande door 
ondernemers binnen het kader van hun on
derneming worden verricht. 

(2) Voor de toepassing van het eerste lid, 
No. 1, worden goederen, welke zijn opgesla
gen in een entrepot voor binnenlandsche goe
deren, geacht zich in het vrije verkeer te be
vinden. 

Artikel 2. 

(1) Dit besluit verstaat onder: 
1) goederen: koopwaren en andere goe

deren, welke uit hun aard als roerende zaken 
worden aangemerkt; 

2) levering van goederen: 
a) eigendomsoverdracht van goederen 

ingevolge een overeenkomst; 
b) afgifte van goederen ingevolge een 

overeenkomst van huurkoop; 
c) eigendomsovergang van goederen in

gevolge een vordering, door of vanwege de 
overheid gedaan; 
. d) oplevèring avan een werk in roerenden 
stàat door den fabrikant van dat werk; 

e) het beschikken over goederen ten be
hoeve van een onroerend goed, waarvan zij 
deel gaan uitmaken, door den fabrikant van 
die goederen; 

f) het - anders dan als grondstof ten 
behoeve van het bedrijf van fabrikant of wel 
ten behoeve van het verrichten van een 
dienst - voor bedrijfsdoeleinden beschikken 
over zelf vervaardigde goederen, zoomede het 
beschikken over goederen ten behoeve van 
den ondernemer persoonlijk of ten behoeve 
van zijn gezin. 

3) diensten: alle prestaties - andere dan 
leveringen van roerende en onroerende goe
deren - welke tegen vergoeding worden ver
richt, daaronder begrepen: 

a) de vestiging, de overdracht en den af
stand van rechten, andere dan onroerende; 
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b) die Uebergabe eines Werks in unbe
weglichem Zustand. 

(2) Wird ein Gegenstand von mehreren 
Unternehmern umgeseut und wird der Ge
genstand vom ersten Unternehmer unmittel
bar an den letzten Abnehmer geliefert, so 
gilt der Gegenstand als von jedem der Un
ternehmer geliefert. 

(3) Als Lieferung im Sinne dieser Ver
ordnung gilt nicht die Sicherungsübereig
nung. 

§ 3. 
(x) Im Sinne dieser Verordnung ist 
x) Unternehmer: wer im Inland ein Ge

werbe oder einen Beruf selbständig ausübt; 
2) Hersteller : d er Unternehmer, der im 

Inland Gegenstände erzeugt, herstellt, züch
tet, fängt, bereitet, bearbeitet oder verarbei
tet oder diese Tätigkeiten durch andere aus
führen lässt; 

3) Grosshändler : der Unternehmer, de r 
Gegenstä nde von andern erwirbt und diese 
Gegenstände ohne weitere Bearbeitung oder 
Verarbeitung an Unternehmer weiterliefert, 
die diese Gegenstände zur Weiterlieferung 
erwerben, sei es in derselben Beschaffenheit, 
sei es nach vorheriger Bearbeitung oder Ver
arbeitung; 

4) Einzelhändler : der Unternehmer, der 
Gegenstände von andern erwirbt und diese 
Gegenstände ohne weitere Bearbeitung oder 
Verarbeitung an diejenigen weiterliefert, die 
die Gegenstände zu andern Zwecken als zur 
Weiterlieferung erwerben; 

5) Inspekteur: der "inspecteur der ac
cijnzen", in dessen Amtsbezirk d~s Unter
nehmen seinen Sitz hat, oder für em Unter
nehmen, das im Inland keinen Siu hat, der 

inspecteur der accijnzen" , in dessen Amts
bezirk das Gewerbe oder der Beruf ausgeübt 
wird. 

(2) Als Unternehmer im Sinne dieser 
Verordnung geiten nicht die natürlichen Per
sonen die nur für einzelne Auftraggeber 
nach ' deren Weisung bestimmte Arbeiten 
verrichten. 

(3) Bearbeitung oder Verarbeitung im 
Sinne dieser Verordnung liegt vor, wenn die 
Wesensart des Gegenstands geändert wird. 
K ennzeichnen, Umpacken und Umfüllen gel
ten nicht als Bearbeitung. 

(4) Ein Händler, der im letzten voran
gegangenen Kalenderjahr mehr als 75 vom 
Hundert seiner Lieferungen und sonstigen 
L eistungen gemäss Absau x, Ziffer 4, be
wirkt hat, gilt für alle seine Lieferungen als 
Einzelhändler, es sei denn, dass der Inspek
teur in besonderen Fällen etwas anderes be
stimmt. 

§ 4· 
(x) Werden Gegenstände auf Grund 

eines unter normalen Verhältnissen geschlos
senen Kaufvertrags, Mietkaufvertrags oder 
Werkübergabevertrags geliefert, so bemisst 
sich die Steuer nach dem K aufpreis oder dem 
Preis des Werks. 

b) de oplevering van een werk in onroe
renden staat. 

(2) In gevallen waarin een goed door 
meer dan één ondernemer wordt verhandeld 
doch door den eersten ondernemer recht
streeks aan den laatsten afnemer wordt ge
leverd, wordt het goed niettemin geacht door 
elk van de ondernemers te zijn geleverd. 

(3) Als levering in den zin van dit besluit 
wordt niet aangemerkt de eigendomsover
dracht, welke enkel strekt tot zekerheidsstel
ling. 

Artikel 3. 
(x) Dit besluit verstaat onder : 
x) ondernemer: ieder, die hier te lande 

een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent; 
2) fabrikant: den ondernemer, die hier 

te lande goederen voortbrengt, vervaardigt, 
teelt, vangt, bereidt, bewerkt of verwerkt of 
deze handelingen door anderen doet verrich
ten · 

3) groothandelaar: den ondernemer, die 
goederen van anderen betrekt en deze goe
deren, zonder ze verder te bewerken of te 
verwerken , doorlevert aan ondernemers, die 
de goederen betrekken met het doel deze, al 
dan niet bewerkt of verwerkt, weper door te 
leveren; 

4} kleinhandelaar: den ondernemer, die 
goederen van anderen betrekt en deze goede
ren , zonder ze verder te bewerken of te ver
werken, doorlevert aan hen, die de goederen 
anders dan voor doorlevering aanschaffen; 

5} inspecteur: den inspecteur der accijn
zen binnen wiens ambtskring de onderneming 
is gevestigd of, voor een onderneming, welke 
niet hier te lande is gevestigd, den inspecteur 
der accijnzen binnen wiens ambtskring het 
bedrijf of beroep wordt uitgeoefend. 

(2) Als ondernemer in den zin van dit 
besluit worden niet aangemerkt de natuur
lijke personen, die slechts t en behoeve van 
enkele ondernemers, en met inachtneming 
van de aanwijzingen van deze, bepaalde 
werkzaamheden verrichten . 

(3) Als bewerken of verwerken in den 
zin van dit besluit wordt aangemerkt een 
behandeling, waardoor de aard der goederen 
verandert. Het van merken voorzien , ver
pakken e n oversteken van goederen wordt 
niet als een bewerking aangemerkt. 

(4) E en handelaar, wiens omzet in het 
voorafgaande kalenderjaar voor m eer dan 
vijf en zeventig percent van het bedrag be
staat uit op den voet van het eerste lid, No. 
4, verrichte leveringen en verrichte diensten 
wordt - tenzij in bijzondere gevallen de in
specteur anders bepaalt - voor al de door 
hem gedane leveringen aangemerkt als klein
handelaar. 

Artikel 4. 
(x) T en aanzien van levering van goede

ren ingevolge een onder normale omstandig
heden gesloten overeenkomst van koop en 
verkoop, van huurkoop of van aanneming 
van werk wordt de belasting berekend over 
den verkoopprijs of de aannemingssom. 



1940 321 

(2) In andern Fällen der Lieferung von 
Gegenständen bemisst sich die Steuer nach 
dem Kaufpreis oder Preis des Werks, der für 
die gelieferten Gegenstände bei einem Ver
kauf oder Mietkauf oder bei einer Werk
übergabe erzielt zu werden pflegt. 

(3) Bei einer sonstigen Leistung bemisst 
sich die Steuer nach dem Entgelt. 

§ 5. 
(1) Kaufpreis ist der Gesamtbetrag, den 

der Käufer oder ein Dritter für die Lieferung 
.des Gegenstands aufwendet. 

(2) Preis des Werks ist der Gesamtbe
trag, den der Auftraggeber oder ein Dritter 
für die Lieferung des Werks aufwendet. 

(3) Vom Kaufpreis oder Preis des Werks 
können abgesetzt werden: 

1) die Kosten der Warenumschliessung, 
die zurückgenommen wird, soweit diese Kos
ten dem Abnehmer vergütet werden; 
. .2) die Auslagen, die der Unternehmer 
bei einer Lieferung für die Versendung und 
Versicherung des Gegenstands an einen an
dern Unternehmer entrichtet. 

(4) Entgelt ist der Gesamtbetrag oder 
der Gesamtwert, den der Leistungsempfän
ger oder ein Dritter für die Leistung auf
wendet. 

(5) Vom Entgelt können die Auslagen 
an Steuern und Zöllen abgesetzt werden, die 
Beauftragte für ihre Auftraggeber entrichten. 

(6) Ausländische Werte sind nach den 
Bestimmungen umzurechnen, die der Gene
ralsekretär im Ministerium für Finanzen er
lässt. 

§ 6. 
(1) Der Satz der Umsatzsteuer beträgt 

zweiundeinhalb vom Hundert. 
(2) Abweichend vom Absatz 1 beträgt 

der Steuersatz: 
1) fünf vom Hundert für die Lieferungen 

von Gegenständen durch den Hersteller 
·selbst, ausgenommen: 

a) die Lieferungen von Rohstoffen an 
einen Hersteller, 

b) die Lieferungen von Handelswaren an 
einen Grosshändler oder Einzelhändler, 

c) die Lieferungen von Gas und Elek
trizität, 

d) die Lieferungen von sonstigen Gegen
ständen, die der Generalsekretär im Minis
terium für Finanzen bestimmt; 

2) einhalb vom Hundert für die Liefe
rungen durch Grosshändler als solche. 

(3) Für die Lieferungen von Brot er
mässigen sich der Satz von zweiundeinhalb 
auf eins und der Satz von fünf auf zwei vom 
Hundert. 

(4) Für die Lieferungen von Milch, 
Eiern, Kartoffeln, Obst und frischem, gesal-

(2) Ten aanzien van levering van goede
ren În andere gevallen wordt de belasting be
rekend over den verkoopprijs, welken de goe
deren bij verkoop of huurkoop onder normale 
omstandigheden zouden opbrengen of, in ge
vallen waarin een werk wordt opgeleverd, 
over de som tegen welke het werk onder nor
male omstandigheden zou worden aangeno
men. 

(3) Ten aanzien van diensten wordt de 
belasting berekend over de vergoeding. 

Artikel 5. 
(1) Onder verkoopprijs wordt verstaan 

het totale bedrag, dat de kooper of een derde 
ter zake van de levering van de goederen 
voldoet. 

(2) Onder aannemingssom wordt ver
staan het totale bedrag, dat de opdrachtgever 
of een derde ter zake van de oplevering van 
het werk voldoet. 

(3) Op den verkoopprijs en de aanne
mingssom kunnen worden in mindering ge
bracht: 

1) kosten van verpakking, welke wordt 
teruggenomen, voor zoover die kosten aan 
den afnemer worden terugbetaald; 

2) vracht- en assurantiekosten, voor zoo
ver die door den ondernemer, die de goederen 
levert, aan een anderen ondernemer worden 
voldaan. 

(4) Onder vergoeding wordt verstaan het 
totale bedrag - in voorkomende gevallen de 
totale waarde - dat degene, aan wien de 
dienst . wordt bewezen, of een derde ter zake 
van den dienst voldoet. 

(5) Op de vergoeding kunnen worden in 
mindering gebracht voor den opdrachtgever 
aan belasting - invoerrecht daaronder be
grepen - gedane uitschotten. 

(6) Omrekeningen van buitenlandsche 
waarden geschieden overeenkomstig de door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën te geven richtlijnen. 

Artikel 6. 
(1) Het tarief van de omzetbelasting be

draagt twee en een half ten honderd. 
(2) Met afwijking van het eerste lid be

draagt het tarief van de belasting: 
1) vijf ten honderd voor de leveringen 

door fabrikanten van hun producten met 
uitzondering van: 

a) de leveringen van grondstoffen 1:ian 
een fabrikant; 

b) de leveringen van handelswaren aan 
een groothandelaar of een kleinhandelaar; 

c) de leveringen van gas en electriciteit; 

d) de leveringen van door den Secretáris
Generaal van het Departement van Finan
ciën aan te wijzen goederen; 

2) een half ten honderd voor de leverin
gen door groothandelaren als zoodanig. 1 

(.,) Ten aanzien van de leveringen van 
brood worden voormeld percentage van 
twee en een half tot één en voormeld per
centage van vijf tot twee verminderd. 

(4) Ten aanzien van leveringen van 
melk, eieren, aardappelen, fruit, versche, ge-

21 
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zenem, getrocknetem oder geklihltem Ge
mlise durch den Hersteller ermässigen sich 
der Satz von zweiundeinhalb auf eins und 
der Satz von fünf auf dreiundeinhalb vom 
Hundert. 

§ 7. 
Steuerschuldner ist der Untemehmer, der 

die Lieferung oder sonstige Leistung ausge
führt hat. 

§ 8. 
(1) Entgeltliche Lieferungen und sonsti

ge Leistungen sind für das Kalenderviertel
jahr oder einen andern vom Generalsekretär 
im Ministerium für Finanzen zu bestimmen
den Zeitraum zu versteuern, in dem der Gc
genwert oder das Entgelt vereinnahmt wor
den ist. 

(2) Als Vereinnahmung gilt bei Zahlung 
durch Wechsel, Sch~-cke oder ähnliche Pa
piere die Einlösu.ng oder Weitergabe des Pa
piers. 

(3) Dc:r Inspekteur kann auf Antrag für 
ein U!",ternehmen oder einem Teil davon be
s~mmen, dass abweichend von den Bestim
mungen des Absatzes 1 in den dort bezeich
neten Fällen die Steuer für das Kalender
vierteljahr oder den andern Zeitraum zu ent
richten ist, in dem der Gegenwert oder das 
Entgelt vereinbart worden ist. 

§ 9. 
(1) Der Unternehmer hat binnen vier

zehn Tagen nach Ablauf des Kalendervier
teljahrs oder des andern Zeitraums, den der 
Generalsekretär im Ministerium für Finan
zen bestimmt, beim Inspekteur auf einem 
dazu bestimmten Vordruck die Beträge an
zumelden, die der Steuer unterliegen, und 
gegebenenfalls nachzuweisen, dass keine 
Steuerschuld entstanden ist. Er bat in der 
Anmeldung alle für die Durchführung dieser 
Verordnung erforderlichen Angaben zu 
machen. 

(2) Die Steuer ist nach den Angaben der 
Anmeldung zu entrichten. Der Anmeldung 
ist eine Bescheinigung liber die Zahlung der 
Steuer beizufügen. Die Anmeldung gilt nicht 
als bewirkt, bevor die erforderlicheZahlungs
bescheinigung beim Inspekteur eingegangen 
ist. 

ABSCHNITT II. 
Ausgleichsteuer. 

§ IO. 

(1) Wer Gegenstände unmittelbar oder 
liber eine Zollniederlage ins Inland einführt, 
bat eine Ausgleichsteuer von zweiundeinhalb 
vom Hundert des Werts der Gegenstände zu 
entrichten. 

(2) Die Ausgleichsteuer wird nach Art 
eines unter das Tarifgesetz 1934 (Tariefwet 
1934) fallenden Zolls erhoben. 

(3) Wert der Gegenstände ist der im Ar
tikel 120 des Allgemeinen Gesetzes vom 26. 

August 1822 (Staatsblatt Nr. 38) bezeich-

zouten, gedroogde en gekoelde groenten door 
den fabrikant van die goederen worden voor
meld percentage van twee en een half tot een 
en voormeld percentage van vijf tot drie en 
een half verminderd. 

Artikel 7. 
De omzetbelasting ie verschuldigd door 

den ondernemer, die i:!e levering of den dienst 
heeft verricht. 

Artikel 8. 
<1) I:r, gevallen, waarin een levering 

wordt verricht aan een afnemer tegen geld 
of andere tegenwaarde, zoomede bij het ver
richten van diensten, wordt de belasting ver
schuldigd over het kalenderkwartaal of ander 
door den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën vast te stellen tijdvak, 
waarin de voldoening van de tegenwaarde of 
de vergoeding plaats heeft. 

(2) Worden wissels, chèques of derge- , 
Iijke papieren in betaling aangenomen, dan 
geldt als voldoening de inning of de over
dracht aan een derde van het papier. 

(3) D e inspecteur kan, op daartoe ge
daan verzoek, ten aanzien van een onderne
ming of een onderdeel daarvan, bepalen, dat, 
met afwijking van het in het eerste lid be
paalde, in de aldaar bedoelde gevallen de 
belasting verschuldigd wordt over het kalen
derkwartaal of ander tijdvak, waarin de te
genwaarde of de vergoeding verschuldigd 
wordt. 

Artikel 9. 

(1) De ondernemer is gehouden binnen 
veertien dagen na afloop van het kalender
kwartaal of ander door den Secretaris-Gene
raal va9 het Departement van Financiën 
vast te stellen tijdvak bij den inspecteur op 
een daartoe bestemd formulier aangifte te 
doen van de bedragen over welke hij omzet
belasting is verschuldigd en, in voorkomende 
gevallen, van de omstandigheid, dat hij geen 
omzetbelasting is verschuldigd. Hij vermeldt 
in de aangifte mede alle bijzonderheden,. 
welke voor de uitvoering van dit besluit noo
dig zijn. 

(2) Bij de aangifte wordt gevoegd een 
bewijs van betaling van de belasting, welke· 
volgens de gegevens van de aangifte is ver
schuldigd. De aangifte wordt geacht niet te
zijn gedaan, voordat het vereischte bewijs 
van betaling bij den inspecteur is ingekomen. 

HOOFDSTUK II. 
1 nvoerbelasting. 

Artikel 10. 

(1) Hij die goederen rechtstreeks of over 
entrepot hier te lande invoert is een invoer
belasting verschuldigd ten bedrage van twee 
en een half ten honderd over de waarde der 
goederen. 

(2) Voormelde invoerbelasting wordt ge
heven op denzelfden voet als ware zij als in
voerrecht opgenomen in het bij de Tariefwet 
1934 behoorende tarief. 

(3) Onder waarde der goederen wordt 
verstaan die, welke is omschreven in artikel 
120 van de Algemeene Wet van 26 Augus-
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nete Wert zuzüglich sämtlicher niederländi
schen Steuem und Abgaben. 

(4) Kann bei einem Gegenstand auf Ver
langen bei der Zollabfertigung nicht nach
gewiesen werden, dass er als Rohstoff für 
einen Hersteller oder als Handelsware für 
einen Grosshändler oder Einzelhändler be
stimmt ist, so beträgt der Satz der Ausgleich
steuer fünf vom Hundert. Das gilt nicht für 
Gas, Elektrizität und andere Gegenstände, 
die der Generalsekretär im Ministerium für 
Finanzen bestimmt. 

(5) Für Brot ermässigen sich der Satz 
von zweiundeinhalb auf eins und der Satz 
von fünf auf zwei vom Hundert. 

(6) Für Milch, Eier, Kartoffeln, Obst 
und frisches, gesalsenes, getrocknetes und 
gekühltes Gemüse ermässigen sich der 
Satz von zweiundeinhalb auf eins und der 
Satz von fünf auf dreiundeinhalb vom Hun-
&~ . 

ABSCHNITT 111. 

Steuerbefreiungen und Steuererstattungen. 

§ II. 

Bei Beachtung der Bestimmungen, die der 
Generalsekretär im Ministerium für Finan
zen erlässt, sind umsatzsteuerfrei: 

1) die Lieferungen und sonstigen Leistun
gen der öffentlichrechtlichen Körperschaf
ten, Stiftungen und sonstigen juristischen 
Personen und nicht rechtsfähigen Vereine, 
die eine Heilanstalt für Kranke oder Ge
brechliche, oder aus Gründen der Mildtätig
keit eine Anstalt zur Betreuung anderer Per
sonen unterhalten, wenn mit dem Betrieb der 
Anstalt weder ein Gewinn bezweckt noch er
zielt wird; die Befreiung gilt nur für die Ab
gabe von Speisen und Getränken an die be
zeichneten Personen und für ihre Betreuung; 

2) die Lieferungen und sonstigen Leistun
gen der Künstler, Schriftsteller und Lehrer, 
werin der Gesamtwert ihrer Lieferungen und 
Leistungen im Kalenderjahr dreitausend 
Gulden nicht übersteigt; 

3) der Verbrauch eigcner Erzeugnisse 
durch Land- und Forstwirte (landbouwers, 
tuinbouwers, boschbouwers en veehouders) 
in ihrem Haushalt für sich und ihre Haus
haltsangehörigen. 

§ 12. 

(1) Bei Beachtung der Bestimmungen, 
die der Generalsekretär im Ministerium für 
Finanzen erlässt, sind umsatzsteuerfrei: 

1) die Lieferungen von Wasser; 
2) die Lieferungen von Schiffen im Ge

wicht von mehr als hundert Kilogramm; 

3) die Lieferungen von Gas und Elek-

tus 1822 (Staatsblad No. 38), vermeerderd 
met alle Nederlandsche belastingen en hef
fingen. 

(4) Voor goederen ten aanzien van wel
ke, desgevorderd, bij visitatie niet kan wor
den aangetoond, dat zij bestemd zijn als 
grondstof voor een fabrikant of als handels
waar voor een groothandelaar of een klein
handelaar, bedraagt het tarief van de invoer
belasting vijf ten honderd. Deze bepaling 
geldt niet voor gas, electriciteit en door den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën aan te wijzen goederen. 

(5) Ten aanzien van brood worden voor
meld percentage van twee en een half tot 
één en voormeld percentage van vijf tot twee 
verminderd. 

(6) Ten aanzien van melk, eieren, aard
appelen en fruit, alsmede van versche, ge
zouten, gedroogde en gekoelde groenten· wor
den voormeld percentage van twee en een 
half tot één en voormeld percentage van vijf 
tot drie en een half verminderd. 

HOOFDSTUK 111. 

Vrijstelling en teruggaaf van belasting. 
Artikel II. 

Mits de daartoe door den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën 
vast te stellen voorschriften worden in acht 
genomen zijn van omzetbelasting vrijge
steld: 

1) de leveringen en diensten van publiek
rechtelijke lichamen, stichtingen en andere 
rechtspersonen, zoomede van niet-rechtsper
soonlijkheid bezittende vereenigingen, welke 
een inrichting tot genezing of verpleging van 
zieke of gebrekkige personen of, met het 
oogmerk van liefdadigheid, een inrichting tot 
verzorging van andere personen exploiteeren, 
indien met die inrichting geen winst wordt 
beoogd of gemaakt; de vrijstelling geldt 
slechts voor de verstrekking van spijzen, 
dranken en geneesmiddelen aan en de ver
zorging van vorenbedoelde personen; 

2) de leveringen en diensten van kun
stenaars, schrijvers en personen, die zich be
zighouden met het geven van onderricht, in
dien het geheele bedrag van alle door die per
sonen in een kalenderjaar verrichte leverin
gen en diensten niet meer bedraagt dan drie
duizend gulden; 

3) het door landbouwers, tuinbouwers, 
boschbouwers en veehouders beschikken voor 
eigen gebruik voor zich en hun gezinnen over 
producten van hun landbouw-, tuinbouw-, 
boschbouw- of veeteeltbedrijf. 

Artikel 12. 
(1) Mits de daartoe door den Secretaris

Generaal yan het Departement van Finan
ciën vast te stellen voorschriften worden in 
acht genomen zijn van omzetbelasting vrij
gesteld: 

1) de levering van water; 
2) de levering van schepen, welke een 

gewicht hebben van meer dan honderd kilo
gram; 

3) de levering - anders dan door den 
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?"izität mit Ausnahme der Lieferupgen durch 
.den Hersteller; 

4) die Lieferungen von sonstigen durch 
den Generalsekretär im Ministerium für ,Fi
nanzen zu bestimmenden Gegenständen 'mit 
Ausnahme der Lieferungen durch den Her
steller; 
. s) die Lieferungen der Rohstoffe, die in 
der dieser Verordnung beigefügten Liste her 
zeichnet sind, mit Ausnahme der Lièferunc.. 
gen durch Einzelhändler ; , 

6) die Lieferungen von Gegenständetl, 
die zur unmittelbaren Ausführ einschliess
lich der Einlagerung in einer Zollniederlage 
bestimmt sind; 

7) die Lieferungen von Gegenständen, 
bei deren Einfuhr keine Ausgleichsteuer er
hoben wird, in den vom Generalsekretär, im 
Ministerium für Finanzen zu bestimmenden 
Fällen; 

8) unentgeltliche Lieferungen in den 
durch den Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen zu bestimmenden Fällen;· 

g) die Lieferungen von Gegenständen auf 
Grund einer Versteigerung im Wege der 
Zwangsvollstreckung, mit Ausnahme der Lie
ferungen von Erzeugnissen eines Herstellers 
aus seiner Masse ; 

ro) die Lieferungen von Geld t.md amt
lichen ungebrauchten niederländischen Wert
.zeichen und die Uebertragung v'on Wertpa
pieren, einschliesslich Schuldverscheibungen 
( obligaties), Aktien und sonstigen Effekten; 

II) die. Begründung, die Uebertragung 
.und die Aufgabe von Anteilsberichtigungen 
an Handelsgesellschaften und sonstigen Ver
einigungen; 

12) die Kreditgewährungen, die Uebèr
weisungen, die Einkassierung und Zahlung 
von Geldforderungen und der Giro-, Scheck
und Kontokorrentverkehr; 

I3) die Versicherungen ; 
I4) die Ausspielungen; 
15) die Leistungen im Post- und Fern

meldeverkehr und bestimmte Leistungen der 
Beförderungsuntemehmer für diesen Ver
kehr; 

I6) die Rundfunkübertragungen des Staa
tes und der zugelassenen Vereine und Kör-

-perschaften; 
I 7) die Instandsetzungsarbeiten, Um

bauarbeiten und ähnliche Arbeiten an Schif
fen im Gewicht von mehr als hundert Kilo

. gramm; 
I8) die Beförderungen von Personen und 

Gegenständen auf Schiffen einschliesslich 
der Ladung und Löschung, das Schleppen, 
Vermieten und Verchartern von Schiffen, die 
Ueberlassung von Häfen und Hafenanlagen 

. zur Benutzung gegen Vergütungen, die die 
üblichen durch den Staat oder andere öffent
lichrechtliche Körperschaften verlangten 
Vergütungen nicht übersteigen; 

Ig) die durch den Generalsekretär im 
Ministerium für Finanzen zu bestimmenden 
Arbeiten zur Abfertigung und Lagerung der 
seewärts aus- oder von See eingehenden Ge
genstände; 

20) die vom Generalsekretär im Minis-

fabrikant van die goederen - van gas en 
electriciteit ; 

4) de levering - anders dan door den 
fabrikant van die goederen - van door voor
noemden Secretaris-Generaal aan te wijzen 
goederen ; 

5) de levering - anders dan door een 
kleinhandelaar - van grondstoffen, vermeld 
in de bij dit besluit behoorende tabel; 

-' 6) de levering van goederen, bestemd om 
rechtstreeks naar het buitenland te worden 
uitgevoerd, opslag in een entrepot voor bui

·tenlandsche goederen daaronder begrepen; 
7) de levering van goederen in daartoe 

door voornoemden Secretaris-Generaal aan 
te 'wijzen gevallen, waarin voor die goederen 
bij invoer heffing van invoerbelasting ach
·terwege blijft; 

8) de levering van goederen om niet in 
door voornoemden Secretaris-Generaal aan 
te wijzen gevallen; 

g) de levering van goederen ingevolge 
een executorialen verkoop, met uitzondering 
van de levering van producten van een fabri
kant uit diens boedel; 

ID) de levering van geld en van van over
heidswege uitgegeven ongebruikte Neder
landsche zegels en merken, zoomede de over
dracht van waardepapieren - obligaties, 
aandeelen en andere effecten daaronder be
grepen ; 

II) de vestiging; de overdracht en de af
stand van deelgerechtigdheid in vennoot
schappen; 

I2) het verleenen van krediet, het over
dragen, incasseeren en betalen van geldvor
deringen, het giro-, chèque- en rekening-cou
rantverkeer daaronder begrepen; 

I3) de verzekeringen; 
I4) , de loterijen; 
IS) de diensten in het post-, telegraaf

en telefoonverkeer en bepaalde diensten van 
vervoerondernemingen ten behoeve van dat 
verkeer; 

I6) de radio-uitzendingen van het. Rijk 
' en van daartoe bevoegde vereenigingen en 
lichamen; 

I7) de herstellingen, de verbouwingen en 
dergelijke werkzaamheden aan schepen, 
welke een gewicht hebben van meer dan 

_:honderd kilogram; 
; , I8) het vervoer van personen en goede
ren door middel van schepen, het laden en 
lossen daaronder begrepen; het sleepen, ver
huren en vervrachten van schepen; het af
staan van het gebruik van havens en haven
inrichtingen tegen vergoedingen, welkè de 
gebruikelijke door het Rijk of andere pu
bliekrechtelijke lichamen gevorderde ver
goedingen niet te boven gaan; 

Ig) de door voomoemden Secretaris-Ge
neraal aan te wijzen werkzaamheden betref
fende de expeditie en den opslag van uit zee 
aangevoerde of naar zee uitgaande goederen; 

20) de door voornoemden Secretaris-Ge-
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terium für Finanzen zu bestimmenden im 
Auftrag und für Rechnung eines Ausländers 
ausgeführten Bearbeitungen und Verarbei
tungen von Gegenständen, die eingeführt 
und nach der Bearbeitung und Verarbeitung 
wieder ausgeführt werden(Lohnveredelungs
verkehr für ausländische Rechnung) ; 

21) das Vermieten und Verpachten von 
unbeweglichen Sachen , ausgenommen: 

a) das Vermieten von Maschinen und 
Betriebsvorrichtungen, 

b) das Vermieten von möblierten Zim
mern in Gaststätten und ähnlichen Betrie
ben an Personen zur vorübergehenden Be
herbergung; 

22) die Hilfeleistungen der Aerzte, 
Zahnärzte und Hebammen und die Liefè
rungen von Arznei- und Heilmitteln, wenn 
die Vergütung entrichtet wird : 

a) von öffentlichrechtlichen oder kraft 
Gesetzes zugelassenen Körperschaften oder 
Fonds, 

b) von Körperschaften oder Fonds, die 
den durch den G eneralsekretär im Ministe
rium für Finanzen zu erlassenden Bestim
mungen genügen ; 

23) die Beköstigung, Beherbergung und 
die üblichen Naturalleistungen, die ein Un
ternehmer an die in seinem Dienst stehen
den Personen gewährt; 

24) die Vorträge und ähnlichen Leistun
gen in den vom Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen zu bestimmenden Fällen, 
wenn das Entgelt vorwiegend zur Deckung 
der Unkosten verwendet wird. 

(2) Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen kann in die dieser Verordnung 
beigefügte Liste weitere Gegenstände auf
nehmen , die ausschliesslich oder nahezu aus
schliesslich durch Hersteller als Rohstoffe 
verwendet werden. 

§ 13. 

(1) Bei Beachtung der Bestimmungen, 
die der G eneralsekretär im Ministerium für 
Finanzen erlässt, sind von der Ausgleich
steuer befrei t: 

1) Wasser; 
2) Schiffe im Gewicht von mehr als hun

d ert Kilogramm; 
3) Rohstoffe, die in der gegebenenfalls 

nach § 12 , Absatz 2, erweiterten Liste auf-
1 geführt sind ; 

4) Geld, Wertpapiere und amtliche un
gebrauchte niederländische Wertzeichen; 

5) zollfreie in einer Anmeldung erfasstJ 
Gegenstände, deren Wert fünf Gulden nicht 
übersteigt. 

(2) Für die Ausgleichsteuer finden kei-
ne Anwendung: 1 

1) die im Tarif d es Tarifgesetzes 1934 
vorgesehenen Befrei ungen; 

2) die Artikel 16, Buchstabe b , 18, letz
ter Satz, 20, 21 und 22, Absatz 1, Buchstaben 
m und u, des Tarifgesetzes 1934. 

§ 14. 
(1) D er Inspekteur kann einem Herstel-

neraal aan te wijzen, in opdracht en voor 
rekening van een buitenlander verrichte be
werking en verwerking van goederen, welke 
worden ingevoerd en na de bewerking of 
verwerking weder worden uitgevoerd; 

21) de verhuur en de verpachting van 
onroerende zaken, met uitzondering van: 

a) den verhuur van machines en bedrijfs
installaties; 

b) den verhuur van gemeubileerde ka
mers in hotels, pensioens en dergelij ke in
richtingen aan personen , die daar · slechts 
voor een kort oponthoud verblijf houden ; 

22) de diensten van doktoren, tandart
sen en vroedvrouwen, alsmede de leveringen 
van geneesmiddelen, voor zoover de vergoe
ding wordt voldaan : 

a) door ingevolge wettelijke bepalingen 
ingestelde of erkende lichamen of fondsen; 

b) door lichamen of fondsen, welke vol
doen aan de door voornoemden Secretaris
Generaal vast te stellen regelen; 

23) de verstrekking van kost, inwoning 
en gebruikelijke belooningen in natura aan 
in dienst van een ondernemer zijnde per
sonen; 
. 24) de voordrachten en dergelijke werk
zaamheden tegen een vergoeding, in hoofd
zaak strekkende tot dekking van kosten , 
doch alleen in daartoe door voornoemden 
Secretaris-Generaal aan te wijzen gevallen. 

(2) Voornoemde Secretaris-Generaal is 
bevoegd de bij dit besluit behoorende tabel 
aan te vullen met goederen, welke uitsluitend 
of nagenoeg uitsluitend door fabrikanten als 
grondstof worden gebezigd. 

Artikel 13. 

(1) Mits de daartoe 9oor den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën gegeven voorschriften worden in acht 
genomen zijn van de invoerbelasting vrijge
steld: 

1) water; 
2) schepen, welke een gewicht hebben van 

meer dan honderd kilogram; 
3) grondstoffen , vermeld in de bij dit 

besluit behoorende, eventueel ingevolge art. 
12 , tweede lid, aangevulde, tabel; 

4) geld en van overheidswege uitgegeven, 
ongebruikte, Nederlandsche zegels en mer
ken; 

5) niet aan invoerrecht onderworpen, in 
één aangifte begrepen goederen, waarvan de 
waarde niet meer bedraagt dan vijf gulden. 

(2) Ten aanzien van de invoerbelasting 
blijven buiten toepassing: 

1) de vrijstellingen voorzien in het hij 
de Tariefwet 1934 behoorende tarief; 

2) de artikelen 16, letter b , 18, laatste 
volzin, 20, 21 en 22, eerste lid, letters m en 
u, der Tariefwet 1934. 

Artikel 14. 
(1) Qe inspecteur kan aan een fabrikant, 
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Ier auf Antrag widerruflich den umsatzsteu
erfreien Erwerb der benötigten Rohstoffe 
gestatten. 

(2) Der Inspekteur kann von Amts we
gen oder auf Antrag widerruflich bestim
men, dass ein Grosshändler oder Einzelhänd
ler alle oder bestimmte Gegenstände um
satzsteuerfrei oder ausgleichsteuerfrei er
wirbt. Der Grosshändler oder Einzelhändler 
gilt dann als Hersteller im Sinne dieser Ver
ordnung. 

l3) Gegenstände, die auf Grund dieser 
Vorschrift ausgleichsteuerfrei sind, geiten 
auch für die Anwendung anderer gesetzli
cher Bestimmungen als ausgleichsteuerfrei. 

§ 15. 
(1) Auf Antrag wird einem Hersteller 

ein Betrag für die Umsatzsteuer oder Aus
gleichsteuer für die von ihm erworbenen 
Rohstoffe erstattet, die er bei der Bearbei
tung oder Verarbeitung von im Inland ge
lieferten Gegenständen verbraucht hat. 

(2) Auf Antrag wird einem Hersteller, 
Grosshandler oder Einzelhändler, der unge
brauchte Gegenstände ausführt oder in einer 
Zollniederlage einlagert, ein B etrag für die 
Umsatzsteuer oder Ausgleichsteuer erstattet, 
die für die Gegenstände oder die bei ihrer 
Bearbeitung oder Verarbeitun g verbrauch
ten Rohstoffe entrichtet worden ist. 

(3) Der Generalsekretär im Ministe
rium für Finanzen erlässt nähere Bestim
mungen liber die Höhe des Erstattungsan
spruchs. Er kann dabei einen allgemeinen 
Satz vorschreiben. 

(4) Ueber den Antrag auf Erstattung 
entscheidet der Inspekteur. 

§ 16. 
(1) Wenn ein Unternehmer Gegenstände 

in ungebrauchtem Zustand von einem Ab
nehmer zurücknimmt oder wenn ein Unter
nehmer einen Abzug vom Kaufpreis, Preis 
des Werks oder Entgelt gewährt, wird auf 
Antrag des Unternehmers die entsprechende 
Umsatzsteuer erstattet. 

(2) Auf Antrag des Unternehmers wird 
ihm die nach § 9 z'\]viel oder zu Unrecht ent
richtete Umsatzsteuer erstattet. 

(3) Ueber den Antrag auf Erstattung 
entscheidet der Inspekteur. 

§ 17. 
Der Generalsekretär im Ministerium für 

Finanzen kann, wenn die Gegenseitigkeit 
verbürgt ist, bestimmen, dass bei der Ein
fuhr aus einem bestimmten Lande die Aus
gleichsteuer allgemein nicht erhoben oder 
nach einem niedrigeren Massstab bemessen 

op daartoe gedaan verzoek, tot wederopzeg
gens vergunning verleenen de benoodigde 
grondstoffen met vrijstelling van omzetbe
lasting of invoerbelasting in te slaan. 

(2) De inspecteur kan ten aanzien van 
een handelaar, al dan niet op verzoek, tot 
wederopzeggens bepalen, dat alle of bepaalde 
handelswaren met vrijstelling van omzetbe
lasting of invoerbelasting worden ingeslagen. 
De handelaar wordt dan met betrekking tot 
die goederen als fabrikant in den zin van dit 
besluit aangemerkt. 

(3) Goederen, voor welke op den voet 
van dit artikel vrijstelling van invoerbelas
ting wordt genoten, worden voor de toepas
sing van andere wettelijke regelingen geacht 
niet aan invoerbelasting te zijn onderworpen. 

Artikel 15. 

(1) Aan een fabrikant wordt, op daartoe 
gedaan verzoek, ter zake van de omzetbelas
ting of de invoerbelasting, voldaan over door 
hem ingeslagen grondstoffen, welke verbruikt 
zijn bij de bewerking of verwerking van hier 
te lande geleverde goederen, een bedrag te
ruggegeven. 

(2) Aan een fabrikant, groothandelaar of 
kleinhandelaar, die goederen in ongebruikten 
staat uitvoert of opslaat in een entrepot voor 
buitenlandsche goederen, wordt, op daartoe 
gedaan ·verzoek, ter zake van de omzetbelas
ting of de invoerbelasting, voldaan voor die 
goederen of voor de bij de bewerking of ver
werking van die goederen verbruikte grond
stoffen, een bedrag teruggegeven. 

(3) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën geeft nadere rege
len nopens het bedrag van de teruggaaf. Hij 
is bevoegd daarbij het bedrag van de terug
gaaf te regelen naar een algemeenen maat
staf. 

(4) De aan een ondernemer toekomende 
teruggaaf wordt vastgesteld bij beschikking 
van den inspecteur. 

Artikel 16. 
(1) In gevallen, waarin een ondernemer 

goederen in ongebruikten staat terugneemt 
van een afnemer, zoomede in gevallen, waar
in een ondernemer op den verkoopprijs, de 
aannemingssom of de vergoeding een ver
mindering verleent, wordt, op daartoe door 
den ondernemer gedaan verzoek, van de ter 
zake betaalde of te veel betaalde omzetbelas
ting teruggaaf verleend. 

(2) Mede wordt, op daartoe door den 
ondernemer gedaan verzoek, teruggaaf ver
leend van omzetbelasting, welke op den voet 
van artikel 9 te veel of ten onrechte is be
taald. 

(3) De aan een ondernemer toekomende 
teruggaaf wordt vastgesteld bij beschikking 
van den inspecteur. 

Artikel 17. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën is bevoegd, met inacht
neming van het beginsel van wederkeerig
heid, te bepalen, dat bij invoer uit een be
paald land heffing van invoerbelasting ge
heel achterwege blijft of plaats heeft naar een 



1940 327 

wird. Wird die Ausgleichsteuer im Verhältnis 
zu einem Land allgemein nicht erhoben, so 
entfallen bei der Ausfuhr nach diesem Land 
,die Befreiung nach § 12, Absatz 1, Ziffer 6, 
und die Erstattung nach § 15, Absatz 2. 

ABSCHNITT IV. 

Steuernachforderung. 

§ 18. 
(r) Wenn ein Unternehmer 
1) seine Umsatzsteuer nicht oder nicht 

vollständig entrichtet oder 

2) Gegenstände zu Unrechtumsatzsteuer
frei oder ausgleichsteuerfrei erworben oder 

3) Umsatzsteuer oder Ausgleichsteuer zu 
Unrecht erstattet erhalten bat, 

fordert der Inspekteur die verkürzte Umsatz
steuer oder Ausgleichsteuer durch Veranla
gung nach. Die Nachforderung ist ausge
-schlossen, wenn fünf J ahre verstrichen sind. 

(2) Die nachzufordernde Steuer kann bis 
zur fünffachen Höhe des verkürzten Betrags [ 
bemessen werden. 

(3) Ueber die veranlagte Steuer erhält 
<ler Unternehmer einen mit Tagangabe ver
sehenen Steuerbescheid. 

(4) Die Steuer wird am zehnten Tag nach 
dem Ausstellungstag des Steuerbescheids 
fällig . 

ABSCHNITT V. 

Beschwerde und Berufung. 

§ 19. 
(1) Wer sich durch eine Veranlagung 

nach § 18 oder durch eine Entscheidung nach 
§ 15 oder § 16 beschwert fühlt, kann binnen 
einem Monat nach dem Ausstellungstag des 
Bescheids Beschwerde beim Inspekteur ein
reichen. 

(2) Ueber die Beschwerde entscheidet 
der Inspekteur. Die Entscheidung ist zu be
gründen, soweit die Beschwerde zurückge
wiesen wird. Abschrift der Entscheidung ist 
<lem Beschwerdeführer durch eingeschriebe-

1 nen Brief zu übersenden oder ihm gegen eine 
rnit Tagangabe versehene Empfangsbeschei
nigung auszuhändigen. 

§ 20. 

(1) Gegen die Beschwerdeentscheidung 
gemäss § 19, Absatz 2, ist binnen einem Mo
nat, nachdem die Abschrift zur Post gegeben 
oder gegen Empfangsbescheinigung ausge
händigt worden ist, Berufung an die Tarif
kommission (Tariefcommissie) zulässig. 

(2) Artikel 6, Absätze 2 und 3, und Arti
kel 9, 10 und II des Tarifgesetzes 1934 sind 
auf die Berufung anwendbar. 

(3) Hat der Berufungsführer die Pflich-

!ageren heffingsvoet. Ingeval bij invoer uit 
een land heffing van invoerbelasting geheel 
achterwege blijft, vinden bij uitvoer naar dat 
land de vrijstelling van artikel 12, eerste lid, 
No. 6, en de teruggaaf van artikel 15, tweede 
lid, geen toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

Navordering. 
Artikel 18. 

(1) In gevallen waarin: 
1) een ondernemer niet of niet volledig 

de door hem verschuldigde omzetbelasting 
heeft voldaan, 

2) een ondernemer ten onrechte goederen 
met vrijstelling van omzetbelasting of in
voerbelasting heeft ingeslagen, 

3) aan een ondernemer ten onrechte te
ruggaaf van omzetbelasting of invoerbelas
ting is verleend, 
wordt de ten onrechte niet betaalde of ten 
onrechte teruggegeven belasting door mid
del van een door den inspecteur vast te stel
len aanslag nagevorderd. Navordering is uit
gesloten indien sedertdien vijf jaren zijn ver
streken. 

(2) De in een aanslag te begrijpen be
lasting kan worden verhoogd tot het vijfvoud 
van de ten onrechte niet betaalde of ten on
rechte teruggegeven belasting. 

(3) De aanslag wordt door middel van 
een gedagteekend aanslagbiljet ter kennis 
van den ondernemer gebracht. 

(4) De belasting is van den tienden dag 
na dien der dagteekening van het aanslag
biljet invorderbaar. 

HOOFDSTUK V . 

Bezwaar en beroep. 

Artikel 19. 
(1) Hij die bezwaar heeft tegen een hem 

ingevolge artikel 18 opgelegden aanslag of 
tegen een te zijnen aanzien ter uitvoering van 
artikel 15 of artikel 16 genomen beschikking, 
kan binnen een maand na de dagteekening 
van het aanslagbiljet of van de beschikking 
daartegen een bezwaarschrift indienen bij 
den inspecteur. 

(2) Op het bezwaarschrift wordt uit
spraak gedaan door den inspecteur. De uit
spraak is met redenen omkleed, voor zoover 
het bezwaar wordt afgewezen. Afschrift van 
de uitspraak wordt aan den reclamant ge
zonden bij aangeteekenden brief of hem uit
gereikt tegen gedagtee_kend ontvangbewijs. 

Artikel 20. 

(1) Van de beschikking van den inspec
teur, bedoeld in artikel 19, tweede lid, staat 
binnen een maand nada t het afschrift ter 
post is bezorgd of tegen ontvangbewijs is 
uitgereikt, beroep open bij de Tariefcom
missie. 

(2) De artikelen 6, tweede en derde lid, 
9, 10 en II der Tariefwet 1934 vinden ten 
aanzien van het beroep toepassing. 

(3) Indien appellant niet volledig heeft 
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ten, die ihm in den §§ 9, 15, 16, 26 und 27 
sowie in den Durchführungsbestimmungen 
dazu auferlegt sind, nicht vollständig erfüllt, 
so bestätigt die Tarifkommission die Ent
scheidung des Inspekteurs, soweit sie sich 
nicht von ihrer Unrichtigkeit überzeugt. 

(4) Die Tarifkommission entscheidet nur 
liber den B etrag der einfachen Steuer. 

§ 21 , 

(1) Soweit der Untemehmer die nach 
§ 18, Absatz 2, festgesetzte Steuerhöhung 
anficht, ist die Berufung gegen die Beschwer
deentscheidung gemäss § 19, Absatz 2, an 
den "directeur der accijnzen" zu richten. 

(2) Die Berufungsfrist beträgt einen Mo
nat, nachdem der Inspekteur die Abschrift 
seiner Entscheidung zur Post gegeben oder 
gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigt 
hat. 

§ 22, 

Der Inspekteur kann unrichtig veranlagte 
Steuerbeträge von Amts wegen herabsetzen. 

ABSCHNITT VI. 

Beitreibung. 

§ 23. 

(1) Die Bestimmungen über die Beitrei
bung und den Vorrang der Verbrauchsteuem 
sind auf die gemäss § 18 und den Vorschrif
ten auf Grund des § 28 veranlagten Steuem 
anwendbar. Die Beitreibung durch Schuld
haft (lijfsdwang) ist in allen Fällen zulässig. 

(2) Ein Widerspruch gegen die Voll
streckung eines Zwangsbefehls kann sich we
der gegen die Richtigkeit oder die Höhe des 
Steuerbetrags richten noch damit begründet 
werden, dass der Steuerbescheid nicht zuge
gangen ist. 

(3) Wird eine Handelsgesellschaft, ein 
Verein oder eine Körperschaft aufgelöst, so 
haften die mit der Auflösung beauftragten 
Personen persönlich als Gesamtschuldner für 
die Steuer, wenn sie für deren Entrichtung 
hätten sorgen können. Die Bestimmungen der 
Absätze r und 2 finden auf diese Personen 
entsprechende Anwendung. 

ABSCHNITT VII. 

Sonderbestimmungen. 

§ 24. 

Der Generalsekretär im Ministerium für 
Finanzen oder ein von ihm dazu Beauftragter 
kann bestimmen, dass im Betrieb eines Her
stellers eine Fabrikabteilung und eine Han
delsabteilung zu unterscheiden sind. Dann ist 
die Uebertragung von Gegenständen vonder 
Fabrikabteilung auf die Handelsabteilung als 
eine Lieferung anzusehen und der Unter
nehmer hinsichtlich der Handelsabteilung 
als Grosshändler oder Einzelhändler zu be
trachten. 

voldaan aan de hem bij of voor de uitvoe
ring van de artikelen 9, 15, 16, 26 en 27 op
~elegde verplichtingen, wordt de beschik
king van den inspecteur gehandhaafd, tenzij 
aan de Tariefcommissie blijkt dat en in hoe
ver zij onjuist is. 

(4) T en aanzien van aanslagen beslist de 
Tariefcommissie alleen over het bedrag, 
waarop de enkelvoudige belasting moet wor
den vastgesteld. 

Artikel 21. 

(1) Voor zoover de ondernemer bezwaar 
heeft tegen de ingevolge artikel 18, tweede 
lid, toegepaste verhooging van belasting 
staat van de in artikel 19, tweede lid, be
doelde beschikking van den inspecteur be
roep open bij den directeur der accijnzen. 

( 2) Het beroep moet worden ingesteld 
binnen een maand nadat het afschrift van 
voormelde beschikking ter post is bezorgd of 
tegen ontvangbewijs is uitgereikt. 

Artikel 22. 

Onjuiste aanslagen kunnen door den in
specteur ambtshalve worden verminderd. 

HOOFDSTUK Vl. 

Invordering. 

Artikel 23. 

(1) Ten aanzien van aanslagen, opge
legd ingevolge artikel 18 of ingevolge op 
artikel 28 gegronde voorschriften, zijn d e 
bepalingen van toepassing, welke de invor
dering en den voorrang bij wanbetaling van 
accijnzen regelen, met dien verstande, dat 
de invordering in alle gevallen door middel 
van lijfsdwang kan geschieden. 

(2) Verzet tegen de t enuitvoerlegging 
van het dwangbevel kan niet gericht zijn 
tegen de juistheid of de hoegrootheid van 
den aanslag, noch gegrond zijn op de om
standigheid, dat het aanslagbiljet niet is ont
vangen. 

(3) In geval van ontbinding van een ven
nootschap, vereeniging of lichaam zijn de 
met de vereffening belaste personen hoofde
lijk mede aansprakelijk voor de belasting, 
voor welker voldoening zij hadden kunnen 
zorgdragen. Het in het eerste en tweede lid 
bepaalde vindt te hunnen aanzien overeen
komstige toepassing. 

HOOFDSTUK VII. 

Bijzondere bepalingen. 

Artikel 24. 

T en aanzien van het bedrijf van een fabri
kant kan door of vanwege den Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën worden bepaald dat daarin een fabrieks
afdeeling en een handelsafdeeling zullen wor
den onderscheiden. Alsdan wordt de over
dracht van goederen van de fabrieksafdee
ling naar de handelsafdeeling als een levering 
aangemerkt en wordt de ondernemer ter zake 
van de handelsafdeeling als groothandelaar 
of kleinhandelaar aangemerkt. 
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§ 25. 
(1) Es ist den Unternehmern verbeten, 

die Umsatzsteuer ganz oder teilweise geson
dert von den Lieferungs- oder Leistungsemp
fängern zu fordern. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht, 
wenn gesetzlich bemessene Sätze als Kauf
preis, Preis des Werks oder als Entgelt an
gesetzt werden. 

(3) Vereinbarungen sind nichtig, soweit 
sie mit dem Verbot im Widerspruch stehen. 

§ 26. 
(1) Der Unternehmer ist verpflichtet, 

1) den Gegenstand seiner Lieferungen 
und sonstigen Leistungen, 

2) die dafür erhaltenen und zurückge
währten Beträge oder andern Gegenleistun
gen, 

3) die von andern erworbenen und zu
rückgenommenen Gegenstände täglich auf
zuzeichnen. 

(2) Die Aufzeichnungen sind deutlich 
und unter Angabe der nötigen Einzelheiten 
so übersichtlich zu machen, dass danach die 
für den Steuerbemessungszeitraum geschul
dete Umsatzsteuer entsprechend den unter
schiedlichen Steuersätzen errechnet werden 
kann und die Steuerbefreiungen und Steuer
erstattungen festgestellt werden können. 

§ 27. 
(1) Der Unternehmer hat dem Inspek

teur und den von ihm beauftragten Beamten 
auf Verlangen Einsicht in alle Bücher und 
Schriftstücke zu gewähren, deren Kenntnis 
für die Durchführung dieser Verordnung von 
Nutzen sein kann. 

(2) D er Unternehmer ist verpflichtet, 
den im Absatz 1 bezeichneten Beamten alle 
Auskünfte zu crteilen, die für die Durch
führung dieser Verordnung erforderlich sind. 

(3) Die gleichen Pflichten bestehen ge
genüber der Tarifkommission, dem "direc
teur der accijnzen" und den vom Vorsitzen
den der Tarifkommission oder vom "direc
teur der accijnzen" beauftragten P ersonen. 

(4) Wer Einsicht in Bücher oder andere 
Schriftstücke zu gestatten hat, muss gegen 
sich geiten lassen, dass er sie auch zur Ver
fügung hat, es sei denn, dass das Gegenteil 
anzunehmen ist. 

1 

(s) Der Unternehmer kann sich in Be
zug auf die Erfüllung der Pflichten, die in 
den Absätzen 1 bis 4 bezeichnet sind, nicht 
mit Erfolg auf eine Geheimhaltungspfliclit 
berufen, und zwar auch dann nicht, wenn 
ihm diese durch eine Gesetzesvorschrift auf
erlegt ist. 

(6) Die im Absatz 1 bezeichneten Bü
cher und Schriftstücke müssen, soweit der 
I nspekteur keine Abweichung davon gestat
tet hat, fünf J ahre aufbewahrt werden. D ie 
Frist beginnt mit dem Ablaut des Kalender
jahrs, auf das sie sich beziehen. 

Artikel 25. 

(1) Het is den ondernemers verboden aan 
degenen aan wie de leveringen geschieden of 
de diensten worden bewezen de omzetbelas
ting geheel of gedeeltelijk afzonderlijk in re
kening te brengen. 

(2) Het in het eerste lid vervatte verbod 
geldt niet in gevallen, waarin het bedrag van 
den verkoopprijs, de aannemingssom of de 
vergoeding aan de hand van wettelijke tarie
ven wordt vastgesteld. 

(3) Bedingen, strijdig met dit artikel, 
zijn nietig. 

Artikel 26. 
( 1) Een ondernemer is gehouden van dag 

tot dag aanteekening te houden omtrent: 
1) de geleverde goederen en de verrichte 

diensten; 
2) de ter zake ontvangen en terugbetaal

de bedragen of andere tegenwaarden; 

3) de van anderen betrokken en terug
genomen goederen. 

(2) De aanteekeningen worden gehouden 
op zoodanige duidelijke en overzichtelijke 
wijze en met vermelding van zoodanige bij
zonderheden dat aan de hand daarvan de 
door den ondernemer over een bepaald tijd
vak verschuldigde omzetbelasting, naar de 
onderscheidingen van het tarief kan worden 
berekend en vrijstellingen en teruggaven van 
belasting kunnen worden vastgesteld. 

Artikel 27. 
(1) Een ondernemer is, desgevorderd, 

gehouden aan den inspecteur of aan een door 
dezen aangewezen ambtenaar inzage te ver
leenen van alle boeken en bescheiden, waar
van de kennisneming voor de uitvoering van 
dit besluit van nut kan zijn. 

(2) Een ondernemer is gehouden aan de 
in het eerste lid genoemde ambtenaren alle 
voor de uitvoering van dit besluit noodige 
inlichtingen te verstrekken. 

(3) Gelijke verplichtingen bestaan tegen
over de Tariefcommissie, den directeur der 
accijnzen en de door den voorzitter dier com
missie of door den directeur der accijnzen 
aangewezen personen. 

(4) Hij die inzage van boeken en be
scheiden moet verleenen, wordt geacht die 
in zijn bezit te hebben, tenzij het tegendeel 
aannemelijk is . 

(5) Voor een weigering om te voldoen 
aan een in de eerste vier leden van dit ar
tikel omschreven verplichting kan een on
dernemer zich niet met vrucht beroepen op 
de omstandigheid, dat hij uit eenigerlei hoof
de tot geheimhouding verplicht is, zelfs niet, 
indien deze hem bij een wettelijke bepaling 
is opgelegd. 

(6) D e in het eerste lid bedoelde boeken 
en bescheiden moeten, voor zoover niet de 
inspecteur afwijking heeft toegestaan, wor
den bewaard gedurende vijf jaren na afloop 
van het kalenderjaar, waarop zij betrekking 
hebben. 
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§ 28. 
Der Generalsekretär im Ministerium für 

Finanzen kann 
1) die zur Ergänzung und Durchführung 

<iieser Verordnung erforderlichen Vorschrif-
ten erlassen; · 

2) zur Erleichterung der Steuererhebung 
oder ihrer Ueberwachung von dieser Verord
nung abweichende Vorschriften erlassen; 

3) für bestimmte Fälle oder Gruppen 
von Fällen erhebliche unbillige Härten, die 
-sich bei Anwendung dieser Verordnung er
geben, beseitigen. 

ABSCHNITT VIII. 
Strafbestimmungen. 

§ 29. 

Wer eine Anmeldung gemäss § 9 oder den 
Vorschriften, die nach § 28 erlassen werden, 
vorsätzlich unrichtig oder unvollständig ab
·gibt, wird, wenn daraus ein Nachteil für den 
Staat entstehen kann, mit Gefängnis bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu zehn
tausend Gulden bestraft. 

§ 30. 

Wer der Tarifkommission oder einer im 
§ 2 7 bezeichneten Person vorsätzlich ein fal
sches oder verfälschtes Buch oder anderes 
Schriftstück vorlegt oder zur Einsicht anbie
tet, wird mit Gefängnis bis zu zwei J ahren 
oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Gul
den bestraft. 

§ 31. 
Mit Haft bis zu zwei Monaten oder Geld

strafe bis zu fünftausend Gulden wird be
straft 

1) der Unternehmer, der eine Anmeldung 
nicht abgibt, zu der er gemäss § 9 oder den 
Vorschriften, die nach § 28 erlassen werden, 
verpflichtet ist; 

2) der Unternehmer, der dem Verbot des 
§ 25 zuwiderhandelt; 

3) der Unternehmer, der eine ihm durch 
§ 26 oder § 2 7 auferlegte Pflicht nicht erfüllt 
oder unrichtige oder unvollständige Aus
kunft (§ 2 7) erteilt; 

4) wer einer allgemeinen Vorschrift, die 
der G eneralsekretär im Ministerium für Fi
nanzen auf Grund dieser Verordnung erlas
sen hat, zuwiderhandelt. 

§ 32. 
(1) Wenn eine nach dieser Verordnung 

strafbare Handlung im Rahmen des Betriebs 
einer juristischen Person begangen wird, so 
werden die Verwaltungsmitglieder bestraft. 

(2) Ueber ein Verwaltungsmitglied, das 
bei der Handlung nicht mitgewirkt hat, wird 
eine Strafe nicht verhängt. 

§ 33. 
Die nach den -§§ 29 und 30 strafbaren 

Handlungen sind Verbrechen (misdrijven). 
Die nach § 3 1 strafbaren Handlungen sind 
Uebertretungen ( ovet'tredingen). 

Artikel 28. 
De Secretaris-Generaal van het Departe

ment van Financiën is bevoegd: 
1) voorschriften, noodig tot aanvulling 

en ter uitvoering van dit besluit, uit te vaar
digen; 

2) ter vergemakkelijking van de heffing 
van de belasting of van de controle op de 
heffing van de belasting van dit besluit af
wijkende voorschriften uit te vaardigen; 

3) voor bepaalde gevallen of groepen van 
gevallen te gemoet te komen aan onbillijk
heden van overwegenden aard, die zich bij de 
toepassing van dit besluit mochten voordoen. 

HOOFDSTUK VIII. 
Bepalingen van strafrechtelijken aard. 

Artikel 29. 

Hij die een aangifte als bedoeld is in ar
tikel 9 of vereischt is bij krachtens artikel 
28 uitgevaardigde voorschriften, opzettelijk 
onjuist of onvolledig doet wordt, indien 
daaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste tien
duizend gulden. 

Artikel 30. 

Hij die aan de Tariefcommissie of aan een 
in artikel 2 7 bedoelden persoon opzettelijk 
een valsch of verrnlscht boek of ander ge
schrift overlegt of ter inzage aanbiedt wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren of geldboete van ten hoogste tien
duizend gulden. 

Artikel 31. 
Met hechtenis van ten hoogste twee maan

den of geldboete van ten hoogste vijfduizend 
gulden wordt gestraft: 

1) de ondernemer die, gehouden tot aan
gifte ingevolge artikel 9 of ingevolge krach
tens artikel 28 uitgevaardigde voorschriften, 
niet de vereischte aangifte doet ; 

2) de ondernemer die het in artikel 2 s 
vervatte verbod overtreedt; 

3) de ondernemer die niet voldoet aan 
een hem bij artikel 26 of artikel 27 opgelegde 
verplichting, of, bij toepassing van artikel 
27, onjuiste of onvolledige inlichtingen ver
strekt; 

4) hij die een krachtens dit besluit door 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën vastgesteld algemeen 
voorschrift overt reedt. 

Artikel 32. 
(1) Indien een bij dit besluit strafbaar 

gesteld feit wordt begaan door of vanwege 
een rechtspersoon, wordt de strafvervolging 
ingesteld en de straf uitgesproken tegen de 
leden van het bestuur. 

(2) Geen straf wordt uitgesproken tegen 
den bestuurder, van wien blijkt, dat het feit 
buiten zijn toedoen is begaan. 

Artikel 33. 
De bij de artikelen 29 en 30 strafbaar ge

stelde feiten worden beschouwd als misdrij
ven. De bij artikel 31 strafbaar gestelde fei
ten_ worden beschouwd als overtredingen. 
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§ 34. 
(1) Mit der Fahndung nach Zuwider

handlungen gegen diese Verordnung sind 
auch die Beamten der Staatssteuerverwal
tung beauftragt. 

(2) Die Niederschrift über eine nach § 
31 strafbare Handlung wird dem Beschuldig
ten abschriftlich mitgeteilt. 

(3) Die Fahndungsbeamten dürfen -
notfalls unter G ewaltanwendung ( met be
hulp van den sterken arm) - alle Räume 
und Grundstücke betreten, wenn sie mit 
Grund vermuten, dass sich dort G egenstände 
befinden, die zur Aufdeckung einer nach die
ser Verordnung oder kraft dieser Verordnung 
strafbaren Handlung nützlich sein können. 
Sie können diese Gegenstände beschlagnah
men und ihre Auslieferung fordem. 

(4) Die Fahndungsbeamten dürfen 
Wohnräume gegen den Willen des Bewohners 
nur betreten, wenn sie einen schriftlichen 
Auftrag des Bürgermeisters oder des Amts
richters (kantonrechter) besitzen. Der Auf
trag darf nur unter Angabe der Gründe ver
weigert werden. D ie Beamten haben eine 
Niederschrift über das Betreten der Wohn
räume anzufertigen und eine Abschrift davon 
dem Bewohner binnen achtundvierzig Stun
den auszuhändigen. 

§ 35. 
(1) Die nach § 31 strafbaren Handlungen 

werden im Auftrag des Generalsekretärs im 
Ministerium für Finanzen nach dem Ver
fahren v erfolgt, das im sechsten Titel des 
vierten Buches der Strafprozessordnung 
(Wetboek van Strafvordering) geregelt ist. 

(2) ' Der Generalsekretär im Ministerium 
für Finanzen oder ein von ihm Beauftragtet 
können dem Beschuldigten die aussergericht
liche Erledigung gestatten. 

ABSCHNITT IX. 
Uebergangs- und Schlussbestimmrmgen. 

§ 36. 
(1) Der Generalsekretär im Ministerium 

für Finanzen erlässt Bestimmungen für die 
Ueberleitung der Steuererhebung nach dem 
Umsatzst euergesetz 1933 (Staatsblatt Nr, 
546) auf die Steuererhebung nach dieser 
Verordnung. 

(2) Auf die Anmeldungen , die Einsicht
nahme und die Vorlegung von Büchern und 
anderen Schriftstücken gemäss den im Ab
satz 1 bezeichneten Bestimmungen finden die 
§§ 29 u nd 30 entsprechende Anwendung. 

§ 37. 
(1) Wer auf Grund einer vor dem In

krafttreten diese r Verordnung getroffenen 
Vereinbarung verpflichtet ist, Gegenstände 
zu liefem oder sonstige L eistungen zu bewir
ken, ist berechtigt, den Mehrbetrag an Um
satzsteuer und Ausgleichsteuer, den er infolge 
des Inkrafttretens dieser Verordnung aufzu-

Artikel 34. 
(1) Met het opsporen van de bij dit be

sluit strafbaar gestelde feiten zijn mede be
last de ambtenaren van 's Rijks belasting
dienst. 

(2) Van het proces-verbaal opgemaakt 
ter zake van een bij artikel 3 1 strafbaar ge
steld feit wordt aan den verdachte een af
schrift uitgereikt. 

(3) De opsporingsambtenaren hebben, 
zoo noodig met behulp van den sterken arm, 
toegang tot alle panden en terreinen, waarin 
of waarop, naar hun redelijk vermoeden, 
voorwerpen aanwezig zijn, die tot ontdekking 
van een bij dit besluit strafbaar gesteld feit 
dienstig kunnen zijn. Zij zijn bevoegd die 
voorwerpen in beslag te nemen en daarvan 
de uitlevering te vorderen. 

(4) De opsporingsambtenaren treden tot 
woning dienende lokalen tegen den wil van 
den bewoner niet binnen dan voorzien van 
een schriftelijke lastgeving van den burge
meester of den kantonrechter. De lastgeving 
wordt niet geweigerd dan met opgaaf van 
reden en. Van een onderzoek op dezen voet 
maken de ambtenaren procesverbaal op 
waarvan binnen twee etmalen aan den bewo
ner een afschrift wordt uitgereikt. 

Artikel 35. 
( 1) De bij artikel 3 1 strafbaar gestelde 

feiten worden vanwege den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën ver
volgd op de wijze, als is b edoeld in den zes
den titel van het vierde boek van het Wet
boek van Strafvordering. 

(2) D e verdachte kan door of vanwege 
voomoemden Secretaris-Generaal tot trans
actie worden toegelaten . 

HOOFDSTUK IX. 
Overgangs- en slotbepalingen. 

Artikel 36. 
(1) De Secretaris-Generaal van het De

partement van Financiën stelt bepalingen 
vast, welke den overgang regelen van de hef
fing van de belasting ingevolge de Omzetbe
lastingwet 1933 (Staatsblad No. 546) tot de 
heffing van de belasting ingevolge het on
derwerpelijk b esluit. 

(2) T en aanzien van het doen van aan
giften, vereischt bij de in het eerste lid be
doelde bepalingen, en ten aanzien van het 
ter inzage aanbieden of overleggen van boe
ken of andere geschriften bij de toepassing 
van die bepalingen vinden de artikelen 29 
en 30 van dit besluit overeenkomstige toe
passing. 

Artikel 37. 
(1) Hij die ingevolge een vóór de inwer

kingtreding van dit besluit gesloten over
eenkomst verplicht is goederen te leveren of 
een dienst te verrichten , is bevoegd hetgeen 
van hem met betrekking tot die goederen of 
den dienst wegens omzetbelasting of invoer
belasting meer is gevorderd dan vóór de in-
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wenden hat, dem Leistungsempfänger in 
Rechnung zu stellen. Vereinbarungen sind 
nichtig, soweit sie dieser Vorschrift entgegen
stehen. 

(2) Auf Grund der Verordnung Nr. 218/ 
1940 über die Ernennung eines Bevollmäch
tigten für die Preise kann etwas anderes be
stimmt werden. 

§ 38. 
(1) Diese Verordnung tritt am r. Januar 

1941 in Kraft. Für Zigarren, Zigaretten, 
Rauch-, Kau und Schnupftabak treten die 
Bestimmungen liber die Umsatzsteuer und 
die Ausgleichsteuer erst a m r. April 1941 in 
Kraft. 

(2) Mit dem erstgenannten Zeitpunkt 
tritt das Umsatzsteuergesetz 1933 (Staats
blatt Nr. 546) ausser Kraft, es bleibt für die 
vor diesem Zeitpunkt entstandenen Steuer
ansprüche und begangenen strafbaren Hand
lungen in Kraft. 

(3) Artikel 25 und die Strafbestimmun
gen des Umsatzsteuergesetzes 1933, soweit 
sie Zuwiderhandlungen gegen den Artikel 25 
betreffen, gelten bis zum 31. D ezember 1942. 

(4) Diese Verordnung wird als "Umsatz
steuerverordnung 1940" zitiert. 

D en Haag, am 17. D ezember 1940. 
Der G .-S. im Min. für Finanzen, 

L. J. A. TRIP. 

LIS'l'E 
,remäss § l:l, Absatz 1, Zlfrer 5. 

r. Altmaterial. 
2. Walfischbein, unbearbeitet. 
3. Bernstein, Horn, Elfenbein, Koralle, 

Meerschaum, Perlmutter und Schild
patt, in rohem Zustand. 

4. Knochen und Knochenmehl. 
5. Zuckerrüben. 
6. Kakaobohnen. 
7. Zelluloid, Cellon, Ebonit, Kunstharz, 

Kunsthorn und ähnliche Stoffe, in Form 
von Blättern, Röhren, Blöcken , Platten, 
Streifen oder Stäben. 

8. Kopra. 
9. Diamanten, sonstige Edelsteine und 

Halbedelsteine, ungefasst. 
:10. Druckerschwärze. 
11. Ferromangan, F errosilizium, Ferro

chrom, Ferrowolfram, Ferromolybdän, 
Ferrophosphor und ähnliche eisenhaltige 
Legierungen in Form von nicht weiter 

' bearbeiteten Blättern, Blöcken, Platten 
und Stäben (sogenannten Vorlegierun
gen). 

12 . Garn, und zwar: 
a. eindrähtiges Garn aus Baumwolle in 

jeder Aufmachung; 
b. eindrähtiges Garn aus Seide und aus 

Kunstseide in jeder Aufmachung; 
c. eindrähtiges Leinengarn in jeder Auf

machung; 
d . sonstiges eindrähtiges Garn, aufge

macht auf Kopse, ,,Cones", Spulen 
oder ähnlichen Wickelmitteln oder in 

werkingtreding van dit besluit had kunnen 
geschieden, terug te vorderen van dengene, 
aan wien hij de goederen moet leveren of ten 
behoeve van wien hij den dienst moet ver
richten. Hiermede strijdige bedingen zijn nie
tig. 

(2) Krachtens het Besluit No. 218/1940 
in zake de benoeming van een Gemachtigde 
voor de Prijzen kan anders worden bepaald. 

Artikel 38. 
(1) D it besluit treedt in werking met in

gang van I Januari 1941, behalve voor zoo
veel betreft de heffing van de omzetbelas
ting en invoerbelasting van sigaren, sigaret
ten, rook- en pruimtabak en snuif, welke in 
werking treedt met ingang van I April 1941. 

(2) Op eerstvermeld tijdstip vervalt de 
Omzetbelastingwet 1933 (Staatsblad No. 
546) , behalve ten aanzien van reeds ver
schuldigde belasting en begane strafbare fei
ten. 

(3) Artikel 2 5 en artikel 3 r j O artikel 2 5 
dier wet blijven van kracht tot en met 31 
December 1942. 

(4) Dit besluit wordt aangehaald als 
,,Besluit op de Omzetbelasting 1940". 

's-Gravenhage, 17 December 1940. 
De S .-G. van het Dep. van Financiën, 

L. J. A. TRIP. 

TABEL 
be1loeld In artikel 12, eerste lld, No. 5. 

r. Afval. 
2. Balein, ruwe. 
3. Barnsteen, hoorn, ivoor, koraal, meer

schuim, paarlemoer en schildpad, in ru
wen staat. 

4. Beenderen en beenderenmeel. 
5. Beetwortelen. 
6. Cacaoboonen. 
7. Celluloïd, cellon, eboniet, kunsthars, 

kunsthoorn en dergelijke stoffen, enkel 
gevormd tot bladen, buizen, blokken, 
platen, reepen of staven. 

8. Copra. 
9. Diamanten, andere edelsteenen en half

edelsteenen, ongezet. 
xo. Drukinkt. 
r r. Ferromangaan, ferrosilicium, ferro

chroom, ferrowolfram, ferromolybdeen, 
ferrophosphor en dergelijke ijzerhouden
de alliages en mengsels in niet verder 

_bewerkte bladen, blokken, platen of sta
ven (z.g. voorlegeeringen). 

12. Garens, voor zoover het betreft: 
a. eendraads katoenen garen in elke op

making; 
b. eendraads zijden garen en eendxaads 

kunstzijden garen in elke opmaking; 
c. eendraads linnen garen in elke op

making; 
d. andere eendraads garens, opgemaakt 

op cops, cones, spoelen of dergelijke 
opwindmiddelen of opgemaakt tot 
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Form von Kopsen oder "Cones" auf
gemacht, wenn die Länge der Auf
machung und bei der Aufmachung 
auf " Cones" oder in Form von "Co
nes" die .H öhe 10 Zentimeter oder 
mehr beträgt. 

13. Gummi und Harz, roh. 
14. Getreide, auch Buchweizen. 
15. Erdnüsse, unbearbeitet, auch ohne 

Schale. 
16. Hopfen. 
17. Holz, nur einmal gesägt und/oder be

hauen, und zwar: 
Zedernholz, Djatiholz, Ebenholz, Ma
hagoniholz, Nussbaumholz, Okouméholz, 
Palisanderholz, Rosenholz, Nussbaum
wurtelholz. 

18. Holzzellulose in Blättern oder Bogen, 
Holzbrei, Holzpulpe, Holzschliff, Holz
mehl und Holzstaub. 

19. Häute und Felle, frisch oder nur gesal
zen oder getrocknet. 

20. Baumwolle, roh , auch gewasschen, ge
reinigt und gebleicht, nur als Rohstoff 
für Spinnereien. 

2 1. Kaffee , ungebrannt. 
22. Kork, roh. 
23. Quarz, Mika, Feldspat, roh. 
24. Leder, mit Ausnahme von Sämischleder. 
25. Mehl aus Getreide, auch Kernmehl. 
26. Melasse, Melado. 
27. Düngemittel. 
28. Metallerze. 
29. Metalle, und zwar : 

30. 

33. 

I. Edelmetalle (Platin, Platinmetalle, 
Gold und Silber) und Legierungen, 
die ganz oder überwiegend aus die
sen Metallen bestehen ; 

II. Eisen, Kupfer, Zinn, Zink, Blei, 
Nickel und Aluminium und Legie
rungen, die ganz oder teilweise aus 
diesen Metallen bestehen, und 
zwar: 
a . roh in Schiffchen, Gusslingen, 

Blöcken, Kuchen, Klötzen oder 
Körnern; 

b. vorgeschmiedet, vorgewalzt 
oder in sonstiger vorbearbeite;
ter Form, wie : ,;Blooms", In
gots, Knüppeln, ,.Slabs", Blöc
ken oder Kuchen; 

III. Kupfer, Zinn, Aluminium, Nickel 
und Legierungen dieser Metalle in 
nicht weiter bearbeiteten Blättern, 
Blöcken, Platten oder Stäben mit 
Ausnahme von zum Vergolden ge
eignetem Blattkupfer. 

Oele und Fette (rohe pflanzliche und 
tierische), wenn sie für den menschli
chen Genuss oder für Haushaltszwecke 
ungeeignet sind. 
Perlen, nicht durchbohrt und ungefasst. 
Pflanzenfasern, roh (zum Beispiel 
Flachs, Hanf und Jute). 
Gummi, Kautschuk, Guttapercha, roh, 
in Blöcken oder in Pulverform, sowie 
Latex, Revertex und Balata. 

34. Schalen ( schelpen). 

cops of cones, een en ander indien de 
lengte van de opmaking of, bij op
making op of tot cones, de hoogte, 
10 centimeter of meer bedraagt. 

13. Gommen en harsen, ruwe. 
14. Granen, waaronder boekweit. 
15. Grondnoten, onbewerkte, ook indien ont

daan van dop. 
16. Hop. 
17. Hout, ten hoogste enkel gezaagd en/of 

behakt, voor zoover het betreft: ceder
hout, djatihout, ebbenhout, mahonie
hout, notenhout, okouméhout, palissan
derhout, rozenhout, wortelnotenhout. 

18. Houtcellulose in bladen of vellen, hout
pap, houtpulp, houtslijp, houtmeel en 
houtstof. 

19. Huiden en vellen, versch of enkel ge
zouten of gedroogd. 

20. Katoen, ruwe al dan niet gewasschen, 
gereinigd of gebleekt (grondstof voor 
spinnerijen). 

21. Koffie, ongebrand. 
22. Kurk, ruwe. 
-23. Kwarts, mica en veldspaath, ruwe. 
24. Leder, met uitzondering van zeemleder. 
25. Meel en bloem van granen. 
26. Melasse en melado. 
2 7. Meststoffen. 
28. Metaalertsen. 
29. Metalen, t.w. 

I. Edele metalen (platina, platina
metalen, goud en zilver), zoomede 
alliages en mengsels welke geheel 
of hoofdzakelijk uit die metalen 
bestaan; 

II. IJzer, koper, tin, zink, lood, nikkel 
en aluminium, zoomede alliages en 
mengsels welke geheel of hoofd
zakelijk uit deze metalen bestaan: 

a. ruw in schuitjes, gietelingen, 
blokken, koeken, klompen of 
korrels; 

b. voorgesmeed, voorgewalst of in 
anderen voorbewerkten vorm, 
als: blooms,. ingots; knuppels, 
slabs, blokken of koeken; 

III. Koper, tin, aluminium, nikkel en 
alliages van deze metalen in niet 
verder bewerkte bladen, blokken, 
platen of staven, met uitzondering 
van bladkoper geschikt voor ver
gulden. 

30. Oliën en vetten, ruwe plantaardige en 
dierlijke, mits niet geschikt voor men
schelijke consumptie of huishoudelijk ge
bruik. 

31. Parels, niet doorboord en ongezet. 
32. Plantenvezels, ruwe (vlas, hennep, jute, 

enz.). 
33. Rubber, caoutchouc, gutta-percha, ruwe, 

een en ander in vellen, in blokken of in 
poedervorm, benevens latex, revertex en 
balata. 

34· Schelpen. 



N°. 242-244 334 

35. Schrott. 
36. Sojabohnen. 
37. Zellwolle. 
38. Tabak in Rollen oder Blättern und unge

kerbte, ungeplättete Tabakstiele. 
39. Futtermittel, auch Gras, Heu und Stroh. 

40. Wolle, roh, auch gewaschen, gereinigt, 
entfettet, karbonisiert, gebleicht, ge
färbt, gekrempelt (gestrichen) und ge
kämmt, einschliesslich der Vlollkämm
linge. 

41. Saatgut. 

N °. 243. 

9. Dezember 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekrctärs im Ministerium für 
Handel, Gewerbe und Schiffahrt zur 
Durchführung des Zuteilungsgesetzes 
1939 (Zuteilung von Gasgeneratoren). 
(Verordnungsblatt, Stück 42). 

Auf Grund des Artikels 4 des Zuteilungs
gesetzes 1939 (Staatsblatt Nr. 633) und ge
mäss den§§ 2 und 3 der Verordnung Nr. 3/ 
1940 des Reichskommissars für die besetzten 
niederländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Gasgeneratoren, Pressgaseinrichtungen und 
Druckbehälter sind, soweit sie zum Antrei
ben von Kraftfahrzeugen dienen, Zuteilungs
waren im Sinne des Artikels 4 des Zutei
lungsgesetzes 1939. 

§ 2. 

D ie zur Durchführung des § 1 erforder
lichen Vorschriften werden vom General
sekretär im Ministerium für Handel, Ge
werbe und Schiffahrt erlassen. 

§ 3 . 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
kündung in Kraft. 

Den Haag, am 9. Dezember 1940. 
Der G.-S. im Min. für Handel, Gewerbe 

und Schilfahrt, 
H. M. HIRSCHFELD. 

25. November 1940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Landwirtschaft und Fischerei zur Ab
änderung des Krisengesetzes für die 
Landwirtschaft vom 5. Mai 1933 (Staats
blatt Nr. 261). (Verordnungsblatt, Stück 
42). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/1940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/r940 des Reichskommissars 
für die besetzten niederländischen Gebiete 
wird im Sinne des Artikels 1, Ziffer 5, Buch
stabe c, und des Artikels 37, Absatz 1, des 
Krisengesetzes für die Landwirtschaft vom 
5. Mai 1933 (Staatsblatt Nr. 261) verordnet: 

35. Schroot. 
36. Sojaboonen. 
3 7. Stapelvezels. 
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38. Tabak in rollen of bladen en niet ge
korven ongeplette tabaksstelen. 

39. Veevoeder, waaronder gras, hooi en 
stroo. 

40. Wol , ruwe, al dan niet gewasschen, ge
reinigd, ontvet, gecarboniseerd, gebleekt, 
geverfd, gekaard en gekamd, kammelin
gen daaronder begrepen. 

41. Zaden. 

N °. 243. 

9 December 1940. BESCHIKKING van 
den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart ingevolge de Distributie
wet 1939 (distributie van gasgenerato
ren). (Verordeningenblad, Stuk 42). 

Ingevolge artikel 4 van de Distributiewet 
1939 (Staatsblad No. 633) en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Gasgeneratoren, persgasinstallaties en 
drukvaten, een en ander voor zoover dienen
de voor de voortstuwing van motorvaar- en 
-voertuigen, worden aangewezen als distribu
tiegoederen in den zin van artikel 4 van de 
Distributiewet 1939. 

Artikel 2. 

De voor de uitvoering van artikel 1 noo
dige voorschriften worden door den Secreta
ris-Generaal van het Departement van Han
del, Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld. 

Artikel 3. 
Deze beschikking treedt in werking op den 

dag harer afkondiging. 
's-Gravenhage, 9 December 1940. 

De S.-G. van het Dep. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, 

H. M. HIRSCHFELD. 

25 November 1940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij tot wijzi
ging van de Landbouw-Crisiswet 1933. 
(Verordeningenblad, Stuk 42.) 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt in verband met artikel 1, onder 
5 ° ., onder c, juncto artikel 3 7, lid 1, van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 
261) bepaald: 
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' § I. 

Artikel 1, Ziffer 5, Buchstabe a, d es Kri
sengesetzes für die Landwirtschaft vom 5. 
Mai 1933 (Staatsblatt Nr. 261) wird dahin 
abgeändert, dass an Stelle des Wortes 
"pluimvee;" (lebendes F edervieh) die Worte 
,,pluimvee en ander voor menschelijke con
sumptie geschikt gevogelte; wild;" (leben
des Federvieh und anderes für den mensch
lichen Gebrauch geeignetes Geflligel ; Wild;) 
treten. 

§ 2, 

Diese Verordnung tritt am Tage ihrer Ver
klindung in Kraft. 

Den Haag, am 25. November 1940. 
Der. G.-S. im Min. für Landwirtschalt 

und Fischerei, 
H. M . HIRSCHFELD. 

N ° . 245. 

z3. Dezember z940. VERORDNUNG der 
G eneralsekretäre in den Ministerien für 
Waterstaat und für Handel, Gewerbe 
und Schiffahrt liber Transportpreise 
(Transportpreisverordnung 1940). (Ver
ordnungsblatt, Stück 42). 

Auf Grund des § 2 der Verordnung Nr. 
218/1940 liber die Ernennung eines Bevoll
mächtigten für die Preise und gemäss den §§ 
2 und 3 der Verordnung Nr. 3 /1940 des 
.Reichskommissars für die besetzten nieder
ländischen Gebiete wird verordnet: 

§ I. 

Es ist verboten, einen Transportpreis aus
zubedingen, zu versprechen, anzunehmen 
oder zu zahlen, der höher ist, als in den nach
stehenden Bestimmungen zugelassen ist. 

§ 2. 

Transportpreis im Sinne dieser Verord
nung ist die Gesamtheit der von einem 
Transportunternehmer (vervoerder), Ver
mieter von Transportmitteln oder Dritten in 
oder im Zusammenhang mit einem Trans
portvertrag oder einem Vertrag liber die Ver
mietung von Transportmitteln ausbedunge
nen Entgelte. 

§ 3· 
(1) Der höchste zulässige Transportpreis 

ist der Preis, den der Transportunternehmer 
(vervoerder), Vermieter oder em Dritter im 
Zeitraum vom 3. Mai bis einschliesslich 9. 
Mai ,940 auf Grund eines Transportvertrags 
oder \iermietungsvertrags ausbedungen oder 
erhalten hat. 

(2) Hat der Transportunternehmer (ver
voerder), Vermieter oder ein Dritter keinen 

1 

Transportpreis im Sinne des Absatzes 1 aus
bedungen oder erhalten, so gilt als höchster 
zulässiger Transportpreis der Preis , der im 
Zeitraum vom 3. Mai bis einschliesslich 9. 
Mai 1940 für einen gleichartigen oder ver
gleichbaren Transportvertrag oder Vermie
tungsvertrag liblich war. 

(3) Im librigen gilt als höchster zuläs-

N°. 244-245, 

Artikel 1. 

Artikel 1, onder 5 °., onder a, van de Land
bouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) 
wordt gewijzigd in dier voege, dat in plaats. 
van het woord "pluimvee;" wordt gelezen: 
,,pluimvee en ander voor menschelijke con
sumptie geschikt gevogelte; wild;" . 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op den dag_ 
zijner afkondiging. 

's-Gravenhage, 25 November 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Landbouw 

en Visscherij, 
H. M. HIRSCHFELD. 

N °. 245. 

z3 December z940. BESLUIT van de Se
cretarissen-Generaal van de Departe
menten van Waterstaat en van Handel~ 
Nijverheid en Scheepvaart betreffende 
vervoerprijzen (Vervoerprijs besluit 
1940.) (Verordeningenblad, Stuk 42 .) 

Op grond van artikel 2 van het Besluit 
No. 218/1940 in zake de benoeming van een 
Gemachtigde voor de Prijzen en in overeen
stemming met de §§ 2 en 3 der Verordening 
No. 3/1940 v an den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied wordt be
paald: 

Artikel 1. 

Het is verboden een hoogeren vervoerprijs 
te bedingen, te beloven, aan te nemen of te 
betalen dan bij de navolgende bepalingen 
wordt toegelaten. 

Artikel 2. 

Onder vervoerprijs wordt verstaan het ge
heel van de door een vervoerder, verhuurder 
van transportmiddelen of derde bij of ter za
ke van een vervoerovereenkomst of verhuur 
van vervoermiddelen bedongen voordeelen. 

Artikel 3. 
( 1) De hoogst toelaatbare vervoerprijs is 

die, welke door den vervoerder, verhuurder 
of derde in het tijdvak van 3 tot en met 9 
Mei 1940 voor een soortgelijke vervoerover
eenkomst of verhuur is bedongen of ontvan
gen. 

(2) Heeft de vervoerder, verhuurder of 
derde geen vervoerprijs, als in het vorige lid 
bedoeld, bedongen of ontvangen, dan geldt 
als hoogst toelaatbare vervoerprijs die, welke 
in het tijdvak van 3 tot en met 9 Mei 1940 
voor een soortgelijke vervoerovereenkomst 
of verhuur gebruikelijk was. 

(3) Overigens geldt als hoogst toelaatba-
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siger Transportpreis der Preis, der für einen 
gleichartigen oder vergleichbaren Transport
vertrag oder Vermietungsvertrag in dem 
Jahre, das am 9. Mai 1940 endete, zuletzt 
üblich war. 

§ 4· 
Die§§ 1, 2 und 3 finden auf die Benutzung 

von Transportmitteln für die Lagerung von 
Gütern sowie für den Umschlag von Gütern 
entsprechende Anwendung. 

§ 5. 
Als verbotene Erhöhung ist auch jede un

mittelbare oder mittelbare Verschlechterung 
der Leistung anzusehen. 

§ 6. 
Diese Verordnung gilt als eine Vorschrift, 

die auf Grund des Artikels 4 des Preistreibe
rei- und Hamstergesetzes 1939 (Prijsopdrij
vings- en hamsterwet z939) erlassen ist. 

§ 7. 
(1) D er Generalsekretä r im Ministerium 

für Handel, Gewerbe und Schiffahrt kann 
für Ueberseetransporte im allgemeinen oder 
für einen bestimmten Transport Befreiung 
von den Vorschriften dieser Verordnung er
teilen oder erteilen lassen oder einen ande
ren Preis verbindlich festsetzen oder fest
setzen lassen. 

(2) Dem Generalsekretär im Ministe
rium für Waterstaat steht die gleiche Be
fugnis hinsichtlich aller anderen Transporte 
zu. 

§ 8. 
Genehmigungen von Frachtpreiserhöhun

gen, welche vor dem Inkrafttreten dieser 
Verordnung erteilt sind, behalten, vorbehalt
lich der Bestimmung des § 7, ihre Gültigkeit. 

§ 9. 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage 

ihrer Verkündung in Kraft. 
(2) Sie wird als "Transportpreisverord

nung 1940" zitiert. 
Den Haag, am 13. Dezember 1940. 

Der G.-S. im !'.-fin. für Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

Der G .-S . im Min. für Handel, Gewerbe 
und Schi/fahrt, 

H. M . HIRSCHFELD . 

0
• 246. 

z3. November r940. VERORDNUNG des 
Generalsekretärs im Ministerium für 
Soziale Angelegenheiten liber die Ab
änderung einiger Bestimmungen des 
Krankenversicherungsgesetzes. (Verord
nungsblatt, Stück 42). 

Auf Grund des § 1 der Verordnung Nr. 
23/i940 und gemäss den §§ 2 und 3 der Ver
ordnung Nr. 3/1940 des Reichskommissars für 
die besetzten niederländischen Gebiete wird 
·verordnet: 

re vervoerprijs de prijs/ welke voor een soort
gelijke vervoerovereenkomst of verhuur in 
het jaar, eindigende op 9 Mei 1940, laatste
lijk gebruikelijk is geweest. 

Artikel 4. 
D e bepalingen van de artik~len 1, 2 en 3 

zijn van overeenkomstige toepassing op het 
bezigen van vervoermiddelen voor den op
slag van goederen, alsmede op den overslag 
van goederen. 

Artikel 5. 
Als verboden verhooging wordt mede be

schouwd elke directe of indirecte verminde
ring van de te verrichten of verrichte presta
tie. 

Artikel 6. 
Dit besluit wordt aangemerkt als een voor

schrift, gegeven krachtens artikel 4 van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939. 

Artikel 7. 
(1) D e Secretaris-Generaal van het De

partement van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart kan ten aanzien van vervoer 
over zee, hetzij voor een bepaald vervoer, 
hetzij in het algemeen, van de voorschriften 
van dit besluit ontheffing verleenen of doen 
verleenen of een anderen prijs bindend vast
stellen of doen vaststellen. 

(2) De Secretaris-Generaal van het De
partement van Waterstaat heeft dezelfde be
voegdheid ten aanzien van alle ander ver
voer. 

Artikel 8. 
Goedkeuringen van vrachtprijsverhoogin

gen, welke voor het in werking treden van 
dit besluit zijn verleend, blijven, behoudens 
het bepaalde in artikel 7, van kracht. 

Artikel 9. 
(1) Dit besluit treedt in werking op den 

dag zijner afkondiging. 
(2) H et wordt aangehaald als "Vervoer

prijsbesluit 1940". 

's-Gravenhage, 13 December 1940. 
De S.-G. van het Dep. van Waterstaat, 

D. G. W . SPITZEN. 
De S .-G. van het Dep. van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart, 
H . M. HIRSCHFELD . 

'
0

• 246. 

z3 November z940. BESLUIT van den Se
cretaris-Generaal van het D epartement 
van Sociale Zaken, houdende wijziging 
van eenige artikelen der Ziektewet. 
(Verordeningenblad, Stuk 42). 

Op grond van § 1 der Verordening No. 23/ 
·1940 en in overeenstemming met de §§ 2 en 
3 der Verordening No. 3/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied wordt bepaald: 
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§ l. 

Das Krankenversicherungsgesetz ( Ziekte
wet) wird geändert wie folgt: 

1. 
D er Artikel 36 hat zu lauten wie folgt: 
"1. Ist nach Artikel 35 eine niedrigere 

als die geschuldete oder infolge unterlassener 
Anzeige keine Prämie festgestellt worden, so 
stellt der Arbeitsrat (Raad van Arbeid) die 
von dem Arbeitgeber ferner noch geschuldete 
Prämie für die verstrichenen Zahlungs
abschnitte fest. 

2. Der nach Absatz 1 geschuldete Betrag 
ist, sofem die Nachforderung infolge unrich
tiger Angaben des Arbeitgebers nötig gewor
den ist, mit vier vom Hundert von dem Tage 
an zu verzinsen, an dem der Betrag hätte 
bezahlt werden müssen. 

3. Absatz 2 gilt auch, wenn infolge un
terlassener Anzeige keine Prämie festgestellt 
worden ist. 

4. Wurde eine höhere als die geschuldete 
Prämie festgestellt, so stellt der Arbeitsrat 
die Prämie richtig. Der zuviel gezahlte Be
trag wird dem Arbeitgeber zurückerstattet. 

5. Für die Prämienfeststellung gemäss 
diesem Artikel gilt Artikel 35, Satz 2." 

II. 
Der Artikel 76 hat zu lauten wie folgt: 
"1. Ist die festgestèllte Prämie ganz oder 

teilweise nicht innerhalb der im Artikel 35 
festgesetzten Frist bezahlt worden, so mahnt 
der Arbeitsrat den säumigen Arbeitgeber 
schriftlich, den geschuldeten Betrag binnen 
zehn Tagen nach dem Ausstellungstag der 
Mahnung zu zahlen. Für diese Mahnung hat 
der Arbeitgeber eine Gebühr von fünfund
zwanzig Cent zu entrichten, es sei denn, dass 
die Prämien, die nach dem Unfallversiche
rungsgesetz 1921 (Ongevallenwet 1·92I) oder 
dem Landwirtschaftlichen Unfallversiche
rungsgesetz 1922 (Land- en Tuinbouwonge
vallenwet I922) und nach diesem Gesetz zu 
zahlen sind, durch eine gemeinsame Ent
scheidung festgestellt worden sind und die 
Mahngebühr schon nach Artikel 50, Absatz 
6, des Unfallversicherungsgesetzes 1921 oder 
nach Artikel 88, Absatz 1 , des Landwirt
schaftlichen Unfallversicherungsgesetzes 
1922 in Rechnung gestellt worden ist. 

2. Der Vorsitzende des Arbeitsrats kann 
durch Zwangsvollstreckungsbefehl, der die 
Befugnis zur Zwangvollstreckung in das Ver
mögen des Schuldners ohne Urteil enthält, 
beitreiben 

a. die zu zahlenden Prämien; 
b. die nach Artikel 36 geschuldeten Zin

sen; 
c . die im Absatz 1 festgesetzte Mahnge

bühr." 
III. 

Der Artikel 77 wird wie folgt geändert: 
a) Der Absatz l fällt fort ; 
b) die verbleibenden Absätze erhalten 

die B ezeichnung 1., 2. und 3.; 

Artikel 1. 

De Ziektewet wordt gewijzigd als volgt : 

1. 
Artikel 36 wordt gelezen als volgt : 
"1. Indien na toepassing van artikel 35 

een lagere premie is vastgesteld dan ver
schuldigd is of indien door verzuimde aan
gifte geen premie is vastgesteld, stelt de 
Raad van Arbeid de alsnog door den werk
gever verschuldigde premie over de verstre
ken betalingstermijnen vast. 

2. Over het ingevolge het eerste lid ver
schuldigde bedrag is, voor zoover de bijvor
dering het gevolg is van onjuiste opgaven 
van den werkgever, te rekenen van den dag, 
dat het verschuldigde had moeten zijn be
taald, 4 % interest verschuldigd. 

3. Het bepaalde in het vorige lid is even
eens van toepassing, indien door verzuimde 
aangifte geen premie is vastgesteld. 

4. Indien meer premie is vastgesteld dan 
verschuldigd is, stelt de Raad van Arbeid 
het verschuldigde op het juiste bedrag vast. 
Het te veel betaalde wordt aan den werk
gever teruggegeven. 

5. Op de premievaststellingen ingevolge 
dit artikel is het bepaalde in den tweeden zin 
van artikel 35 van toepassing." 

II. 
Artikel 76 wordt gelezen als volgt : 
" 1. Is de vastgestelde premie voor het 

geheel of voor een deel niet binnen den in 
artikel 35 bedoelden termijn voldaan, dan 
maant de Raad van Arbeid den nalatigen 
werkgever schriftelijk aan om alsnog binnen 
tien dagen na de dagteekening van de aan
maning het verschuldigde bedrag te betalen. 
Voor deze aanmaning is door den werkgever 
vijf en twintig cent verschuldigd, tenzij de 
premiën, verschuldigd krachtens de Onge
vallenwet 1921, respectievelijk de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 , en krachtens 
deze wet bij één beslissing zijn vastgesteld 
en de kosten van aanmaning reeds krachtens 
artikel 50, zesde lid, der Ongevallenwet 1921 

of artikel 88, eerste lid, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 in rekening zijn ge
bracht. 

2. De Voorzitter van den Raad van Ar
beid is bevoegd bij dwangbevel, medebren_
gende het recht om de goederen des schul
denaars zonder vonnis aan te tasten, in te 
vorderen: 

a. de te betalen premiën; 
b. den ingevolge artikel 36 verschuldig

den interest; 
c. de in het eerste lid vastgestelde aan

maningskosten." 
III. 

Artikel 77 wordt gewijzigd als volgt: 
a) Het eerste lid vervalt; 
b) de drie andere leden worden onder

scheidenlijk vernummerd tot de leden 1., 2 . 

en 3.; 
22 
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c) in dem nunmehrigen Absatz I werden 
die Worte "De beteekening en tenuitvoer
legging" (Die Zustellung und die Vollstrec
kung) dur,;h die Worte "De beteekening en 
tenuitvoerlegging van de dwangbevelen" 
(Die Zustellung und die Volstreckung der 
Zwangvollstreckungsbefehle) ersetzt. 

IV. 
Der Artikel 78 hat zu lauten wie folgt : 
"Die Zahlungen der Schuldner werden in 

folgender Reihenfolge angerechnet und zur 
Schuldtilgung verwandt: 

1. auf die Kosten der Beitreibung, wenn 
solche geschuldet werden; 

2 . auf die im Artikel 76, Absatz 1, er
wähnte Mahngebühr; 

3. auf die Zinsen bis zum Zahlungstag, 
wenn Zinsen geschuldet werden; 

4. auf die . nach Artikel 76 zu zahlenden 
Prämien." 

v. 
Der Artikel u9, Absatz 2 , hat zu lauten 

wie folgt: 
"2. Der Arbeitsrat gibt unter Beachtung 

der hierzu zu erlassenden Ausführungsvor
schriften den anerkannten Gewerbevereini
gungen auf Antrag Gelegenheit, die Lohn
listen oder die an die Stelle von Lohnlisten 
tretenden Aufzeichnungen, die der der aner
kannten Gewerbevereinigung angeschlossene 
Arbeitgeber auf Grund der Bestimmungen 
liber eine gesetzliche Unfallversichening zu 
führen verpflichtet ist, einzusehen und davon 
Abschrift zu nehmen. Die Ausführungsvor
schriften können hierfür eine Gebühr vor
sehen und deren Höhe festsetzen." 

§ 2. 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar -1941 
in Kraft. 
· Dèn Haag, am 13. November 1940. 
Der G.-S. im Min. lür Soziale Angelegen-

heiten (mit der Wahrnehmung der Ge
schälte beaultragt), 

R. A. VERWEY. 

c) in het eerste lid (nieuwe nummering) 
. worden de woorden "Dè beteekening en ten
uitvoerlegging" vervangen door: ,,De betee
kening en tenuitvoerlegging van de dwang
bevelen". 

IV. 
Artikel 78 wordt gelezen als volgt: 
"De toerekening en afschrijving van de 

betalingen der schuldenaren geschieden in 
de volgende orde: 

1. op de kosten van vervolging, zoo die 
verschuldigd zijn; 

2. op de kosten der in het eerste lid van 
artikel 76 bedoelde aanmaning; 

3. op de interesten tot den dag der be
taling, indien interesten verschuldigd zijn; 

4. op de te betalen premiën, bedoeld bij 
artikel 76." 

v. 
Het tweede lid van artikel 119 wordt ge

lezen als volgt: 
"2. De Raad van Arbeid geeft volgens 

bij nadere uitvoeringsvoorschriften te stel
len regelen aan de erkende bedrijfsvereeni
gingen op verzoek de gelegenheid om inzage 
en afschrift te nemen van de loonlijsten of 
stukken, welke de loonlijsten vervangen, wel
ke de werkgever, aangesloten bij de erken
de bedrijfsvereeniging, krachtens eenige bP 
paling eener wettelijke ongevallenverzeke
ring verplicht is aan te houden. De uitvoe
ringsvoorschriften kunnen bepalen, dat daar
voor een vergoeding verschuldigd is, en het 
bedrag dier vergoeding vaststellen." 

Artikel 2. 

Dit besluit treedt in werking op 1 Januari 
1 941. 

's-Gravenhage, 13 November 1940. 
De waarnemend S.-G. van het Dep. van 

Sociale Zaken, 
R. A. VERWEY. 

VERBETERING. 

Verordening 189, pag. 222, Nederlandsche 
tekst, 15de regel van boven, wordt gelezen: 

,, (3) Een grootouder wordt zonder meer 
als voljoodsch". 
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ALPHABETISCH REGISTER 

Verord. n °. 
Aangifte ontlernemJngen. 

189 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende het aangeven van ondernemin
gen. (Stuk 33) . 22 October. 

AboUtle en gratie. 
1 D ecreet van den Führer betreffende de 

uitoefening van het recht van abolitie en 
van gratie in het bezette Nederlandsche 
gebied (Rijkswetblad, deel I , blz. 1644). 
(Stuk 1) . 20 December. 
Zie Verord.blad 1941 n °. 1. 

Administratief recht. 
36 Eerste verordening van den Rijkscom

missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechterlijk gebied. (Stuk 
9). 4 Juli. 

61 Tweede verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechterlijk gebied. (Stuk 
14). 26 Juli. 

79 Derde verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
16) . 1 Augustus. 

108 Vierde verordening van den Rijkscom 
missaris voor het bezette N ederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied . (Stuk 
22) . 20 Augustus. 

·193 Vijfde verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
34). 31 October. 

~2 9 Zesde verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied betreffende bijzondere maatrege
len op administratiefrechtelijk gebied. 
(Stuk 42 .) 19 December. 

Afkondiging r ecbtsvoorscbrlften.· 
177 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de wijze van bekendmaken van 
bepaalde rechtsvoorschriften. (Stuk 32) . 

17 October. 
Afvalstoffen. 

181 B esluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreffende het inzamelen en be
nutten van dierlijke afvallen en afvallen 
van levensmiddelen. (Stuk 32; Stbl. 1940, 
N °. S.725) . 5 October. 

180 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, houdende verbod tot het 
vernietigen van oude materialen en afval
stoffen. (Stuk 32; Stbl. 1940, N° . S.631) . 

10 October. 
Algemeen Bestuur. 

1 Decreet van den Führer over de uit
oefening van de regeeringsbevoegdheden 
in Nederland. (Duitsch Rijkswetblad, deel 
I , blz. 778) . (Stuk 1). 18 Mei. 

2 Oproep van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied aan het 
Nederlandsche Volk. (Stuk 1). 25 Mei . 

3 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied tot 
uitoefening van de regeeringsbevoegdhe
den in Nederland. (Stuk 1). 29 Mei. 

4 Decreet van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende den organisatorischen opbouw van 
de dienstbureau's van den Rijkscommis
saris. (Stuk 1) . 3 Juni. 

5 Bekendmaking van den ·Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche Gebied 
betreffende personeelsaangelegenheden. 
(Stuk 2). 5 Juni. 

2 2 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied tot 
vastlegging van de werkzaamheden van 
den Raad van State, alsmede van eenige 
vertegenwoordigende lichamen. (Stuk 5). 

:n Juni. 
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23 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de bevoegdheden van de Secre
tarissen-Generaal van de Nederlandsche 
Departementen van Algemeen Bestuur. 
(Stuk 5). 21 Juni. 

Arbei<l. 
8 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het beperken van werk. (Stuk 3). 

II Juni. 
9 Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge de Verordening 
Nr. 8/1940 van den Rijkscommissaris be
treffende het beperken van werk. (Stuk 3; 
Stbl. 1940, N ° . S .800) . II Juni. 

231 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het doen verrichten van arbeid 
door Duitschers Ïn joodsche huishoudin
gen. (Stuk 42.) 19 December. 

Arbeidsbemiddeling. 
166 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende arbeidsbemiddeling. (Stuk 30; 
Stbl. 1940, N °. S .805) . 24 September. 

Banden. 
157 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart betreffende het 
beheer van banden. (Stuk 29; Stbl. 1940, 
N°. S .625) . 10 September. 

Bankenmoratorium. 
10 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende de -opheffing van het banken
moratorium. (Stuk 3). II Juni. 

II Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën ingevolge de Verordening Nr. 
10/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied, betref
fende de opheffing van het bankenmora
torium. (Stuk :i; Stbl. 1940, N ° '. S.400~. 

11 Jum. 
Bedrijfsleven. 

206 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende den opbouw 
van een zelfstandige organisatie ter ont
wikkeling van het bedrijfsleven. (Stuk 36). 

31 October. 
Bedrijfsuitoefening. 

129 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende beperking van het al reizende 
uitoefenen van een bedrijf. (Stuk 25). 

7 September. 
Begrootlngen en rekeningen. 

194 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het vaststellen en het wijzigen 
van begrootingen en betreffende het vast
stellen van rekeningen van het Rijk, de 
Rijksfondsen en de Staatsbedrijven. (Stuk 
34). 31 October. 

Belemmerlngenwet Privaatrecht. 
5 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie be
treffende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen. 
(Stuk r). 19 December. 
Zie Verord.blad 1941 n ° . 5. 

Belemmeringenwet Verordeningen. 
5 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie be
treffende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen. 
(Stuk r). 19 D ecember. 
Zie Verord.blad 1941 n °. 5. 

Berichtgevin g en fotografeereu. 
25 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende maatregelen op het gebied van 
berichtgeving en fotografeeren. (Stuk 6). 

24 Juni. 
156 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied ter 
aanvulling van de Verordening No. 25/1940 
van den Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandsche gebied betreffende maat
regelen op het gebied van berichtgeving en 
fotografeeren. (Stuk 29). 27 September. 

Besmettelijke ziekten. 
82 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de inenting tegen typhus en 
paratyphus. (Stuk 16). 25 Juli. 

192 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het besluit van r Oc
tober 1929 (Staatsblad N °. 448) ter uit
voering van de Besmettelijke-Ziektenwet 
(Staatsblad 1928, N °. 265). (Stuk 33; 
Stbl. 1940, N °. S.804a). 17 September. 

165 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende voorzieningen tegen verbreiding van 
geslachtsziekten. (Stuk 30; Stbl. 1940, N°. 
S.806). r October. 

Betalingsverkeer. 
48 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van d e n koers voor het 
omrekenen van rijkscredietkasbiljetten 
(Reichskreditkassenscheine) tot guldens. 
(Stuk II) . 16 Juli. 

87 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Ko
loniën betreffende het betalingsverkeer 
met Zwitserland. (Stuk 18; Stbl. 1940, N °. 
S.610). 7 Augustus. 

88 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Ko
loniën betreffende het betalingsverkeer 
met Zweden. (Stuk 18; Stbl. 1940, N° . 
S .612 ) . 7 Augustus. 



341 ALPHABETISCH REGISTER 1940 B-D 

89 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Kolo
niën betreffende het betalingsverkeer met 
het bezette Belgische gebied. (Stuk I8; 
Stbl. 1940, N °. S.6n). 7 Augustus. 

Io4 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Ko
loniën betreffende het betalingsverkeer 
met het Duitsche Rijk. (Stuk 2I). 

16 Augustus. 
105 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Kolo
niën betreffende het betalingsverkeer met 
het Protectoraat Bohemen en Moravië. 
(Stuk 2I). I6 Augustus. 

I34 Besl•üt van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handci, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Kolo
niën betreffende het betalingsverkeer met 
Zuidslavië. (Stuk 25; Stbl. I940, N °. 
S.622). 3 September. 

147 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Handel , Nij 
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Kolo
niën betreffende het betalingsverkeer met 
de Italiaansch-Albaneesche Tolunie. (Stuk 
27; S~l. I940, N °. S.626). I7 September. 

203 Besluit van den Secretaris-G eneraal van 
het Departement van Financiën betreffen
de den invoer van binnenlandsche en bui
tenlandsche betaalmiddelen en effecten. 
(Stuk 35). 7 November. 

Bioscoop wet. 
9 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie nopens de zooge
naamde nakeuring van films en het toe
laten van personen beneden zekere leef
tijdsgrens bij voorstellingen. (Stuk 2). 

2 D ecember. 
Zie Verord.blad I941 n ° . 9. 

Bodemproductlewet. 
58 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel , Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij , van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet I939, de Distributie
wet 1939, de Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939, de· Zeeschepenvorderingswet 
1939, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 
1q7q. (Stuk 13; Stbl. 1940, N ° . S.604) . 

3 Juli . 
Bouwnijverheid. 

4 Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de D epartementen van W aterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie , van 
Financiën en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de Bouwnijver-

heid. (Stuk 1). 23 December. 
Zie Verord.blad 1941 n °. 4. 

Bultenlandsch verkeer. 
6 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het in- en uitreizen. (Stuk 2). 

6 Juni . 
Burgerlijke Stand. 

146 Besluit van den Secretaris- Generaal van 
het D epartement van Binnenlandsche Za
ken betreffende de vrijstelling van leges 
van afschriften van of uittrekstels uit de 
akten van den Burgerlijken Stand. (Stuk 
27; Stbl. 1940, N ° .. 108). 10 September. 

Collecten. 
109 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het houden van openbare geld
en goedereninzamelingen. (Stuk 22) . 

23 Augustus. 
Collectieve arbeidsovereenkomsten. 

217 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de totstandkoming van regelin
gen in zake loonen, salarissen en andere 
arbeidsvoorwaarden. (Stuk 39.) 

28 November. 
Couponbelasting. 

63 Besluit van den Secretaris- Generaal van 
het D epartement van Financiën betref
fende wijziging van de wet van 29 De
cember 1933, Staatsblad N°. 780, tot hef
fing van een couponbelasting. (Stuk 14; 
Stbl. 1940, N °. S.402). 6 Juli. 

Dans vermaak. 
190 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Justitie, van 
Binnenlandsche Zaken en van Sociale Za
ken betreffende dansvermaak. ( Stuk 33; 
Stbl. 1940, N °. S.206) . 2 !; October. 

222 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken, 
van Justitie en van Binnenlandsche Za
ken betreffende dansvermaak en betref
fende den verkoop van sterken drank in 
het klein. (Stuk 40.) 2 December. 

Deviezenverkeer. 
7 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende overgangsmaatregelen op het ge
bied van deviezenbescherming. (Stuk 2) . 

5 Juni . 
27 Verordening van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Fi
nanciën, van Justitie, van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij en van Koloniën betreffende de 
regeling van het deviezenverkeer. (Stuk 
7; Stbl. 1940, N °. S.401). 24 Juni. 

37 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende maatregelen op het gebied van 
de bescherming van deviezen, belasting en 
douanerechten. (Stuk 9). 4 Juli. 

67 Eerste uitvoeringsbesluit yan de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Handel en Scheep
vaart en van Landbouw en Visscherij be-
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treffende de regeling van het deviezenver
keer. (Stuk 14; Stbl. 1940, N°. S.403). 

16 Juli. 
68 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betref
fende den invoer van Rijkscredietkasbil
jetten (Reichskreditkassenscheine) uit het 
bezette Belgische gebied. (Stuk 14; Stbl. 
1940, N ° . S.404) . 18 Juli. 

100 Tweede uitvoeringsbesluit van de Se
cretarissen- Generaal van de Departemen-

.. ten van Financiën, van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart en van Landbouw en 
Visscherij betreffende de regeling van het 
deviezenverkeer. (Stuk 19 ; Stbl. 1940, N °. 
S.409). 14 Augustus. 

153 Derde Uitvoeringsbesluit van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vissche
rij betreffende de regeling van het devie
zenverkeer. (Stuk 28; Stbl. 1940, N °. 

· S .413). 18 September. 
154 Vierde Uitvoeringsbesluit van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vissche
rij betreffende de regeling van het devie
zenverkeer. (Stuk 28 ;·. Stbl. 1940, N °. 
S.414). 18 September. 

155 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
r- het'Departement van Financiën betreffen
-de de aangifte van buitenlandsche effec
ten. (Stuk 28; Stbl. 1940, N ° . S.415). 

· 18 September. 
207 Besluit van de Secretarissen -Generaal 

van de Departementen van Financiën, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij tot wijziging van 
het "D eviezenbesluit I ". (Stuk 36) . 

7 November. 
239 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
· van de Departementen van Financiën, 

van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en 
van Landbouw en Visscherij tot wijziging 
van het D eviezenbesluit 111 (Besluit No. 
153/1940). (Stuk 42). II December. 

240 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij tot wijziging van 
het Deviezenbesluit IV (Besluit No. 154/ 
x940). (Stuk 42 .) 1 r December. 

Dienstreizen. 
124 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen 
de de regeling van de vergoedingen wegens 
het gebruik van eigen mptorrijtuigen bij 
reizen, ten behoeve van het Rijk gedaan, 
(Stuk 24; Stbl. 1940 N ° . S.412). 

Dlerenbc-sch.ermlng. 
22 Augustus. 

80 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende voorschriften ter vermijding van 
het kwellen van dieren bij het slachten van 
vee. (Stuk "16) . 31 Juli. 

Dlstrlbutlewet. 
~8 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, betreffende brooddistributie in 
1940. (Stuk 8; Stbl. 1940, N ° . S .702) . 

17 Juni. 
29 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel , Nij 
verheid en Scheepvaart betreffende het 
beheer van geweven stoffen. (Stuk 8; Stbl. 
1940, N °. S.600). I7 Juni. 

30 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, betreffende het be
heer van motorbrandstof. (Stuk 8; Stbl. 
1940, N °. S.601) . 17 Juni. 

3 r Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende het be
heer van de speciale benzine. (Stuk 8, 
Stbl. 1940, N °. S.602). 17 Juni. 

58 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Denartementen van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij , van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1939, de Distributie
wet 10,9, de Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939, de Zeeschepenvorderingswet 
1939, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 
1939. (Stuk 13; Stbl. 1940, N °. S.604) . 

3 Juli. 
69 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939. (Betreft: Wijziging Ge
neesmiddelenbeschikking 1939, N°. 1). 
(Stuk 14; Stbl. 1940, N °. S.605). 5 Juli . 

42 Beschikking van den S ecretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij betreffende de distributie van 
rijst, gebroken rijst, rijstmeel, gort, haver
mout, havervlokken, grutten, maizena, 
griesmeel, puddingpoeders, spaghetti, ma
caroni en vermicelli. (Stuk 10; Stbl. N °. 
S.703) . II Juli . 

43 Beschikking van den S ecretaris-Generaal · 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet 1933 en op de Distributiewet 1939. 
(Stuk 10 ; Stbl. 1940, N °. S .704) . 

u Juli . 
51 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het invoeren van distributie
kaarten en distributiebons voor de Duit
sche weermacht voor den aankoop van 
levens- en voedermiddelen, die onder dis
tributie vallen of waarvan het verbruik in 
het algemeen verboden is. (Stuk u). 

16 Juli . 
70 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart inzake de Distributie
wet 1939 (Non-ferro metalenbeschikking 
1940 N ° . 1). (Stuk 14; Stbl. 1940, N°. 
S.609) . 16 Juli. 

60 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, be
treffende het invoeren van distributie-
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kaarten voor de Duitsche weermacht voor 
den aankoop van geweven stoffen en 
schoenwaren, die onder de distributie val
len of waarvan het gebruik in het alge
meen verboden is. (Stuk 14). 25 Juli . 

99 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart ingevolge de Dis
tributiewet 1939 (distributie van verf en 
verfgrondstoffen). (Stuk 19; Stbl. 1940, 
N°. S.609 A). 6 Augustus. 

ro6 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van mi
nerale was). (Stuk 21; Stbl. 1940, N ° . 
S .613). 14 Augustus. 

107 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart, ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van as
phalt). (Stuk 21; Stbl. 1940, N ° . S .614). 

14 Augustus. 
118 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van zeep) . 
(Stuk 23). 23 Augustus. 

119 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement. van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van teer). 
(Stuk 23). 23 Augustus. 

126 Beschikking van den Secretaris-Gene
r.aal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van hars, 
gom en terpentijn). (Stuk 24; Stbl. 1940, 
N°. S.621). 30 Augustus. 

136 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van tabak 
en tabaksproducten). (Stuk 25; Stbl. i940, 
N°. S.623). 5 September. 

140 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van ijzer 
en staal). Stuk 26; Stbl. 1940, N °. S.624). 

s September. 
143 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van vleesch en vleesch
waren). ' (Stuk 26 ; Stbl. 1940, N °. S.717). 

II September. 
138 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied ter 
aanvulling van de Verordening No. 51/ 
1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nèderlandsche gebied betreffende 
het invoeren van distributiekaarten en dis
tributiebons voor de Duitsche Weermacht 
voor den aankoop van levens- en voeder
middelen, die onder de distributie vailen of 
waarvan het gebruik in het algemeen ver
boden is. (Stuk 26) . 12 September. 

161 Beschikking van den Secretaris-Gene
. raai van het Departement van Handel, 

Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (Hotel-, Café-, Res
taurant- en Pensionbeschikking 1940 No. 
1). (Stuk 30; Stbl. 1940, N ° . S.627). 

2 s September. 
162 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij ter gedeeltelijke opheffing 
van de Brooddistributiebeschikking 1940 
I. (Stuk 30; Stbl. 1940, N ° . S.721). 

r October. 
r 71 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van pa
pier). (Stuk 31, Stbl. 1940, N°. S.628) . 

8 October. 
172 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet '9"19 (distributie van dia
mant. (Stuk 31, Stbl. 1940, N ° . S.629) . 

9 October. 
185 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van_ kaas). (Stuk 32; 
Stbl. 1940, N°. S.727). 15 October. 

200 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van alle soorten gebak). 
(Stuk 34). 22 October. 

201 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Landboµw 
en Visscherij ingevolge de Distributiewet 
1939 (distributie van eieren). (Stuk 34; 
Stbl. 1940, N°. S.730). 24 October. 

202 Tweede verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ter aanvuJling van de Verordening 
N °. 51/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betrèf
fende het invoeren van distributiekaarten 
en distributiebons voor de Duitsche Weer
macht voor den aankoop van levens- en 
voedermiddelen, die onder de distributie 
vallen of waarvan het gebruik in het alge
meen verboden is. (Stuk 35) . 

8 November. 
209 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van oude 
materialen en afvalstoffen). (Stuk 37). 

9 November. 
208 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van lino
leum). (Stuk 37) . 13 November. 

215 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart ingevolge de 
Distributiewet 1939 (distributie van goe
deren, benoodigd of vervaardigd in ver
werkende industrieën). (Stuk 38.) 

22 November. 
243 Beschikking van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Handel, Nij-
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verheid en Scheepvaart ingevolge de Dis
tributiewet 1939 (distributie van gasgene
ratoren) . (Stuk 42.) 9 December. 

Domeinen. 
159 Verordening van den Rijkscommissatis 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de vervreemding van Domeinen 
en het aangaan van dadingen over doma
niale zaken. (Stuk 30). 4 October. 

Drankwet. 
222 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Sociale Zaken, 
van Justitie en van Binnenlandsche Za
ken betreffende dansvermaak en betref
fende den verkoop van sterken drank in 
het klein. (Stuk 40.) 2 December. 

Drukwerken. 
102 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende den handel in drukwe rken. (Stuk 
20). 1 7 Augustus. 

Films. 
57 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Justitie betreffende het 
vertoonen van films. (Stuk 13; Stbl. 1940, 
N °. S .300). 19 Juli. 

160 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Binnen
landsche Zaken en van Justitie betreffen
de de organisatie van het filmwezen. 
(Stuk 30; Stbl. 1940, N °. S .353) . 

4 October. 
Geblokkeerde Marken-belastingbesluit. 

198 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën betreffen
de het in het Duitsche Rijk belegde Ne
derlandsche kapitaal. (Stuk 34). 

8 October. 
GeldleenJngen. 

178 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende voorziening in kasbehoeften en 
consolidatie van vlottende schuld. (Stuk 
32). 17 October. 

Gemeentegrenzen. 
79 Derde verordening van den Rijkscommis

saris voor het bezette N ederlandsche ge
bied betreffende bijzondere maatregelen 
op administratiefrechtelijk gebied. (Stuk 
16). 1 Augustus. 

Grensverk<'er. 
91 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het kleine grensverkeer. (Stuk 
19). 15 Augustus. 

Grondbela tlng. 
226 Besluit van àen Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de heffing van opcenten op de aanslagen 
in de grondbelasting. (Stuk 41). 

28 October. 
Huurprijzen. 

237 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenland-

sche Zaken, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart, van Financiën en van Jui,ti
tie tot beheersching van huurprijzen 
(Huurprijsbesluit 1940). (Stuk 42). 

13 D ecember. 
Hypotheekr enten. 

235 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie en van 
Financiën ter voorkoming van opdrijving 
van hypotheekrenten en over verlenging 
van den geldigheidsduur van de Crisis
Hypotheekaflossingswet 1936 (Besluit ter 
voorkoming van opdrijving van hypo 
theekrenten 1940). (Stuk 42) . 

14 D ecember. 
IdentJflcatle. 

132 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Justitie betreffende 
identificatieplicht. (Stuk 25). 

6 September. 
Industrlëele eigendom. 

125 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, houdende voorzieningen 
op het gebied van den Industrieelen Ei
gendom, in verband met de buitengewone 
omstandigheden. (Stuk 24; Stbl. 1940, N °. 
S .620). 28 Augustus. 

Invalldltelts- en 01ulerdomsverzekerlng. 
150 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijzigingen en aanvullingen van be
staande wettelijke bepalingen op het ge
bied der sociale verzekering. (Stuk 27; 
Stbl. 1940, N °. S . 804). 16 September. 

Invoerrechten en accij nzen. 
77 Besluit van den S ecretaris- Generaal van 

het Departement van Financiën betref
fende verhooging van den tabaksaccijns . 
(Stuk 15; Stbl. 1940, N ° . S .402A). 

15 Juli. 
127 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende maatregelen ten aanzien van den 
invoer van goederen. (Stuk 25). 

7 September. 
241 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financiën en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende heffingen ter zake van den in
voer van Duitsche goederen. (Stuk 42) . 

16 December. 
Koophan1lel 

112 Verordening van den R ijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen op eco
nomisch gebied (Stuk 23). 28 Augustus. 

179 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de handelingsbevoegdheid ten 
aanzien van ondernemingen en vermogens. 
(Stuk 32). 17 October. 

Korp en. 
72 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het vormen van korpsen (Mann
schaftsverbände). (Stuk 15). 30 Juli . 
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Landbouw. 
219 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij, van Financiën en van Justitie, 
houdende regelen met betrekking tot het 
vervreemden van landbouwgronden. (Stuk 
39.) 27 November. 

Landbou wcrlslswet. 
19 Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, gelet op de Land
bouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad Nr. 261) . 
(Stuk 4; Stbl. 1940, N °. 700). 17 Juni. 

20 Tweede uitvoeringsbesluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visscherij, gelet op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Staatsblad Nr. 
261) . (Stuk 4; Stbl. 1940, N°. 701). 

17 Juni. 
54 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet 1933 (Staatsblad N °. 261). (Stuk 13; 
Stbl. 1940, N °. S.702). r Juli. 

55 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet 1933 (Staatsblad N°. 26r). (Stuk 13; 
Stbl. 1940, N °. S.702 B). r Juli. 

44 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet van 5 Mei 1933 (Staatsblad N °. 261). 
(Stuk ro; Stbl. 1940, N°. S .705). 2 Juli . 

53 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet 1933 (Staatsblad N°. 261). (Stuk 13; 
Stbl. 1940, N ° . 702 C). 3 Juli. 

74 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Staatsblad N°. 261) (Zoetwater
vischbesluit 1940). (Stuk 15; Stbl. 1940, 
N°. S.706). 11 Juli. 

78_ Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Staatsblad N °. 261). (Stuk 15; Stbl. 
1940, N° . S .707) . 12 Juli. 

75 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Staatsblad N ° . 261) (Koel- of Vries
huizenbesluit 1940). (Stuk 15; Stbl. 1g40, 
N°. S.708). 15 Juli. 

76 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Staatsblad N ° . 26r). (Stuk 15; Stbl. 
1940, N °. S.709). 16 Juli. 

101 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N °. 261) 

(Landbouwinleveringsbesluit 1940). (Stuk 
19; Stbl. 1940, N °. S.7n). 2 Augustus. 

85 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis-

scherij, ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N °. 261). 
(Stuk 17; Stbl. 1940, N °. S.710). 

5 Augustus. 
90 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N °. 261). 
(Stuk 18; Stbl. 1940 No. S.712). 

5 Augustus. 
120 Besluit van .den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis 
scherij betreffende de prijzen van land
bouw-crisisproducten (Landbouw-Prijzen
besluit 1940). (Stuk 23). 22 Augustus. 

142 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Slachtveeregeling). (Stuk 
26; Stbl. 1940, N °. S.715). 6 September. 

149 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Wijziging van het Crisis
Rundveebesluit 1934 I). (Stuk 2 7; Stbl. 
1940, N °. S.715 A). 9 September. 

141 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreffende de bevoegdheden van 
den Directeur-Generaal van de Voedsel
voorziening en de instelling van een Col
lege voor de Voedselvoorziening. (Stuk 
26; Stbl. 1940, N °. S.716). ro September. 

148 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Landbouw er.. 
Visscherij en van Financiën betreffende 
de financiering van uitgaven voor de voed
selvoorziening. (Stuk 27; Stbl. 1940, N °. 
S.716 A). ro September. 

175 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Wijziging van het Dorsch
besluit 1939). (Stuk 31, Stbl. 1940, N°. 
S.718). 18 September. 

174 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Verbod van het doen van 
offertes aan het buitenland) . (Stuk 31, 
Stbl. 1940, N °. 719). 23 September. 

16.~ Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Pluimveeregeling). (Stuk 
30; Stbl. 1940, No. S.720). 30 September. 

173 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij tot wijziging van de Landbouw
Crisiswet 1933. (Stuk 31, Stbl. 1940, N°. 
S.722). 2 October. 

182 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad No. 261) 
(Groenten- en fruitconservenregeling). 
(Stuk 32; Stbl. 1940, N °. S.723). 

2 October. 
184 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis-
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scherij, houdende aanvulling van het Be
sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij 
ter uitvoering van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Verordeningenblad Stuk 18, N °. 90). 
(Stuk 32; Stbl. 1940, N ° . S.724) . 

2 October. 
183 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Eierregeling). (Stuk 32; 
Stbl. 1940, N °. S .726). 7 October. 

191 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N °. 261) (Sui
kerbietenregeling). (Stuk 33; Stbl. 1940, 
N ° . S .728) . 15 October. 

204 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis 
scherij en van Financiën betreffende wij 
ziging van de Landbouw-Crisiswet 1933. 
(Stuk 35 ; Stbl. 1940, N °. S .731) . 

1 November. 
210 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij tot wijziging van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Staatsblad N °. 261). 
(Stuk 37; Stbl. 1940, N °. S.732). 

8 November. 
244 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij tot wijziging van de Landbouw
Crisiswet 1933. (Stuk 42; Stbl. 1940 No. 
S.733.) 25 November. 
Leerl)llchtwet. 

122 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen betreffende ontheffing 
van de verplichting, bedoeld in artikel 1 
van de Leerplichtwet. (Stuk 24; Stbl. 
1940 No. S.352 .) 29 Augustus. 

Liquiditeitsmoeilijkheden 0111lernemlngen. 
170 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij- · 
verheid en Scheepvaart en van Financiën 
betreffende liquiditeitsmoeilijkheden bij 
ondernemingen. (Stuk 31, Stbl. 1940, N °. 
S.63Ó). 10 October. 

Loonbelasting. 
224 Besluit van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën be
treffende de loonbelasting (Besluit op de 
Loonbelasting 1940). (Stuk 41; Stbl. 1940, 
S .426.) 5 December. 
Loonen. 

III Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het verbod van verlaging van 
loenen en salarissen (Stuk 23). 

2 7 Augustus. 
Luchtbescherming. 

n3 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor h et bezette Nederlandsche gebied be
treffende bijzondere maatregelen ten be
hoeve van de luchtbescherming (Stuk 23). 

28 Augustus. 
J\JJUtalre Zaken. 

49 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de vergoeding voor verrichtingen 
ten behoeve van de Duitsche weermacht 
in Nederland. (Stuk n). 16 Juli. 

50 Verordening van <len Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de betaling van vergoeding ter
zake van inkwartiering bij particulieren 
en in hotels of pensions. (Stuk n). 

16 Juli. 
51 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor h et bezette Nederlandsche gebied be
treffende het invoeren van distributie
kaarten en distributiebons voor de Duit
sche weermacht voor den aankoop van 
levens- en voedermiddelen, die onder dis
tributie vallen of waarvan het verbrnik in 
het algemeen verboden is. (Stuk n). 

16 Juli . 
60 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, be
treffende het invoeren van distributie
kaarten voor de Duitsche weermacht voor 
den aankoop van geweven stoffen en 
schoenwaren, die onder de distributie val
len of waarvan het gebruik in het alge
meen v erboden is. (Stuk 14). 25 Juli. 

ir4 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied no
pens maatregelen ten aanzien van de be
zoldiging en verzorging van militair en 
burgerlijk personeel der voormalige Ne
derlandsche Zee- en Landmacht. (Stuk 
23). 2 7 Augustus. 

n5 Eerste Uitvoeringsbesluit van het 
Hoofd van het Afwikkelingsbureau van 
het Departement van Defensie nopens 
maatregelen ten aanzien van de bezoldi
ging en verzorging van militair en burger
lijk personeel der voormalige Nederland
sche Zee- en Landmacht. (Stuk 23). 

27 Augustus. 
144 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de ingebruikneming van bebouw
de en onbebouwde onroerende goederen 
ten behoeve van de Duitsche Weermacht. 
(Stuk 27). 20 September. 

202 Tweede verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied ter aanvulling van de Verordening 
N ° . 51/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende het invoeren van distributiekaarten 
en distributiebons voor de Duitsche Weer
macht voor den aankoop van levens- en 
voedermiddelen, die onder de distributie 
vallen of waarvan het gebruik in het alge
meen verboden is. (Stuk 35) . 

8 November. 
220 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied b e
treffende de verbeurdverklaring van wa
pens, munitie en springstoffen. (Stuk 40.) 

3 December. 
32 Tweede uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk perso-
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nee! der voormalige Nederlandsche Zee
en Landmacht. (Stuk 6) . 9 December. 

· Zie Verord.blad 1941 n ° . 32 . 

Mlulsterleele de1iartementeu. 
211 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied tot 
instelling van Departementen van Alge
meen Bestuur, welke den naam zullen dra
gen van Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming en van 
Departement van Volksvoorlichting en 
Kunsten. (Stuk 38). 25 November. 

Molestverzekering. 
199 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de onderlinge molest-verzekeringsmaat
schappijen. (Stuk 34) . 14 October. 

Motor- ·en Rijwlelwet. 
45 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Justitie, hou
dende voorziening betreffende het onher
kenbaar maken van motorrijtuigen. (Stuk 
10; Stbl. 1940, N °. S.202) . 13 Juli. 

Motorrij tuigen. 
73 Verordening van den Rijkscommissaris 
. voor het bezette Nederlandsche gebied be

treffende de snelheid van motorrijtuigen. 
(Stuk 15) . 31 Juli. 

)lotorrljtulg·enbelastlngwet. 
93 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de wijziging van de Motorrijtuigenbelas
tingwet (wet van 30 D ecember 1926, 
Staatsblad N °. 464) . (Stuk 19) . 

12 A~gustus. 
227 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de wijziging van de Motorrijtuigenbelas
tingwet (Wet van 30 D ecember 1926, 
Staatsblad No. 464). (Stuk 41) . 

22 November. 
Omzetbelasting. 

135 Besluit van den Secretaris- Generaal van 
het Departement van Financiën betreffen
de wijziging van de Omzetbelast ingwet 
1933 (Staatsblad No. 546). (Stuk 25; Stbl. 
1940, N ° . S.411). 21 Augustus. 

24:i Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën betreffen
de de omzetbelasting (Besluit op de Om
zetbelasting 1940). (Stuk 42). 

17 December. 
Onderwijs (Hooger). 

u6 Besluit van den Secretaris- Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen betreffende de gelden, 
verschuldigd wegens het bijwonen der les
sen aan de Rij ksuniversiteiten en de T ech
n ische Hoogeschool te Delft. (Stuk 23). 

7 Augustus. 
Onderwijs. (Lager) 

62 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, betreffende de verlen
ging van den werkingsduur van het "Regle
ment voorloopige pensionneering onder
wij zers". (Stuk 14, Stbl. 1940, N°. S .350) . 

23 Juli . 

Ongevallenwet. 
150 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijzigingen en aanvullingen van be
staande wettelijke bepalingen op het ge
bied der sociale verzekering. (Stuk 27; 
Stbl. 1940, N °. S . 804). 16 September. 

223 Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken 
betreffende de uitbreiding van de ver
plichte ongevallenverzekering tot de aan 
poliklinieken, medische consultatiebu
reaux en medische keuringsbureaux ver
bonden personen. (Stuk 40.) 

Onteigening·. 
13 November. 

168 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie, van 
Waterstaat en van Financiën tot regeling 
van de onteigening ingevolge artikel 5 van 
het besluit betreffende den Wederopbouw 
(II). (Stuk 31, Stbl. 1940, N °. S.205) . 

10 October. 
234 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie, van 
Waterstaat en van Financiën tot regeling 
van de uitgestelde betaling bij onteige
ningen, als bedoeld in artikel 7 van het 
Besluit No. 168i1940 tot regeling van de 
onteigening ingevolge artikel 5 van het be
sluit betreffende den Wederopbouw (II). 
(Stuk 42.) 14 December. 
Oorlogsmolestcredleten. 

11 7 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en 
van Justitie betreffende oorlogsmolestcre
dieten voor de bedrijven. (Stuk 23; Stbl. 
1940, N °. S .410) . 19 Augustus. 
01ihouwdlenst. 

71 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied be
treffende den Nederlandschen Opbouw
dienst. (Stuk 15) . 30 Juli. 

233 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijziging van de Verordening 
No. 71 /1940 betreffende den Nederland
schen Opbouwdienst. (Stuk 42). 

O1ienharc uitgaven. 
19 December. 

238 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming betreffende 
de verlenging van den geldigheidsduur van 
eenige bepalingen van de wet van 22 
Februari 1936 (Staatsblad No. 100) tot 
verlaging van de openbare uitgaven voor 
het onderwijs. (Stuk 42). 13 December. 
Pachtprijso1,drijvlng. 

92 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Landbouw en 
Visscherij en van Justitie ter voorkoming 
van pachtprijsopdrijving. (Stuk 19), 

12 Augustus. 
Pachtwet. 

214 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij ten aanzien van 
mondelinge pachtovereenkomsten. (Stuk 
38.) 22 November. 
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8 Besluit van de Secretarissen-G eneraal van 
de Departemente n van Justitie en van 
Landbouw en Visscherij over artikel 7 der 
Pachtwet. (Stuk 2). 14 D ecember. 
Zie Verord.blad 1941 n ° . 8. 

Pensioenen en wachtgelden. 
62 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, betreffende de verlen
ging van den werkingsduur vanhet"Regle
ment voorloopige pensionneering onder
wijzers". (Stuk 14, Stbl. 1940, N ° . S.350). 

Pers. 
23 Juli. 

103 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie, teneinde de 
economische onafhankelijkheid der pers te 
verzekeren. (Stuk 20; Stbl. 1940, N ° . 
S .203) . 17 Augustus. 

Persoonsbewijzen. 
197 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken betreffende maatregelen met betrek
king tot de invoering van een als algemeen 
identiteitsbewijs geldend Persoonsbewijs. 
(Stuk 34). 17 October. 

Posterij en giro. 
97 Beschikking van den Secretaris- Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende in het binnenlandsche 
post- en telefoonverkeer toe te passen ta
rieven. (Stuk 19; Stbl. 1940, N ° . S.302) . 

12 Augustus. 
98 Beschikking van den S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende het internationale post
verkeer (grensverkeer met B elgië en 
Duitschland) . (Stuk 19; Stbl. 1940, N °. 
S.303). 12 Augustus. 

94 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende het recht voor het ver
strekken van inlichtingen aangaande over
schrijvingen in het verkeer met buiten
landsche postcheque- en girodiensten. 
(Stuk 19; Stbl. 1940, N °. S.304) . 

13 Augustus. 
95 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende het internationale post
verkeer. (Stuk 19; Stbl. 1940, N °. S.305). 

13 Augustus. 
96 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende het oinnenlandsche 
postverkeer. (Stuk 19; Stbl. 1940, N °. 
S.306) . 13 Augustus. 

139 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Binnenland
sche Zaken en van Financiën tot toeken
ning van rechtspersoonlijkheid aan den 
Postchèque- en Girodienst. (Stuk 26; Stbl. 
1940, N ° . S.309) . 11 September. 

152 Beschikking van den Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnen
landsche Zaken betreffende de uitgifte van 
nieuwe postzegels. (Stuk 28; Stbl. 1940, 
N °. S.310) . 19 September. 

Prijsopdrijvlngswet. 
58 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1939, de Distributie
wet 10,9, de Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939, de Zeeschepenvorderingswet 
19~Q, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 
1939. (Stuk 13; Stbl. 1940, N °. S.604). 

3 Juli. 
64 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en S cheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij ingevolge dePrijsopdrijvings
en hamsterwet 1939. (Prijzenbeschikking 
1940, No. r). (Stuk 14). II Juli. 

65 Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij ingevolge dePrijsopdrijvings
en hamsterwet 1939 (Detailprijzenbeschik
king). (Stuk 14). 11 Juli. 

66 Beschikking van den Secretaris -G eneraal 
van de D epartementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij ingevolge dePrijsopdrijvings
en hamsterwet 1939 (Transportkostenbe
schikking). (Stuk 14). II Juli . 

Prijsregeling. 
218 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij , van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Financiën, van Soci
ale Zaken en van Justitie in zake de be
noeming van een Gemachtigde voor de 
Prijzen. (Stuk 39.) II November. 

Radio. 
35 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied ter 
bescherming van de Nederlandsche bevol
king tegen onjuiste berichten. (Stuk 9) . 

4 Juli . 
40 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de voorloopige regeling der Ra
diodistributie. (Stuk .ro). 12 Juli. 

232 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied , 
houdende maatregelen op het gebied van 
den Nederlandschen radio-omroep. (Stuk 
42 .) 19 December. 

Rechts1iosltle J)er soneel. 
137 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nede rlandsche gebied be
treffende de regeling van de rechtspositie 
(rechtliche und finanzielle Verhältnisse) 
van ambtenaren en overig personeel, als 
mede van bepaalde beëedigde personen. 
Stuk 26). 13 September. 

Rechtswezpn. 
12 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het b ezette Nederlandsche gebied be-
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treffende de bevoegdheid van den (Duit
schen) Krijgsraad. (Stuk 3) . 8 Juni. 

13 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N ederlandsche gebied be
treffende maatregelen ten aanzien van de 
bescherming van schuldenaren, van de 
burgerlijke en strafrechtspleging, alsmede 
v a n het administratieve recht met het oog 
op de sinds 10 Mei 1940 ingetreden bijzon
deze omstandigheden. (Stuk 4) . 17 Juni. 

14 Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departem ent van 
Justitie ingevolge de verordening Nr. 13/ 
1940 betreffende maatregelen ten aanzien 
van de bescherming van schuldenaren, van 
d e burgerlijke en strafrechtspleging, als
mede van het administratieve recht, m et 
het oog op de sinds 10 Mei 1940 ingetre
den bijzondere omstandigheden. (Stuk 4; 
Stbl. 1940, No. S .200) . 18 Juni. 

52 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de Duitsche rechterlijke macht 
voor strafzaken . (Stuk 12). 17 Juli. 

56 Besluit van den Secretaris-G eneraal van 
het Departement van Justitie betreffende 
enkele griffierechten. (Stuk 13; Stbl. 1940, 
No. S .201 A) . 5 Juli. 

195 Verordening van den Rijkscommisaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het verleenen van bijstand in 
rechte in burgerlijke zaken aan en door 
het bezette Nederlandsche gebied en het 
Groot-Duitsche Rijk, met inbegrip van het 
Protectoraat Bohemen en Moravië. (Stuk 
34). 31 October. 

236 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Justitie betreffende 
wijziging van de rechterlijke indeeling. 
(Stuk 42; Stbl. 1940 No. S .207.) 

20 November. 
15 Tweede uitvoeringsbesluit van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Justitie ingevolge de Verordening No. 
13/1940 betreffende maatregelen ten aan
zien van de bescherming van schuldena
ren, van de burgerlijke en strafrechtspl~ 
ging, alsmede van het administratieve 
recht, met het oog op de sinds 10 Mei 1 940 
ingetreden bijzondere omstandigheden. 
(Stuk 3 ; Stbl. 1940 No. S.208 A.) 

6 December. 
Zie Verord.blad 1941 n °. 15. 

230 Eerste verordening van den Rijkscom
missaris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende maatregelen op het ge
bied der rechtspleging in burgerlijke za
ken. (Stuk 42 .) 19 December. 
Rijk sambtenaren eu -werklieden. 

10 Beschikking van de Secretarissen-Gene
raal van de Departem enten van Financiën 
en v an Binnenlandsche Zaken betreffende 
toekenning van een tij delijke toelage aan 
het R ijkspersoneel en verhooging van het 
minimum v an de kindertoelage, bedoeld 
in de artikelen 2 1 en 24 van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rij ksambtenaren 
1934. (Stuk 2; Stbl. 1940 No. S.432 .) 

2 7 December. 
Zie Verord.blad 1941 n °. 10. 

Sclta1le oorlog,sgeweld. 
221 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financiën en 
van Justitie betreffende de bijdragen van 
het Rijk in de door oorlogsgeweld veroor
zaakte schaden aan goederen. (Stuk 40.) 

2 December. 
Sclteepvaart. 

58 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij , van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken , van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1939, de Distributie
wet 1939, de Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939, de Zeeschepenvorderingswet 
1939, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 
1939. (Stuk 13; Stbl. 1940, N °. S .604). 

3 Juli . 
59 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende beperking ten aanzien van het 
bevaren van het gebied der Rijnmondin
gen. (Stuk 14) . 25 Juli. 

121 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche g~bied, 
houdende beperking t en aanzien van het 
bevaren van het gebied der Schelde- en 
Rijnmondingen. (Stuk 24). 31 Augustus. 

176 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat tot ver
hooging van de vervoercapaciteit der bin
nenvloot. (Stuk 31; Stbl. 1940, N °. S .558) . 

30 September. 
216 Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de internationale binnenvaart. (Stuk 
38.) 15 November. 

Sleepvaart. 
32 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de organisatorische samenvatting 
der sleepvaart. (Stuk 8; Stbl. 1940, N ° . 
S.553). 22 Juni. 

Staatsloterij. 
169 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betref
fende wijziging van de wet van 23 Juli 
1885 (Staatsblad N°. 142) tot regeling 
van de Staatsloterij. (Stuk 31, Stbl. 1940, 
N °. S.416) . 28 September. 

Strafrecht. 
81 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied ter 
bestrijding van de tegennatuurlijke on
tucht. (Stuk 16) . 31 Juli . 

Strafvordering. 
187 Eerste verordening van den Rijkscom

missa ris voor het bezette Nederlandsche 
gebied, houdende bepalingen t er vereen 
voudiging van de strafrechtspleging. (Stuk 
33). 22 October. 

Strau1lvouder1J. 
196 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be-
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treffende het in beslag nemen van strand
goed. (Stuk 34). 31 October. 

'felefoon en Telegrafie. 
97 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende in het binnenlandsche 
post- en telefoonverkeer toe te passen ta
rieven. (Stuk 19; Stbl. 1940, N °. S.302). 

· 12 Augustus. 
130 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de openbare gemeentelijke tele 
foonnetten te Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage. (Stuk 25). 7 September. 

131 Beschikking van de Secretarissen- Gene
raal van de Departementen van B innen
landsche Zaken en van Financiën over de 
gemeentelijke telefoonnetten te Amster
dam, Rotterdam en 's-Gravenhage. (Stuk 
25). 7 September. 

Verbeurd verklaring. 
33 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied -be
treffende het verbeurdverklaren van ver
mogens. (Stuk 9) . 4 Juli . 
Verduistering. 

34 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende het verduisteren . (Stuk 9). 

4 Juli. 
212 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende wijzigingen en aanvullingen van 
de Verordening No. 34/1940 van den Rijks
commissaris voor het bezette Nederland
sche gebied betreffende het verduisteren. 
(Stuk 38.) 23 November. 

Veree1ûg·Jng· en verg·aderlng. 
24 Verordening van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Justitie 
en van Binnenlandsche Zaken ter verze
kering van de openbare orde in Neder
land. (Stuk 5). 21 Juni. 
Vereenlg·Jngen en Stlchtlng·en. 

145 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied, 
houdende bepalingen ter verkrijging van 
een overzicht (Erfassung) van vereenigin
gen van personen en stichtingen zonder 
economisch doel. (Stuk 27). 20 September. 
Verkeer. 

128 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende verkeersbeperkingen. (Stuk 25). 

7 September. 
151 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende uitbreiding der verkeersbeper
kingen. (Stuk 28). 25 September. 

188 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende vaststelling van den tijd van 
sluiting en betreffende verkeersbeperkin
gen. (Stuk 33). 22 October. 

Vervoermld1lelen. 
15 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be-

treffende het vervoer van personen en goe
deren. (Stuk 4). 17 Juni. 

16 Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat ingevolge de verordening Nr. 
15/I940 van den Rij kscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende het vervoer van personen en goede
ren. (Stuk 4; Stbl. 1940, N °. S .550) . 

18 Juni. 
r 7 Tweede uitvoeringsbesluit van den Se

cretaris-Generaal van het Departement 
van Waterstaat ingevolge de Verordening 
Nr. 15/I940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
betreffende het vervoer van personen en 
goederen. (Stuk 4; Stbl. 1940, N ° . S.551). 

18 Juni. 
18 Derde uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat ingevolge de Verordening Nr. 
15/1940 van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandsche gebied betref
fende het vervoer van personen en goede
ren. (Stuk 4; Stbl. 1940, N °. S.552) . 

18 Juni. 
38 Vierde uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat betreffende het vervoer van 
personen en goederen. (Stuk 9) . r Juli. 

164 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat ter uit
voering en wijziging van het Derde Uit
voeringsbesluit ingevolge de Verordening 
No. 15/I940 van den Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandsche gebied 
(Verordeningenblad Stuk 4, No. 18/1940) . 
(Stuk 30; Stbl. 1940, N ° . S.559). 

1 October. 
Vervoerprijzen. 

245 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Waterstaat en 
van Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
betreffende vervoerprijzen (Vervoerprijs
besluit 1940). (Stuk 42). 

13 December. 
Verzekeringswezen. 

213 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en 
van Justitie betreffende bijzondere maat
regelen op het gebied van h et verzeke
ringswezen. (Stuk 38.) 22 November. 

Vestigingswet Ji:Jelnbedrljf. 
41 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende de uit
voering van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
19~7. (Stuk 10; Stbl. 1940, N ° . S .603). 

29 Juni. 
47 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende de uit
voering van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937. (Stuk 10). 29 Juni. 

Vleeschkeurlngswet. 
167 Besluit van den Secretaris-Gene

raal van het Departement van Sociale 
Zaken betreffende de verrekening van 
keurloonen bij aanwijzing van centrale 
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slachtplaatsen. (Stuk 30, Stbl. 1940, N °. 
S.803) . 9 September. 

Vliegers. 
133 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie betreffende 
het oplaten van vliegers .. (Stuk 25; Stbl. 
1940, N °. S.204). 6 September. 

Voedselvoorziening. 
148 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van L andbouw en 
Visscherij en van Financiën betreffende 
de financiering van uitgaven voor de voed
selvoorziening. (Stuk 27; Stbl. 1940, N °. 
S.716 A) . 10 September. 

12 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij met betrekking tot de voedselvoor
ziening (Voedselvoorzieningsbesluit). 
(Stuk 2). 21 December. 
Zie Verord.blad 1941 n ° . 12. 

Volksg·ezondheld. 
205 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Sociale Zaken tot regeling van de aanstel
ling en de bevoegdheden van plaatsver
vangende inspecteurs van de Volksgezond
heid. (Stuk 35; Stbl. 1940, N °. S .807). 

31 October. 
Vordering. 

110 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw 
en Visscherij, van Justitie, van B innen
landsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, van Financiën, van 
Waterstaat en van Sociale Zaken betref
fende het vorderen van goederen ingeval 
van buitengewone omstandigheden. (Al
gemeen Vorderingsbesluit 1940). (Stuk 
22). 22 Augustus. 

144 Verordening van den Rijkscommissaris 
voor het bezette N' ederlandsche gebied be
treffende de ingebruikneming van bebouw
de en onbebouwde onroerende goederen 
ten behoeve van de Duitsche Weermacht. 
(Stuk 27) . 20 September. 

Vijandelijk vermogen. 
26 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de behandeling van vijandelijk 
vermogen. (Stuk 7). 24 Juni. 

" 'aar<levermeerderlngshelastlng. 
225 Besluit van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Financiën tot 
heffing v an een belasting op de waarde
vermeerdering van onroerende zaken. 
(Stuk 41.) 27 November. 

Wedero1ibou w. 
21 Verordening van den Rijkscommissaris 

voor het bezette Nederlandsche gebied be
treffende de instelling van een Fonds voor 
den W ederopbouw. (Stuk 5) . 21 Juni. 

168 B esluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Justitie, van 
Waterstaat en van Financiën tot regeling 
van de onteigening ingevolge artikel 5 van 

het besluit betreffende den Wederopbouw 
(II). (Stuk 31, Stbl. 1940, N °. S.205). 

• 10 October. 
234 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Justitie, van 
Waterstaat en van Financiën tot regeling 
van de uitgestelde betaling bij onteige
ningen, als bedoeld in artikel 7 van het 
Besluit No. 168/1940 tot regeling van de 
onteigening ingevolge artikel 5 van het be
sluit betreffende den Wederopbouw (II) . 
(Stuk 42.) 14 December. 

Werkloosheid. 
158 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Koninklijk besluit 
van 20 April 1939 (Organisatiebesluit 
Werkloosheidsbestrijding 1939) (Staats
blad No. 882) . (Stuk 29; Stbl. 1940, N °. 
S .802). 5 September. 

, vet gebruik venoerml!ldelou. 
32 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de organisatorische samenvatting 
der sleepvaart. (Stuk 8; Stbl. 1940, N °. 
S .553). 22 Juni. 

39 Verordening van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Waterstaat, be
treffende de registratie van vrachtauto's, 
tractoren en landbouwtractoren. (Stuk 9). 

3 Juli. 
86 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat over het 
verblijf · buiten de plaats van hun werk
zaamheid van vrachtauto's met een laad
vermogen van grooter dan 1 ton. (Stuk 17; 
Stbl. 1940, N °. S .556). 5 Augustus. 

123 Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Waterstaat, 
van Binnenlandsche Zaken, van Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart en van Land
bouw en Visscherij betreffende verlenging 
van de Wet Gebruik Vervoermiddelen 
1939. (Stuk 24) . 29 Augustus. 

Winstbelasting. 
83 Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Financiën in zake 
het heffen van een winstbelasting, en tot 
afschaffing van de dividend- en tantième
belasting. (Stuk 16; Stbl. 1940, N °. S.405). 

26 Juli. 
84 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Financiën en 
van Binnenlandsche Zaken in zake het 
heffen van opcenten op de winstbelasting 
ten behoeve van de gemeenten. (Stuk 16; 
Stbl. 1940, N °. S.406). 26 Juli. 

228 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Financiën in zake 
het heffen van opcenten op de winstbelas
ting ten behoeve van het Rijk. (Stuk 41; 
Stbl. 1940 · No. S.42 7.) 11 D ecember. 

Wlnterhulp. 
186 Decreet van den Rijkscommissaris voor 

het bezette Nederlandsche gebied, houden
de oprichting van de Stichting "Winter
hulp Nederland". (Stuk 33). 22 October. 
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Woningwet. 
46 Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken , betreffende onttrekking van woon
ruimte aan haar bestemming. (Stuk 10; 
Stbl. 1940, N°. S .301) . 13 Juli . 

Zee- en luchtvaartverzekerlngswet. 
58 Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1939, de Distributie
wet 1939, de Prijsopdrijvings- en Hamster-

wet 1939, de Zeeschepenvorderingswet 
1939, de .Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en Luchtvaartverzekeringswet 
1939. (Stuk 13; Stbl. 1940, N °. S.604) . 

3 Juli. 
Ziektewet. 

150 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijzigingen en aanvullingen van be
staande wettelijke bepalingen op het ge
bied der sociale verzekering. (Stuk 27; 
Stbl. 1940, N °. S. 804). 16 September. 

246 Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van eenige artikelen der 
Ziektewet. (Stuk 42.) 13 November. 
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Aardappelwet. 
- Besluit tot w1Jz1gmg en aanvulling van 

artikel 2 van het Aardappelbesluit 1935. 
S. 664. 20 April. Blz. 104. 

Afvalstoffen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreffende het inzamelen en be
nutten van dierlijke afvallen en afvallen 
van levensmiddelen. 

S. S .725. 5 October. Blz. 349. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, houdende verbod tot het 
vernietigen van oude materialen en afval
stoffen. 

S. S.631 . rn October. Blz. 345. 
Algemeen Bestuur. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, betreffende de inwer
kingtreding van de Besluiten van den Op
perbevelhebber van Land- en Zeemacht. 

S. O.201. 23 Mei. Blz. no. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

Beroep. ( Aznbtenarenwet z929 artt. z, 58, 
eerste Jid). - De feitelijke omstandighe
den - schriftelijk verzoek van den Di
recteur van den Gemeentelijken Genees
kundigen Dienst van de gemeente Z. om 
voorloopig voor den tijd van één jaar de 
zittingsdagen van het gemeentelijke con
sultatie-bureau voor zuigelingenzorg waar 
te nemen en zich beschikbaar te stellen 
voor consulten in de gemeenteziekenhui
zen, de accoordverklaring door de betrok
kene met dat verzoek, het vervullen door 
haar van de aan die functies verbonden 
werkzaamheden gedurende vele ja:en, de 
geregelde bezoldiging uit de gemeenwkas, 
de eenzijdige wijzigingen vanwege de ge
meente .z . in die bezoldiging,_ aange
bracht - brengen mede, dat de betrokke
ne was ambtenaar in den zin van art. z 
der Ambtenarenwet z929 en tot de ge
meente Z . in vaste dienstbetrekking stond. 
Zij viel evenwel niet onder de bepalingen 
van het oude Ambtenarenreglement dier 
gemeente Z. , omdat zij geen volle dagtaak 
had. Wel is het nieuwe Ambtenarenregle
ment, dat niet beperkt is tot de _personen 
met een volledige dagtaak, op haar toe
passelijk. - Het besluit de betrokkene eer
vol te ontheffen van de leiding van het 

consultatiebureau is in wezen een ontslag
besluit. De daarin vermelde grond - ves
tiging van een kinderspecialist te Z. -
wordt niet gedekt door eenige bepaling be
treffende ontslag, voorkomende in het 
nieuwe Ambtenarenreglement. Dat besluit 
wordt daarom wegens strijd met een toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift 
nietig verklaard. z z Januari. 

- Besluit, tot wijziging van artikel 17 van 
het Arbeidsovereenkomstenbesluït. 

S. 344. 28 Februari. Blz. 5. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 art. 58, Jid 
z) . - De betrokkene had er ingevolge de 
gemeentelijke Rechtstoestandverordening 
recht op, na te zijn aangesteld als ambte
naar in tijde/ijken dienst, met ingang van 
20 April z938 te worden aangesteld als 
ambtenaar in vasten dienst. De afwijzing 
van het daartoe strekkend verzoek moet 
worden nietig verklaard, ook al heeft het 
administratief orgaan (B. en W.) nadien 
het besluit tot aanstelJing in tijde/ijken 
dienst ingetrokken, en ook al heeft de be
trokkene daarop een arbeidsovereenkomst 
met de gemeente onderteekend. Evenmin 
doet daaraan af, dat een en ander is ge
schied op instigatie van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, die immers niet 
bevoegd is gemeentelijke verordeningen 
terzijde te stelJen. 

2z Maart. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet z929 artt. 24 en 
z2z ) . - De curator in het faillissement 
van een ambtenaar moet, met betrekking 
tot inhouding van salaris, dat in den boe
del valt, beschouwd worden als rechtver
krijgende van den ambtenaar, die als zoo
danig door de inhouding rechtstreeks in 
zijn belang wordt getroffen. Hij is dus be
voegd van het besluit tot inhouding be
roep in te stellen krachtens de Ambtena
renwet z929. - De bepaling van art. z2z, 
Jid z, der Ambtenarenwet z929 derogeert 
aan die van art. 53 Fw., een tegengestelde 
opvatting vindt geen steun in de geschie
denis der totstandkoming van de Ambte
narenwet z929. Inhouding op het in den 
faiJJieten boedel vallende salaris van den 
ambtenaar mag mitsdien ook plaats vin
den voor (belasting- )schulden, na de fail
lietverklaring o.ntstaan. 4 April. 



A ALPHABETISCH REGISTER 1940 2 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 artt. 62 en 
I08). - In hooger beroep moet bij het 
beroepschrift, ing. art. Io8, aanhef, j 0 art. 
62, 2e lid, der Ambtenarenwet I929, wor
den overgelegd een gewaarmerkt afschrift 
van de uitspraak, niet van het besluit, 
waartegen wordt opgekomen. II April. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 artt. 58, lid 
I en 59.) - De ontslagen ambtenaar, die 
in beroep komt van het hem betreffende 
ontslagbesluit en inmiddels in een ander 
rechtsgebied zijn woon- ( of nieuwe stand-) 
plaats heeft dan toen hij nog niet ontslagen 
was, moet, omdat hij het ontslagbesluit 
immers wil zien nietig verklaard, zijn be
roep instellen bij dat Ambtenarengerecht, 
tot welks rechtsgebied zijn vroegere stand
plaats behoorde. - Geen détournement de 
pouvoir, nu B. en W., in plaats van in hoo-

. ger beroep te gaan van een uitspraak, 
waarbij was nietig verklaard het ontslag
besluit, gegrond op reorganisatie van het 
dienstvak, een ontslag hebben gegeven op 
grond van ongeschiktheid. - In casu is 
van ongeschiktheid gebleken uit onvol
doende plichtsbetrachting. 25 April. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 artt. 48 en 
58, lid I). - De bij het aangevochten be
sluit gege1ren straf van "ongevraagd ont
slag" is in wezen gelijk aan déze straf, in 
het ambtenarenreglement vervat, ,,ontslag 
zonder het praedicaat "eervol" "; dat be
sluit kan mitsdien niet wordt<n nietig ver
klaard, omdat daarbij een andere straf zou 
zijn gegeven dan het ambtenarenreglement 
toeliet. - Het ontslag, dat door den ge
meenteraad moest worden gegeven en ook 
gegeven is, is niet verleend na verhoor van 
den ambtenaar door dien raad, gelijk een 
redelijke uitlegging van de betreffende be-

. palingen toch vereischt. Het verhoor ( zoo 
dit al heeft plaats gehad) door het college 
van .B . en W. kan voor een verhoor door 
den gemeenteraad niet in de plaats treden 
(vgl. C . R. v. B. 25 Maart I937, A.B. I937, 
blz. 499, Red.). - Er zijn, nu het ontslag
besluit moet worden nietigverklaard, geen 
termen de nietigheid voor gedekt te hou
den, aangezien de werkzaamheden, welke 
den betrokkene wederom toevallen, thans 
worden verricht door een arbeidscontrac
tant, niet door een ambtenaar. 9 Mei . 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. I, Ar
beidsovereenkomstenbesluit art. 8). - Wie 
is tewerkgesteld op arbeidscontract, kan 
niet beschouwd worden als ambtenaar, 
•Jmdat er dan geen sprake is van de een
zijdige handeling: aanstelling. - Hieraan 
doe t niet af, dat het hoogst bevreemdend 
is werkzaamheden, als door eischer ver
richt ( commando over een interneerings
fort), te laten verrichten op arbeidscon
tract noch dat de arbeidsovereenkomst 
niet schriftelijk is aangegaan. Deze laatste 
>mstandigheid leidt er alleen maar toe de 
:>estaande arbeidsovereenkomst niet te be-

;chouwen als een overeenkomst in den zin 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit. 

30 Mei. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet I929 artt. 66 en 
58 Ie lid). - De zending van een k/aag
schrift naar "het bevoegd gerecht" inge
volge de bepaling van art. 66, lid 2, der 
Ambtenarenwet I929 beteekent nog niet, 
dat dat gerech t in elk geval bevoegd is het 
beroep ten gronde te behandelen, maar al
leen, dat dat gerecht in eerste instantie be
voegd is het beroep te beoordeelen, ook 
voor wat betreft de ontvankelijkheid daar
van. - Een beroep tegen een besluit van 
een administratief orgaan ( als een college 
van B. en W.) moet worden beschouwd als 
een beroep krachtens de Ambtenarenwet 
I929, al poogt de klager de opvatting in
gang te doen vinden, dat hij bedoelde een 
beroep ex Beroepswet en Ziektewet aan
hangig te maken. 20 juni . 

·- Uitspraak van den Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. 58_. ,e 
lid). - Vervolg van Centr. Raad van Be
roep 9 Nov. I939, C. V. I939, blz. 449. -
Wat er ook moge zijn van de bewoordin
gen, waarin de mededeeling van het ont
slagbesluit is vervat, het besluit moet wor
den verstaan als een, waarbij eischer wordt 
ontslagen uit de door hem bekleede amb
telijke betrekking. - Aangenomen moet 
tevens worden, dat bedoeld is het ontslag 
te verleenen wegens opheffing der betrek
king in verband met reorganisatie van 
den dienst der werkverschaffing. - Daar 
deze reorganisatie heeft plaats gevonden, 
kan het ontslag niet met vrucht worden . 
aangetast. I8 juli. 

- Uitspraak van den Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. 3, lid 
3.) - Het product der werkzaamheid van 
het gemeentelijk Scheidsgerecht wordt in 
casu, in verband met de desbetreffende 
bepalingen van het gemeentelijke Ambte
narenreglement, gezien als een bindende 
uitspraak, ook al noemt het Scheidsge
recht zelf het een advies. - B . en W . wa
ren bevoegd van die uitspraak in beroep 
te gaan, maar niet bevoegd een besluit te 
nemen, waarbij zij verklaren zich niet aan 
dat "advies" te zullen houden. - Het be
sluit van B. en W. wordt nietig verklaard 
en verstaan wordt, dat zij alsnog gevolg 
moeten geven aan de uitspraak van het 
Scheidsgerecht. - (Men zie ook: C. R. v. 
B. I4 Oef. 1937, C. V. 1937, blz. 350 en 
id. I2 Mei I938, C . V . 1938, blz. 22I. Red.) 

18 juli. 
- Uitspraak van den Centrale Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet I929 art. 58, 1e 
lid.) - Wie is ontslagen uit de eene ge
meentelijke functie en gelijktijdig op proef 
in een andere functie bij dezelfde gemeen
te is aangesteld, kan niet m et vrucht ei
schen, dat hij, bij ontslag uit laatstge
noemd runbt in de eerste functie zal wor
den hersteld. Geen algemeen verbindend 
voorschrift noopt het gemeentelijk admi
nistratief orgaan daartoe . I/J juli. 
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- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 64.) -
De eischen, onder 3 ° en 4° van art. 64 der 
Ambtenarenwet 1929 gesteld, moeten al
dus worden opgevat, dat ook een weinig 
duidelijke en niet soliede grond een grond 
is, waarop het beroep kan steunen, en dat 
uit het klaagschrift een kennelijke bedoe
ling van klager met betrekking tof een be
paalde vordering kan worden afgeleid . In 
het onderhavige geval voldeed daarom het 
klaagschrift aan de gestelde eischen. 

31 October. 
- · Uitspraak van den Centra/en Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58 ze 
Jid, Alg. Rijl<sambtenarenreg/ement art. 
98.) - Uit de omstandigheid, dat B . en 
W. op zeker tijdstip, toen de ongeschikt
heid van verweerder voor zijn betrekking 
reeds vaststond, niettemin zich bepaald 
hebben tot het geven van een schriftelijke 
berisping met een laatste waarschuwing, 
volgt niet - aldus de C. R. v . B . in tegen
stel/ing tot de Commissie van Beroep -, 
dat B. en W. hun ontslagbetroegdheid ter 
zake van ongeschiktheid hadden verwerkt. 
Zij mochten hem alsnog op een later tijd
st ip wegens ongeschiktheid ontslaan, mits 
vaststond, dat hij ook toen nog ongeschikt 
w as, al wordt - om dit laatste te kun
nen beoordee/en - ook gebruik gemaakt 
van reeds gestrafte feiten . 19 December. 

Arbeid. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, betreffende het ver
bod van stopzetting van den arbeid en het 
ontslag van arbeiders in ondernemingen. · 

S. O.801. 27 Mei. Blz. 160. 
- Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge de Verordening 
Nr. 8/1940 van den Rijkscommissaris be
treffende het beperken van werk van II 
Juni 1940. S . S .800. II Juni . Blz. 128. 

- Arrest van den Hooger, Raad. (Wet tot 
regeling v. h. verrichten van arbeid door 
vreemdelingen art. 3.) - Uit de artt. 2 
§ 2 en 11 § 2 van het tusschen Nederland 
en België gesloten vestigings- en arbeids
verdrag van 20 Febr. 1933 moet kennelijk 
worden gelezen, dat wettelijke regelingen 
als die van de wet van 16 Mei 1934 S. 257 
en het K.B . van 5 Juni 1936 No . 11, welke 
in een der Verdragsluitende landen gelden 
en ter bescherming van de nat. arbeids
markt het verricht worden van arbeid door 
vreemdelingen aan banden leggen, ook met 
betrekking tot onderdanen van het andere 
land, die in het eerst bedoelde land arbeid 
zouden willen verrichten, van toepassing 
zul/en zijn, en derhalve is het oordeel der 
Rechtb., dat het bewezen verklaarde zon
der de bedoelde vergunning doen verrich
ten van arbeid door een vreemdelinge, ook 
al ware deze van Belgische nationaliteit, 
ingevolge die wet en dat K. B . strafbaar 
is, wel verre tran met het Verdrag in strijd 
te zijn, m e t een uitdrukkelijke bepaling 
daarvan in overeenstemming. - Req.'s 
beroep op art. 14 § 2 van het Verdrag kan 

hem reeds hierom niet baten, dat door de
ze bepaling aan het in art. 11 § 2 j 0 art. 2 
§ 2 van het verdrag bepaalde in geenen 
dee/e afbreuk wordt gedaan. 

18 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Eerste 

Uitv.besluit betr. het beperken van werk 
van 11 Juni 1940 § 3.) - Het Eerste 
Uitv .besluit van den Secr.-Gen. van het 
Dep. van Sociale Zaken ingevolge de ver
ordening No. 8/1940 van den Rijkscom
missaris betreffende het be perken van 
werk houdt in een op 13 Juni 1940 in wer
king getreden verbod om, - buiten het 
geval voorzien bij art. 1639p B.W. - werk
nemers te ontslaan, tegen overtreding van 
welk verbod straf is bedreigd. De ste/ling, 
dat ook het verleenen van ontslag tus• 
schen 9 Mei en 13 Juni 1940 als overtre
ding van voormeld verbod zou moeten 
worden beschouwd is met de woorden van 
het Besluit in strijd en reeds om die reden 
niet te aanvaarden. 16 December. 

Arbeldsbemhlde!Jng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende arbeidsbemiddeling. 

S. S .805. 24 September. Blz. 354. 
Arbeidsovereenkomsten. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, betreffende inschake
ling van Rijksbemiddelaars bij verschillen 
over arbeidsvoorwaarden. 

Arbeidswet. 
S . O .800. 24 Mei. Blz. 160. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeids
wet art. 1.) - Voor een "onderneming" in 
den zin van art. 1, lid 1 der Arbeidswet is 
vereischt, dat zij opgezet is of gedreven 
wordt om geldelijk voordeel te behalen. -
Zoowel uit de bewoordingen als uit de ge
schiedenis van art. 1, lid 3 aanhef en onder 
b blijkt, dat onder de daar genÓemde in
richtingen of takken van dienst van pu
bliekrechtelijke lichamen niet vallen de
zulke, welke een onderneming zijn in den 
zin van Jid 1. - Waar de Rechtbank fei
telijk heeft vastgesteld, dat de gemeente
lijke gas- en waterbedrijven te Maastricht 
niet zijn opgezet of worden gedreven ten 
einde daarmede geldelijk voordeel te beha
len, doch in het leven zijn geroepen om de 
taak der gemeente, te zorgen voor de open
bare veiligheid en gezondheid in haar res
sort, naar behooren te vervullen, zijn die 
bedrijven dus niet ondernemingen in den 
zin van art. 1, lid 1 der Arbeidswet, doch 
vallen onder de inrichtingen of takken van 
dienst der gemeente als bedoeld in lid 3, 
onder b. 15 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeids
wet 1919, art. 1). - Onder de werkzaam
heden in een veehouderij, als bedoeld in 
art. 1 lid 1 sub a Arbeidswet 1919 behoo
ren ook die werkzaamheden, welke ver
band houden met het drogen van het op 
de tot zulk een veehoudersbedrijf behoo
rend grasland gewonnen gras, voorzoover 
de wijze van dat drogen niet valt buiten 
den aard van het veehoudersbedrij f. - De 
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onderneming van de vereeniging, wier be
drijf hierin bestaat, dat zij voor veehou
ders het door hen gewonnen gras droogt, 
waarna die veehouders dat gedroogde gras 
terugontvangen tot voeder van hun vee, 
valt onder art. 1 lid 1 sub a Arbeidswet 
1919. - De stelling van requirant, dat de 
werkzaamheid fabriekmatig zou ,geschie
den, immers bewerkt met behulp van tech
nische installaties, vindt geen steun in de 
bewezen verklaring. - Adv.- Gen. Hol
steyn: De genoemde werkzaamheden zou
den vallen onder art. 1 lid 2 sub a Arbeids
wet 1919, maar in de in haar geheel be
wezenverklaarde telastlegging ontbreken 
de tot toepassing daarvan noodzakelijke 
elementen. 19 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeids
wet art. 1; Sv. art. 430). - De Rechtb. 
nam aan, dat de specialiteit van verdach
te's veehouderij was het leveren van rauwe 
melk aan zijn klanten, en dat slechts een 
deel der door hem gewonnen melk ver
werkt werd. De daaruit door haar gemaak
te gevolgtrekking, dat deze in de telast
legging vermelde werkzaamheden van ver
werking verricht werden in een veehou
derij en niet in een fabriek als bedoeld in 
art. 1 lid 2 onder a Arbeidswet 1919 is niet 
juist, daar, - ook al geschiedt het ver-

' werken van een gedeelte der door gerequi
r_eerde gewonnen melk in zijn veehouderij, 
- dit toch niet wegneemt, dat de desbe
treffende werkzaamheden daar verricht 
kunnen worden in een fabriek in den zin 
van voornoemde wetsbepaling, d.w.z. in 
een inrichting, die in het dagelijksch leven 
wordt beschouwd als te behooren tot de 
nijverheid in engeren zin. - Geen zuivere 
vrijspraak. 26 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
430; Werktijdenbesluit voor kantoren 1937, 
art. 19). - De Rechtbank heeft, door aan 
te nemen, dat de arbeidslijst niet "gold" 
op den enkelen grond, dat in de onderne
ming onder meer voor de zeevaart werd 
gewerkt, aan het woord "gelden" een an
dere beteekenis gehecht, dan daaraan in 
art. 68 der Arbeidswet en in de daarmede 
kennelijk overeenstemmende telastlegging 
wordt toegekend. De Rechtbank heeft dus 
niet op den grondslag der telastlegging be
raadslaagd, en aldus niet gegeven een v rij
spraak in den zin van art. 430 Sv. [Anders 
Adv.-Gen. Wijnveldt]. - Onder kantoren 
van voor de scheepvaart werkende onder
nemingen van expediteurs vallen slechts 
de kantoren van zoodanige expeditieon
dernemingen, waarbij het werken voor de 
zeevaart een den aard der onderneming 
bepalende factor is. 29 April. 

Arm enwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. r5). 

- Een besluit van B. en W. , waarbij is te 
kennen gegeven dat zij in overleg met de 
plaatselijke vereeni,gingen een regeling 
hebben getroffen omtrent het verleenen 
van collectevergunningen bij toerbeurt en 
in overweging gegeven het verzoek om ver
gunning tot het houden eener collecte een 

volgend jaar te herhalen, is aan te merken 
als een besluit tot weigering der vergun
ning, waarvan beroep op de Kroon open
staat. - Appellant heeft niet voldoende 
aannemelijk gemaakt dat de door B. en W. 
gevolgde gedragslijn, waarbij in het alge
meen de collecten bij tusschenpoozen van 
één à twee weken over een periode van 
twee jaren worden verdeeld, tengevolge 
waarvan de opbrengst der collecten in vele 
gevallen hooger is dan wanneer met tus
schenpoozen van enkele dagen wordt ge
collecteerd, aan de billijke aanspraken van 
appellant te kort zou doen, te minder, nu 
het plaatsel~ik comité der appelleerende 
vereeniging zich daarmede volkomen kan 
vereenigen. 2 Januari . 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 15.) 
- Uit het feit, dat appellant toestemming 
heeft verzocht voor een collecte zoowel op 
den openbaren weg als aan de huizen der 
ingezetenen, en B . en W. slechts vergun
ning hebben verleend voor een straat-col
lecte volgt, dat dit college op de aanvrage, 
voorzoover deze betrekking had op een 
collecte aan de huizen der ingezetenen, af
wijzend heeft beschikt. De opvatting van 
het gemeentebestuur, dat het hier geen 
afwijzende beschikking, doch slechts een 
beperking van den vorm der collecte zou 
betreffen, waartegen appellant zich niet 
ingevolge art. 15 4e lid in beroep zou kun
nen voorzien, is niet juist.-Nu het houden 
van huiscollecten in de onderhavige ge
meente niet gebruikelijk is, dient niet ten 
behoeve van een bepaalde vereeniging van 
dien regel te worden afgeweken. Van een 
door appellant beweerd recht om op eeni
gerlei wijze te collecteeren kan nimmer 
sprake zijn. 12 Januari. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). -
Terecht hebben Ged. Staten art. 4.0 2e lid 
toegepast, daar het appelleerend armbe
stuur geacht moet worden lichtvaardig te 
hebben gehandeld, door het verzoek van 
een armlastige, die voor verhuizing een 
som gelds verlangde, zonder meer in te 
willigen en hem aldus in staat te stellen 
naar elders, zij het niet naar de opgegeven 
gemeente, te vertrekken. 19 Januari . 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). -
Voor de toepassing van het 2e lid van art. 
40 bestaat in casu geen aanleiding. De uit
lating van de zijde van het burgerlijk arm
bestuur te A., dat m en het gezin van den 
armlastige in de nieuwe woonplaats niet 
zou laten verhongeren, legt geen voldoen
de gewicht in de schaal, terwijl er aan dat 
armbestuur niet bepaaldelijk een verwijt 
van kan worden gemaakt, dat het den arm
lastige, die aannemelijk had gemaakt dat 
hij, zij het voorloopig slechts ten deele, in 
B., waar hij een woning had gehuurd, geen 
steun meer zou behoeven, een bedrag voor 
verhuiskosten hee ft verstrekt. 

20 Januari. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39). -

Aangenomen moet worden dat een zee
varend Chinees, die na zijn afmonstering 
te Rotterdam verbleven is en aldaar ten 
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huize van een anderen Chinees verbleef, 
zijn hoofdverblijf in deze gemeente heeft 
gevestigd, waartoe hij ook geestelijk in 
staat moet worden geacht. Daaraan doet 
niet af, dat het in zijne bedoeling zal heb
ben gelegen, Rotterdam te verlaten om 
naar zijn geboorteland terug te keeren, 
waarin hij tengevolge van zijn ziekelijken 
toestand verhinderd is. De gemeente Rot
terdam wordt dus aangewezen als woon
plaats in den zin van art. 39. 

27 Januari . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39).

De band van patiënt met de gemeente A. 
moet geacht worden door zijn vertrek naar 
B ., waar hij in een sanatorium werd opge
nomen, gevolgd door het opzeggen van de 
huur zijner woning, te zijn verbroken en 
dit te eerder, nu hij voornemens was inge
val van herstel niet naar A. terug te kee
ren. Niet kan worden aangenomen, dat pa
tiënt, toen hij in het sanatorium te B . ·werd 
opgenomen, het voornemen heeft gehad, 
in die gemeente zijn hoofdverbliif te ves
tigen . Derhalve kan geen gemeente worden 
aangewezen als woonplaats in den zin van 
art. 39 op het oogenblik, waarop de ver
klaring ex art. 39 4e Jid werd afgegeven. 

I Februari . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. I 5). 

- De onderhavige ten behoeve van Frie-
sche blinden werkzame vereeniging mag 
geacht worden van voldoend breeden op
zet te zijn, dat een verzoek van zijn be
stuur om toestemming voor een collecte 
in de verschil/ende Friesche gemeenten -
zij het al niet ieder jaar - voor inwilli
ging in aanmerking behoort te komen, in
dien de belangen van andere instellingen 
van weldadigheid, inzonderheid plaatse
lijke vereenigingen, die ten deze naar bil
lijkheid voorrang bezitten, zich daartegen 
niet verzetten. I2 Februari . 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. I5). 
- B. en W . hebben bij gemotiveerde be-
schikking van I7 Juli afwijzend beschikt 
op het verzoek om vergunning tot het hou
den eener collecte. Zij hebben echter ver
zuimd hun beschikking, zooals die was ge
nomen, aan appellant te doen toekomen, 
waartoe zij ingevolge art. IS 4e lid gehou
den waren,doch hebben volstaan bij schrij
ven van 2I Juli appellant zonder meer te 
berichten, dat op het verzoek afwijzend 
was beschikt. Dit bericht is niet een be
schikking, waartegen beroep openstaat, 
zoodat appellant in zijn beroep niet-ont
vankelijk is. Nadat aan het voorschrift van 
art. IS 4e Jid alsnog naar behooren uitvoe
ring zal zijn gegeven, zal appellant gele
genheid krijgen, van de beschikking van 
I7 Juli alsnog in beroep te komen. 

2I Februari. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. I 5). 

- Aan een provinciale vereeniging van 
een opzet als die van de vereeniging " Kin
derzorg" in het prov. ressort Friesland der 
Ned. Herv. Kerk behoort de toestemming 
tot het houden van een openbare inzame
ling in een gemeente der provincie slechts 

dan te worden geweigerd, indien gewich
tige redenen zich daartegen verzetten. De 
omstandigheid, dat een plaatselijke ( clas
sicale) vereeniging zich met de zorg van 
kinderen van Ned. Herv. huize aldaar be
zighoudt, levert geen grond op, aan de 
provinciale vereeniging de gelegenheid, in 
de hoofdstad der provincie een beroep op 
den weldadigheidszin der burgers te doen, 
te onthouden. 2I Februari. 

-,- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40). 
- Al moge het initiatief om naar Z . te 
verhuizen van den armlastige zelf zijn uit
gegaan, zoo heeft toch het burgerlijk arm
bestuur te S . door het betalen der nood
zakelijke verhuiskosten invloed uitgeoe
fend op de komst van den armlastige met 
zijn gezin te Z . en daardoor het risico van 
diens armlastigheid op Z. afgewenteld. Het 
had op den weg van het armbestuur te S. 
gelegen om, alvorens tot het betalen van 
de verhuiskosten over te gaan, een onder
zoek in te stellen naar de omstandigheden 
van den armlastige, zulks te meer waar het 
bekend was met het feit, dat deze vaak 
onwillig was om voor zich en zijn gezin 
den kost te verdienen, zoodat het gezin 
moest worden ondersteund, terwijl er geen 
reden was te verwachten, dat bij den arm
lastige in Z. de wil daartoe wèl aanwezig 
zou zijn. 22 Februari. 

- Koninklijk besluit ( Armenwet Art. 40.) 
- Art. 40, gewagend van "een arme", 
heeft uitsluitend het oog op den toestand 
van armlastigheid in de gemeente van aan
komst; het is voor de toepassing van het 
art. van geen belang of hij, wiens onder
steuning in eene bepaalde gemeente nood
zakelijk is geworden, in zijne vorige ver
blijfplaats al dan niet reeds onderstand in
gevolge de Armenwet genoot. De vraag, 
of de armlastige bij zijne komst in de 
nieuwe gemeente mogelijkerwijze ook op 
andere wijze (i. c. als crisissteuntrekken
de) had kunnen worden geholpen, behoort 
in deze buiten beschouwing te worden ge
laten. 9 Maart. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.) 
- Vaststaat dat de armlastige op het tijd-
stip, waarop hij door een armbestuur te 
D . werd uitbesteed in Z ., reeds eenige ja
ren verbleef in een schuur in D. en aldaar 
in zijn onderhoud voorzag. Daaruit volgt, 
dat hij in D . woonplaats had, waaraan niet 
afdoet, dat hij .nimmer in het bevolkings
register van D . is ingeschreven geweest. 
De band met D. is dan ook niet verbroken 
door de enkele omstandigheid, dat de arm
lastige werd uitbesteed in Z. Uit niets 
blijkt, dat hij, al moge hij tijdens of na 
deze uitbesteding in staat zijn geweest een 
hoofdverblijf te vestigen, het voornemen 
daartoe heelt gehad. Toen na deze uitbe
steding de rechterlijke machtiging moest 
worden aangevraagd, had de patiënt der
halve zijn woonplaats nog in D. 

28 Maart . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) 

- Wel is de komst van de moeder van 
den armlastige, die bij haar inwoonde en 
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invalide was, in de gemeente D. mogelijk 
gemaakt door ondersteuning aan het gezin 
te p ., waar moeder en zoon introkken, in 
de kosten van een dienstbode door het 
burgerlijk armbestuur te G ., doch dit laat
ste houdt met de aan den armlastige ver
leende ondersteuning slechts zijdelings ver
band, aangezien deze ondersteuning uit
sluitend met het oog op de verzorging van 
de moeder is toegekend geworden. Voor 
toepassing van art. 40 2e lid is derhalvfl 
geen aanleiding. 28 Maart 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) 
- Wel heeft de armlastige bij zijn verzoek 
aan de gemeente-arbeidsbeurs te A . om 
hem het benoodigde geld te verstrekken 
voor verhuizing naar R. een verklaring 
van een ingezetene van R. overgelegd, 
waarin deze verklaarde, dat de armlastige 
bij hem in dienst zou treden, doch de beurs 
heelt op grond van deze verklaring be
zwaarlijk de verwachting kunnen koeste
ren, dat de armlastii,le door middel van die 
betrekking in R . in het levensonderhoud 
van zichzelf en zijn gezin zou kunnen voor
zien, aangezien het hier een betrekking in 
een brood- en banketbakkerij gold, terwijl 
het aan de beurs bekend was, dat de arm
lastige nimmer in een dergelijk bedrijf had 
gewerkt noch daarvoor was opgeleid, en hij 
derhalve niet de noodige geschiktheid kon 
bezitten om in een betrekking als hierbe
doe/d te slagen. Voor toepassing van art. 
40 2e lid is derhalve aanleiding. 

28 Maart . 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.) 

- Nu B. en W. aan D . zich uitdrukkelijk 
en zonder eenig voorbehoud bereid hebben 
verklaard de verplegingskosten van den 
armlastigen krankzinnige voor rekening 
van hunne gemeente te nemen, waardoor 
de verplichting van deze gemeente, om die 
kosten te betalen, is gevestigd, is er voor 
een beslissing ingevolge het derde lid van 
art. 39 geen plaats meer. Uit de gedane 
toezegging is voor de gemeente jegens het 
gestichtsbestuur eene in rechte tot gelding 
te brengen verbintenis geboren, welke niet 
door een eenzijdige handeling van het ge
meentebestuur (intrekking der toezegging) 
ongedaan kan worden gemaakt. 

28 Maart. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. z5). -

Een verzoek tot het houden van een col
lecte voor een vereeniging met breeden 
opzet als de Ver. tot Chr. hulpbetoon aan 
tuberculoselijders behoort - zij het al 
niet ieder jaar - te worden ingewilligd, 
indien de belangen van andere instellingen 
van weldadigheid, inzonderheid plaatse
lijke vereenigingen, die in deze naar bil
lijkheid voorran,!I bezitten, zich daartegen 
niet verzetten. De a/gemeene tuberculose
bestrijding, welke deze vereeniging ten 
doel heelt, kan bezwaarlijk van minder 
gewicht zijn dan de belangen, welke de 
plaatselijke instellini,len behartigen, terwijl 
het niet aannemelijk is, dat deze instel
lingen door de aangevraagde collecte zou
den worden benadeeld in dien zin, dat zij 
door de burgerij bij de collecteerende ver-

eeniging zouden worden ten achter gesteld. 
De ongunstige linanciee/e omstandigheden 
van het meerendee/ der ingezetenen der 
betrokken gemeente kunnen opzichze/1 
niet een ongunstige beschikking op het 
verzoek rechtvaardigen- 6 April. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 15). -
Ten onrechte hebben B. en W. vergunning 
tot het houden eener collecte geweigerd 
aan de Ver. tot Chr. hulpbetoon aan tu
berculoselijders op grond van het groote 
aantal vereenigingen, dat om de twee of 
meer jaren een collecte in de onderhavige 
gemeente mag houden. In deze omstan
dip_heid kan niet worden gezien een ge
wichtige reden, die zich zou verzetten te
gen een collecte door een vereeniging als 
de genoemde. 6 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 
384a; Rv. art. 59; Armenwet art. 64). -
De artt. 168 Grondwet, 20 R. 0 . en 59 
Rv. hebben niet betrekking op beschik
kingen op verzoekschriften, terwijl de 
overige in het middel aangehaalde artike
len den rechter een plicht tot motiveering 
niet opleggen , noch steun geven aan den 
eisch, dat uit de beschikking de ontvan
kelijkheid van het ingestelde hooger be
roep moet blijken. - Het middel mist 
feite/ijken grondslag voorzoover daarbij 
wordt beweerd, dat de Rechtb. zoude •heb
ben nagelaten een onderzoek in te stellen 
naar grond en grens van requestrants on
derhoudsplicht en dat de Rechtb. de grens 
van dien onderhoudsplicht slechts zoude 
hebben gegrond op art. 64 lid z der Armen
wet en niet op de hier in aanmerking ko
mende artikelen van het B . W. Voorzoo 
ver gesteld wordt, dat voormelde grens 
zoude zijn overschreden, komt het middel 
op tegen eene feitelijke beslissing. - De 
bepaling van art. 64, Jid z onder 1°, welke 
verhaal bij de bron wil mogelijk maken, 
verstaat onder juridieke "inkomsten" -
wat niet hetzelfde is als " inkomen" - alle 
regelmatig terugkomende uitkeeringen, on
verschillig, welke haar aard of oorsprong 
is, dus ook regelmatig terugkeerende ka
pitaalsaf lossingen. 12 April. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 74). -
Ingevolge de desbetreffende gemeentelijke 
verordening wordt in een vacature in het 
bestuur der in die verordening bedoelde 
Godshuizen door den gemeenteraad voor
zien op eene aanbeveling van twee perso
nen door het college, waarin de vacature 
is ontstaan, terwijl tot leden van het be
stuur slechts kunnen worden benoemd zij, 
die ingezetenen der gemeente zijn. De 
Raad heeft niet gehandeld in strijd met 
genoemde verordening noch met het regle
ment der instelling, door tot bestuurslid 
van een weeshuis, dat een kennelijk Her
vormd karakter draagt, iemand te benoe
men, die niet tot deze kerkelijke richting 
behoort. De meening van het bestuur van 
het weeshuis, dat aan het woord "aanbe
veling" op grond van historische interpre
tatie de beteekenis zou moeten worden ge
hecht van bindende aanbeveling of voor
dracht is onjuist. 11 Mei . 
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- Beslissing van den Opperbevelhehber van 
Land- en Zeemacht. ( Armenwet art. 39). 
- Onder de in art. 39 bedoelde rechter
lijke machtiging kan redelijkerwijze niet 
anders worden verstaan dan de laatste 
rechterlijke machtiging, welke tot de op
neming van den patiënt aanleiding heelt 
gegeven; het is daarbij onverschillig, om 
welke reden de patiënt tevoren uit een 
krankzinnigengesticht is ontslagen. 

25 Mei . 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

landsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Aangenomen moet worden, dat de burge
meester van B., door toe te zeggen zijn 
best te zullen doen, dat de betrokkene te 
S., waarheen hij voornemens was te ver
trekken, omdat hij zijne woning te B. moest 
verlaten en te S. een huis kon huren, inge
val van werkloosheid in de steunregeling 
zou worden opgenomen, invloed op de wils
vorming van den betrokkene heeft uitge
oefend om zich in de gemeente S. te vesti
gen. Terecht hebben derhalve Ged. Staten 
aan art. 40 2e lid toepassing gegeven. 

IO Juli. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

/andsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Van "afschuiving" is geen sprake, nu de 
toezegging van steun aan den armlastige 
door het bestuur der gemeente, waar hij -te 
voren woonachtig was, is gegeven nadat hij 
zich reeds in de andere gemeente had ge
vestigd. IO Juli. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
landsche Zaken. ( Armenwet art. 40). -
Wel is de armlastige als gevolg van het 
feit, dat het burgerlijk armbestuur te 's-H. 
hem I 25 heelt verstrekt, in de gelegenheid 
geweest, met zijn gezin naar D. te verhui
zen, doch nu niet voldoende is komen vast 
te staan, dat het armbestuur bij het ver
strekken van dat bedrag", dat aan den arm
lastige, zooals reeds meermalen was ge
schied, als handelsgeld werd ter hand ge
steld, redelijkerwijze had moeten begrij
pen, dat het voor bekostiging van de ver
huizing zou worden gebezigd, kon art. 40 
geen toepassing vinden. ro Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40.) - Nu de betrokkene meer dan een 
halfjaar na zijn verhuizing van K . naar A. 
zonder de hulp van het burgerlijk armbe
stuur te A. in het onderhoud van zich en 
zijn gezin heeft kunnen voorzien en zich 
eerst na dat hall jaar ter verkrijging van 
steun tot dat armbestuur heeft moeten 
wenden, kan art. 40 geen toepassing vin
den. 8 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
15.) - Terecht is toestemming tot het 
houden van een collecte door B . en W. ge
weigerd, nu dit college met het oog op het 
groot aantal aanvragen een gedragslijn 
volgt, waarbij, in het algemeen, de collec
ten om het andere jaar worden toegestaan 
of naar een later tijdstip verschoven, in 

dier voege, dat alle vereenigingen op haac 
beurt kunnen collecteeren, en appellante 
niet voldoende aannemelijk heelt gemaakt, 
dat toepassing van deze gedragslijn op de 
onderwerpelijke aanvrage aan de billijke 
aanspraken van appellante, die zoowel in 
1938 als in 1939 toestemming tot het hou
den van een collecte in de onderhavige 
gemeente verkreeg, zou te kort doen. 

20 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
15.) - Nu de onderhavige vereeniging, 
zijnde eene instelling van weldadigheid in 
den zin van art. 1 der Armenwet, tot B . en 
W. een verzoek heeft gericht om toestem
ming tot het houden van een openbare 
inzameling, en dit college daarop afwij
zend heeft beschikt, staat daarvan inge
volge het 4e lid van art. 15 beroep open. 
Daaraan doet niet af, dat B. en W ., ten 
onrechte, in de meening hebben verkeerd, 
dat het verzoek uitsluitend berustte op de 
alg. politieverordening hunner gemeente. 
- Aan een vereeniging als de onderhavige, 
de Vereeniging tot Christelijk hulpbetoon 
aan tuberculoselijders te Amsterdam, be
hoort de toestemming tot het houden van 
openbare inzamelingen - zij het ook niet 
ieder jaar - te worden verleend, tenzij 
gewichtige redenen zich tegen het verlee
nen daarvan zouden verzetten. Het feit, 
dat in de gemeente reeds een groot aantal 
collecten worden gehouden, is niet als zoo
danige gewichtige reden aan te merken. 

20 Augustus. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W. art. 

176, Armenwet art. 63). - Ook op loon of 
andere periodieke inkomsten van den in 
algeheele gemeenschap van goederen ge
huwden echtgenoot van een onderhouds
plichtige - i.c. de kleindochter van den 
ondersteunde - kan het verhaal krach
tens de Armenwet worden uitgeoefend.Ten 
onrechte heeft de Rechtbank de verhaals
vordering niet-ontvankelijk verklaard. 

26 Augustus, blz. 467. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
39.) - Toen de vader van de minderjarige 
patiënte met verlof uit Ned. Indië vertrok, 
werd de band met de gemeente, waar hij 
daar laatstelijk had gewoond, verbroken. 
Hij moet bij zijn komst in Nederland ge
acht worden zijn hoofdverblijf - zij het 
ook tijdelijk - te hebben gevestigd in de 
gemeente D., waar hij, na aanvankelijk bij 
familie te A. te hebben gelogeerd, met zijn 
gezin in een pension zijn intrek heelt ge
nomen, en waar hij ruim 3 maanden bij 
voortduring heelt vertoefd . Dit hoofdver
blijf had hij aldaar nog, toen de rechter
lijke machtiging om zijn dochter in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen, in Oct. 
1930 werd aangevraagd. Nu hij, na tot Oct. 
1939 de verpleegkosten te hebben betaald, 
daartoe niet meer in staat is, moet de ge
meente D ., als woonplaats der minderja
rige krankzinnige in den zin van art. 39 
worden aangemerkt. 26 September. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnen/andsche Zaken. ( Armenwet art. 
40.) - Vaststaat, dat het gemeentebestuur 
van Z. aan den armlastige een bedrag heeft 
ter hand gesteld om hem in staat te stel
len naar H . te verhuizen. Al is het initia
tief tot de verhuizing van den armlastige 
zelf uitgegaan, en is het bedrag hem ver
strekt omdat hij meende te H. weer zelf
standig voor zich en de zijnen te kunnen 
zorgen, toch konden B. en W. van Z . be
zwaarlijk de verwachting koesteren, dat de 
armlastige, die als invalide geen volwaar
dige arbeidskracht was en te Z . geregeld 
ondersteuning behoefde, daarvoor te H. 
niet meer in aanmerking zou komen. B. en 
W. van Z., die zich van de juistheid der 
beweringen van den armlastige omtrent de 
mogelijkheid te H . zelfstandig te kunnen 
worden, niet hebben vergewist, hebben 
door het verschaffen der verhuiskosten 
het risico der armlastigheid op H. afge
wenteld. 26 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40.) - Wel is het burgerlijk armbestuur 
te R. den armlastige bij zijne verhuizing 
naar Z. geldelijk behulpzaam geweest,doch 
dit behoort in casu niet te leiden tot toe
passing van art. 40, daar het gezin om 
goede redenen naar Z . is verhuisd, aange
zien toen twee dochiers in een aan Z. gren
zende gemeente werkzaam waren. Al 
mocht het bevorderen der verhuizing van 
het kinderrijk gezin wijzen op eenige licht
vaardigheid van het armbestuur· te R. ten 
opzichte van de geldelijke belangen van 
den dienst voor maatschappelijk hulpbe
toon te Z., zoo heeft dit verwijt door de 
bestendiging van de steunuitkeering door 
het armbestuur te R. aan het gezin gedu
rende een jaar aanzienlijk aan gewicht in
geboet. Al was de armlastige niet voor alle 
werk geschikt, toch kan hij niet worden 
aangemerkt als niet tot werken in staat, 
zoodat ook hieraan geen voldoende grond 
voor een beslissing ten gunste van Z . kan 
worden ontleend. 4 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsclie Zaken. ( Armenwet art. 
39.) - Nu de gemobiliseerde echtgenoot 
çler patiente ten tijde van het aanvragen 
der rechterlijke machtiging te D. geen wo
ning meer tot zijn beschikking had en zijn 
inboedel naar elders had overgebracht, ter
wijl hij noch zijn gezin in die gemeente 
meer verblijf hield, was de band met die 
gemeente verbroken; daaraan doet niet af , 
dat hij nog in het bevolkingsregister al
daar stond ingeschreven en de kostv,,in
nersvergoeding nog aldaar werd uitbet:;iald. 
Evenmin kan de gemeente G . als zijn 
hoofdverblijf worden aangemerkt, vermits 
hij daar weliswaar zijn inboedel had opge
borgen e n zijn verlofsdagen bij zijn oude•s 
placht door te brengen, doch in een en 
ander geen voldoende aanwijzing is gele
gen, dat hij toenmaals den wil heeft ge
had te G. zijn hoofdverblijf te vestigen. 
Eindelijk kan hij, al waren zijn vrouw en 

kind tijdelijk bij haar ouders te B. inge
trokken, ook niet geacht worden zijn do
micilie naar die gemeente te hebben ver
plaatst. 26 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40.) - Van afschuiving kan niet worden 
gesproken, nu de raad van den armlastige 
om te verhuizen niet van een ambtenaar, 
doch van de familieleden van den betrok
kene, die bij het onderhoud tusschen dezen 
en den ambtenaar tegenwoordig waren, is 
uitgegaan, terwijl het niet verleenen van 
ondersteuning onder de omstandigheden, 
zooals deze zich in casu voordoen, niet kan 
worden aangemerkt als het uitoefenen van 
invloed in den zin van art. 40. 

2,; November. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40.) - In casu kan niet worden gezegd , 
dat door het bekostigen van de verhuizing 
van L . naar A. invloed op de komst van 
het armlastig gezin te A . is uitgeoefend, 
nu de dienst te L. op grond van de ge
gevens, waarover hij beschikte, niet zon
der reden mocht verwachten dat het ge
zin te A. in gunstiper geldelijke omstan
digheden zou geraken dan te L ., terwijl de 
verhuizing ook overigens voor het gezin 
voordeelen bood. Zulks was te eer het ge
val, nu de dienst te A. in verzuim is geble
ven, tijdig gebruik te maken van de hem 
door den dienst te L. geboden gelegenheid, 
zich over de voorgenomen verhuizing uit 
te spreken. 26 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art . 
40). - Nu het armbestuur der vorige ge
meente door betaling der verhuiskosten 
de verhuizing van den armlastige heeft 
mogelijk gemaakt en verzuimd heeft , zich 
te voren te vergewissen van de bestaansmo
gelijkheden in de nieuwe woonplaats, is er 
aanleiding tot toepassing van art. 40 2e 
lid. Daaraan doet niet af een medische 
verklaring, dat het voor de gezondheid 
van den armlastige beslist noodzakelijk is, 
dat hij woonplaats kiest in een omgeving, 
waar hij van ziin ziekte minder hinder on
dervindt, nu de nieuwe woonplaats in geen 
enkel opzicht bevorderlijk kan worden ge
acht voor zijn herstel, waaromtrent het 
armbestuur zich ook tevoren niet had doen 
inlichten. 30 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40). - Nu de burgemeester van S . den 
armlastige door het verstrekken van een 
voorschot in staat heeft gesteld naar X . te 
verhuizen, zonder dat voldoende zekerheid 
bestond, dat hij aldaar in zijne verwach
ting, werk te zullen krijgen, zou slagen, is 
het risico van zijne armlastigheid op de 
gemeente X. afgewenteld en behoort art. 
40 2e lid toepassing te vinden. Wel is het 
voorschot door den burgemeester uit eigen 
middelen verstrekt, doch de armlastige 
heeft zich kennelijk tot hem begeven in 
zijne qualiteit van burgemeester zoodat de 
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gedane betaling hem ook als burgemeester 
moet worden aangerekend. 

30 November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40). - Wel heelt het gemeentebestuur 
van N. den armlastige naar A. doen ver
voeren, doch dit is uitsluitend geschied, 
opdat de armlastige, die nog niet geheel 
van een ziekte hersteld, in een logement 
te N. lag, overeenkomstig zijn wensch en 
dien zi}ner ouders te hunnen huize te A . 
zou kunnen worden verzorgd. Door aan 
dit alleszins redelijk verlangen tegemoet 
te komen, kan het gemeentebestuur van N . 
niet gezegd worden op de komst van den 
patiënt te A. zoodanigen invloed te hebben 
uitgeoefend, dat voor toepassing van art. 
40 2e Jid termen zouden bestaan. 

30 November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40). - De burgemeester heeft, door aan 
den armlastige financieele hulp te verlee
nen ten behoeve van diens verhuizing, 
zonder zich er voldoende van vergewist te 
hebben dat deze elders in staat zou zijn in 
het onderhoud van zichzelf en van zijn ge
zin te voorzien, het risico van de armlas
tigheid van dit gezin op de andere ge
meente afgewenteld, hetgeen tot toepas
sing van art. 40 2e lid behoort te leiden. 
Daaraan doet niet al, dat hij de hulp heeft 
verleend uit eigen middelen, te minder nu 
dit is geschied om te voorkomen, dat aan 
de gemeente afschuiving zou kunnen wor
den verweten. 30 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
40). - Wel heelt het burgerlijk armbe
stuur te M . aan den armlastige een bedrag 
verstrekt voor zijn verhuizing naar R., 
doch dit kan niet leiden tot toepassing van 
art. 40 2e lid, nu de armlastige bij zijn ver
zoek om ondersteuning, onder overlegging 
van een brief van een te R. wonend fami
lielid voldoende aannemelijk had gemaakt, 
dat hij in die gemeente in zijn levensonder
houd zou kunnen voorzien. Aan het arm
bestuur te M. kan niet worden verweten, 
dat het niet is bedacht geweest op de mo
gelijkheid, dat dit familielid dien brief niet 
zou hebben geschreven. 14 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Armenwet art. 
39.) - De plaatsing van patiënte in een 
krankzinnige n ges ticht i s onmiddellijk 
voorafgegaan door een tijdvak, waarin zij 
tijdens hare minderjarigheid met toepas
sing van het 4e j 0

• het ie lid van art. 39 
voor rekening der gemeente L. werd ver
pleegd in een "aangewezen inrichting" . 
Nu patiënte, inmiddels meerderjarig ge
worden, op het tijdstip van het aanvragen 
der rechterlijke machtiging tot plaatsing 
in een krankzinnigengesticht in geen ge
meente domicilie had, kan geen gemeente 
worden aangewezen als woonplaats voor 
de toepassing van art. 39. 18 December. 

Auteurswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Rv. artt. 

289-297; Auteurswet art. 28) . - Bij uit
voering van een concert-programma zal 
het beslag slechts toelaatbaar zijn op een 
deel der toegangsgelden, indien onder an
dere nummers ook een stuk voorkomt, 
waardoor inbreuk op het auteursrecht 
wordt gemaakt, en wel in evenredigheid 
van de beteekenis, wat betreft hoedanig
heid en tijdsduur, die aan bedoeld stuk 
toekomt tot de beteekenis van de overige 
nummers. - Bij de uitvoering van muziek 
op de terreinen van een Lunapark heeft 
het Hof terecht als toets aangelegd, of be
doeld deel in de aantrekkelijkheid van het 
betreden van het terrein eene wezenlijke 
rol speelde. Niet voldoende is, dat het 
entreegeld toegang gaf tot zeker terrein en 
dat op dat terrein de muziek werd uitge
voerd. Wel hee ft het Hol vastgesteld, dat 
voor een Lunapark het uitvoeren van mu
ziek onmisbaar is en niettemin ontkend, 
dat de muziek in de aantrekkelijkheid van 
het Lunapark eene wezenlijke rol zou spe
len, doch deze beslissing wordt in het mid
del niet aangetast. Cassatieberoep verwor
pen. - Anders Proc.-Gen. Berger met be
toog, dat het voor de uitoefening van de 
bevoegdheid tot beslaglegging voldoende 
moet worden geacht, dat er een ongeoor
loofde uitvoering in den zin der wet heeft 
plaats gehad it1 tegenwoordigheid van, te
gen betaling van geld toegelaten, publiek. 

17 Mei, blz. 454. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Auteurs

wet 1912 artt . . 'i en 6). - Aan art. 6 Au
teurswet 1912 ligt geenszins de opzet ten 
grondslag - gelijk dit wel met art. 7 het 
geval is - om door wetsbepaling tot ma
ker van een kunstwerk te stempelen 
iemand, die zelf aan de eigenlijke schep
ping daarvan vreemd is. - Bij de ten deze 
vastgestelde feiten heeft het Hof ten on
rechte de figuur van art. 6 aanwezig ge
acht. - Anders Proc.-Gen. Berger. 

Ban kenmoratorlu m. 
28 Juni, blz. 457. 

- Besluit tot het nemen van een besluit 
Bankenmoratori um. 

S. 483. 10 Mei. Blz. 155. 
- Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het D epartement van 
Financiën ingevolge de Verordening Nr. 
10/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied, betreffende 
de opheffing van het bankmoratorium van 
II Juni ,940. S. S.400. II Juni. Blz. n6. 

Bankwet. 
- Besluit tot nadere vaststelling van de ver

houding, bedoeld bij artikel 23 van de 
Bankwet 1937, S . 401. 

Bedrijfsleven. 
S . 482. 26 Maart. Blz. 155. 

- Besluit van <len Secretaris-Generaal van 
het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart betreffende den opbouw 
van een zelfstandige organisatie ter ont
wikkeling van het bedrijfsleven. 

S . S .632. 31 October. Blz. 399. 
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Begraaf wet. 
- Besluit van den Secr. -Gen. van Binnen

landsche Zaken. (Gemeentewet art. 228; 
Wet op het begraven art. 16).-Een raads
besluit tot het aanvaarden in P,ripacht van 
een terrein is noch krachtens een bepaling 
der gemeentewet, noch krachtens eenige 
andere wettelijke bepaling aan de goedkeu
ring van Ged. Staten onderworpen. - Wel 
is in de naaste omgeving van de uit te 
breiden begraafplaats eenige bebouwing 
aanwezig, doch deze bebouwing, welke in 
hoofdzaak bestaat uit geheel vrij staande 
boerderijen met tusschenliggende open 
terreinen en uitgestrekte perceelen wei
land, kan niet als een bebouwde kom in 
den zin van art. 16 worden aangemerkt. 

16 ]uli. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (We t op het be
graven art. 12.) - T erech t is door den 
burgemeester verlof tot het opgraven van 
de lijken van een vijftal gesneuvelde mili
tairen geweigerd, nu zij zijn begraven in 
één graf, waarin ongeveer 50 kisten dicht 
aaneen en vier-hoog op elkaar staan en de 
kisten van zeer slechte kwaliteit zijn, zoo
dat het niet is uitgesloten, dat zij reeds 
gedeeltelijk zijn aange tast. Bovendien be
treft het hier een graf , waarin de voor het 
vaderland gevallenen gezamenlijk zijn bij
gezet, en vindt de eenheid in den dood 
haar uitdrukking in de geheele inrichting 
en versiering i ·an het graf en het plaatsen 
van grafsteenen met de namen der ge
sneuvelden, zoodat door de opgravi:r1g de 
samenhoorigheid en de eenheidsgedachte 
zoudep worden verstoord en het graf, dat 
een herinnering behoort te blijven aan het 
gezamenlijk doorgemaakte leed, blijvend 
zou worden geschonden. 

18 November. 
Begrootlng·en en rekenlng·en. 
Buitenlandsche Zaken 
- Wet tot vaststelling van het derde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst 
jaar 1940 (Departement van Buitenland
sche Zaken). 

S. 3140. 26 Januari. Blz. 107. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1940. (Hulp aan het Finsche 
Roode Kruis.) 

S . 31,4I. , 16 Maart. Blz. 108. 
Justitie 
- Wet tot vaststelling van het vierde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1940 (Departement van Justitie). 

S. 3200. 16 Maart. Blz. 108. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1939. 

S . 3201. 19 April. Blz. 108. 
Binnenlandsche Zaken 
- Wet tot vaststelling van het vijfde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1940 (Departement van Binnenland
sche Zaken). 

S. 3300. 15 Februari. Blz. 108. 
- Wet tot verhooging van de begrooting 

van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1939. 

S. 3301. 1 Mei. Blz. 309. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het d ienstjaar 1940. (Departement van 
Binnenlandsche Zaken) . 

S . 3302. 1 Mei. Blz. 309. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
- Wet tot vaststelling van het zesde hoofd

stuk (Departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen) der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1940. 

S. 3340. 1 Mei. Blz. 309. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zesde hoofdstuk (Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
R ijksbegrooting voor het dienstjaar 1939. 

S- 3341. 1 Mei. Blz. 309. 
Financiën 
- Wet tot vaststelling van het zevende 

hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1940. 

S . 3400. 17 Februari. Blz. 108. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Werk
loosheidssubsidiefonds voor het dienst 
jaar 1940. S . 340I. 26 April. Blz. 309. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Lee
ningfonds 1940 vocir het dienstjaar 1940. 

S. 3402 . 26 April. Blz. 309. 
Defensie 
- Wet tot vaststelling van het achtste hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1940 (Departement van Defensie) . 

S. 3500. 11 Maart. Blz. 108. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1940. 

S. 350I. II Maart. Blz. 108. 
- Wet tot verhooging van het achtste hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1939. S. 3502. 26 April. Blz. 309. 

Waterstaat 
- Wet tot vaststelling van het negende 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1940 (Departement van Water
staat) . S . 3540. 15 Maart. Blz. 108. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting 
van inkomsten en uitgaven van het Ver
keersfonds voor het dienstjaar 1940. 

S . 3!i4I. 15 Maart. Blz. 108. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

grooting van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1940. 

S . 3542. 15 Maart. Blz. 109. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Zui
derzeefonds voor het dienstjaar 1940. 

S. 3543. 15 Maart. Blz. 109. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van de Rijks
afdeeling van het openbaar lichaam "de 
Wieringermeer" voor het dienstjaar 1940. 

S. 3544. 1 5 Maart. Blz. 109. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van het Staatsvisschershavenbedrijf t, : 
IJmuiden voor het dienstjaar 1940. 

S . 3 545· 15 Maart. Blz. 10~. 
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- Besluit, houdende aanw1Jzmg van een 
overschot op de begrooting van uitgaven 
van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1939, het
welk wordt toegevoegd aan het daarne
vens aangegeven krediet voor het dienst
jaar 1940. S. 3590. 1 Mei . Blz. 309. 

Economische Zaken 
- Wet tot vaststelling van het tiende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1940 (Departe ment van Economische 
Zaken). 

S. 3600. 24 Februari . Blz. rog. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van het Land
bou~-Crisisfonds voor het dienstjaar 1940. 

S . 3601. 24 Februari. Blz. 109. 
- Wet tot verhooging van het tiende hoofd 

stuk der Rijksbegrooting voor het dienst 
jaar 1939. (Buitengewoon krediet.) 

S . 3602. 24 Februari. Blz. rog. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 19:39. (Economische Zaken.) 

S. 3603. 19 April. Blz. 109. 
Sociale Zaken 
- Wet tot vastst elling van het elfde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor he t dienst
jaar 1940. 

S. 3800. 9 Februari. Blz. 109. 
- Wet tot wijzigin g van het elfde hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1939. S. 3801. 4 April. Blz. 109. 

Koloniën 
- Wet tot vaststelling van het twaalfde 

hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1940. 

S. 3900. 8 Februari. Blz.110. 
- Wet, houdende goedkeuring v an het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch- Indië tot vaststelling van 
het slot der rekening van uitgaven en ont
vangsten van Nederlandsch-Indië over het 
dienstjaar 1036. 

S . ::1001. 7 Maart. Blz. no. 
- W et , houdende goedkeuring van het be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot vaststelling van de 
begroetingsrekening der gezam ~nlijke 
L andsbedrijven over het dienstjaar ~937. 

S . 3902 . 7 Maart. Blz. no. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling I der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst 
jaar 1939. S . 3903 . 19 A p ril. Blz. 310. 

- Wet, houdende: 1° . goedkeuring van een 
besluit van den Gouverneur-G eneraal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling II der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst 
jaar 1939 ; 2°. niet-goedkeuring van een 
besluit van den Gouverneur-Generaal -.:,an 
N ederlandsch- Indië tot wijziging en aan
vulling van genoemde Afdeeling; 3 ° . wij
ziging en aanvulling van genoemde Afdee
lir\g. S. 3904. rg April. Blz. 310. 

- Wet, houdende goedkeuring van een be-

sluit van den Gouverneur- Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling III der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. S . 3905. rg April. Blz. 310. 

- Wet, houdende goedkeuring v an drie be
sluiten van den Gouverneur-G eneraal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling III A der begroe
ting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1939. 

S . 3906. rg April. Blz. 310. 
- W et, houdende: 1° . goedkeuring van twee 

besluiten van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië tot w;jziging en 
aanvulling van Afdeeling IV der begroo 
ting van Nederlandsch- Indië voor het 
dienstjaar 1939; 2 ° . niet-goedkeuring van 
een besluit van den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië tot wijziging en 
aanvulling van genoemde Afdeeling; 3 °. 
wijziging en aanvulling van gen oemde Af
deeling. S. 3907. 19 April. Blz. 310. 

- Wet, houdende goedkeuring v an t wee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeelir..g V der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. S. 3908. 19 April. Blz. 310. 

- Wet, houdende goedkeuring van een be
sluit van den Gouverneur-G eneraal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling V A der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1939. S. 3909. rg April. Blz. 310. 

- Wet, houdende goedkeuring van vijf be
sluiten van den Gouverneur-G eneraal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VI der begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst 
jaar 19_39. S. 39ro. rg April. Blz. _3 10. 

- Wet, houdende goedkeuring van twee be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII der begroeting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst-

. jaar 1939. S. 3911. rg April. Blz. 310. 
- W et , houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling v an Afdeeling VII A der begroe
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1939. 

S . 3912. 19 April. Blz. 311. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VII B der begroo
ting v an Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1939. 

S . -~ 913. rg April. Blz. 3u. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal v an 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling VIII der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 19:ig. 

S. 39,4. 19 April. Blz. 3n. 
- Wet, houdende goedkeuring van twee be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
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Nederlandsch-Indië tot w1Jz1gmg en aan
vulling van Afdeeling IX der begroo
ting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1939. 

S. 3915. 19 April. Blz. 3n. 
- Wet, houdende goedkeuring van een be

sluit van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië tot wijziging en aan
vulling van Afdeeling IX A der begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1939. 

S . 3916. 19 April. Blz. 3n. 
Belemmerlngenwet Privaatrecht. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie be
treffende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen. 

S. S .562. 19 December. Blz. 396. 
Beiernmerln genwet Verordeningen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken en van Justitie be
treffende opheffing van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke belemmeringen. 

S . S.562. 19 December. Blz. 396. 
Besmettelijke ziekten. 
- Besluit van den Secretaris-G eneraal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de inenting tegen typhus en pa
ratyphus. S . S .801. 25 Juli. Blz. 336. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het besluit van 1 Oc
tober 1929 (Staatsblad No. 448) ter uit
voering van de Besmetteliike-Ziektenwet 
· (Staatsblad 1928, No. 265). 

S. S.804 A. 1 7 September Blz. 353. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende voorzieningen tegen verbreiding 
van geslachtsziekten. 

S . S.806. 1 October. Blz. 354. 
Betalingsverkeer. 
- Besluit van de Secretarissen- G eneraal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Ko
loniën betreffende het betalingsverkeer 
met Zwitserland. 

S . S.610. 7 Augustus. Blz. 201. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Kolo
niën betreffende het betalingsverkeer met 
het bezette B elgische gebied. 

S . S.6II . 7 Augustus. Blz. 202. 
- Besluit van de Secretarissen-G eneraal 

van de Departem ent en van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Ko
loniën betreffende het betalingsverkeer 
met Zweden. 

S. S.612 . 7 Augustus. Blz. 202. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel , Nijverheid 
en Scheepvaart, van Financiën, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën be-

treffende het betalingsverkeer met het 
Duitsche Rijk. 

S. S.615. 16 Augustus. Blz. 323. 
- Besluit van de Secretarissen-Genera al van 

de Departementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, van Financiën, van 
Landbouw en Visscherij en van Koloniën 
betreffende het betalingsverkeer met het 
Protectoraat Bohemen en Moravië. 

S . S .616. 16 Augustus. Blz. 324. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Financiën, 
van Landbouw en Visscherij en van Ko
loniën betreffende het betalingsverkeer 
met Zuidslavië. 

S. S.622. 3 September. Blz. 330. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, van Financiën, van Land
bouw en Visscherij en van Koloniën be
treffende het betalingsverkeer met de Ita
liaansch-Albaneesche Tolunie. 

S . S .626- 17 September. Blz. 332. 
- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betref
fende den invoer van binnenlandsche en 
buitenlandsche betaalmiddelen en effecten. 

S . S.420. 7 November. Blz. 368. 
Bevoegd hedenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 9 

Mei 1902 S . 54 artt. 12, 16.) - Hof : Het 
verzet is door de Rechtb. ten onrechte ont
vankelijk geacht, daar de verzet-dagvaar
ding was uitgebracht op een tijdstip, waar
op krachtens het bepaalde bij art. 12 Be
voegdhedenwet, het verzet niet meer 
rechtsgeldig kon plaats vinden. - H. R .: 
In art. 16 Bevoegdhedenwet is onder af
wijzen van het verzet mede begrepen niet
ontvankelijkverklaring van hem, die het 
verzet heelt gedaan, in zijne vordering. -
Wanneer dit art. spreekt van hooger be
roep of beroep in cassatie, heeft het het 
oog op het inste/len van zoodanig beroep 
en doet het derhalve de ontvankelijkheid 
van het beroep afhangen van eene voor
loopige betaling, die aan het inste/len daar
van is voorafgegaan. Betaling na de con
clusie van antwoord in cassatie kon der
halve het beroep niet ontvankelijk maken. 
- Proc.-Gen. Berger bovendien: 's Hofs 
beslissing is juist en berust op eene juiste 
uitlegging van art. 12 Bevoegdhedenwet. 

Bevolking·sboekhou<llng. 
3 Mei . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gem.wet 
art. 275; Pensioenwet 1922 art. 115; Bes/. 
Bevolkingsboekh. 1936 art. 105). 
Krachtens art. 115, eerste lid, der Pen
sioenwet 1922, S. 240 zijn bij K. B. van 23 
Dec. 1925, S. 482 bepalingen gegeven om
trent de wijze van uitbetaling van pen
sioenen, waarbij aan den burgemeester van 
iedere gemeente, waarin gepensionneerden 
wonen, voor de voorbereiding der uitbe
taling de in art. 2, lid 2, van dat Besluit 
omschreven bemoeiingen zijn opgedragen, 
medebrengende een onderzoek in het be
volkingsregister zijner gemeente. - Nu 
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noch in de Pensioenwet noch in voornoemd 
K. B. is bepaald, dat voor die verplichte 
medewerking door den burgemeester ter 
uitvoering van de Pensioenwetgeving de 
gemeente kosten in rekening mag brengen, 
is aannemelijk, dat die medewerking kos
teloos moet worden verleend. - Dit vindt 
vooreerst bevestiging in het tweede lid 
van art. II 5 der Pensioenwet, ingevolge 
welks voorschrift, waarbij blijkens de ge
schiedenis bepaaldelijk is gedacht aan de 
_gemeentebesturen, zelfs bij opdracht van 
de uitbetaling der pensioenen aan de ge
meentebesturen door deze alleen dan ver
goeding zou mogen worden genoten, in
dien die bij het betrokken K . B . zou wor
den bepaald. - Voorts vindt voormelde 
opvatting steun in art. IS der Pensioen
wet, waarbij ook slechts aanspraak op ver
goeding van kosten wordt verleend volgens 
bij a. m . v. b . gestelde regelen, in de bij 
dien a. m . bepaalde gevallen. - Het voor
af~aande brengt mede, dat het aan de ge
meente niet geoorloofd is om wegens voor
melde bemoeiïngen van den burgemeester 
een belasting als bedoeld in art. 275 Gem.
wet te heffen, zoodat, al zou art. z, No. z8 
sub b der onderhavige verordening dit be
oogen, die bepaling in dit opzicht onver
bindend zou zijn. - Art. ws van het be
sluit bevolkingsboekhouding z936, S . 342 
brengt hierin geen verandering. 6 Maart . 

Bloscoopwet. 
- Besluit van de Secretarissen- Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie nopens de zooge
naamde nakeuring van films en het toela
ten van personen beneden zekere leeftijds
grens bij voorstellingen. 

S . S .312. 2 December. Blz. 365. 
Bodemonderzoek. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, houdende bepalingen 
omtrent oudheidkundig bodemonderzoek 
en vondsten van oudheidkundigen aard. 

S . O.351. 24 Mei. Blz. II2 . 
Bodem1iroductlewet. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij , van W aterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1939, de Distributie
wet 1939, de Prijsopdrijvings- en hamster
wet 1939, de Zeeschepenvorderingswet 
1939, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
e n de Zee- e n luchtvaartverzekeringswet 
19,9. S . S.604. 3 Juli. Blz. 181. 

Bou wnij rnrheM. 
- Besluit van <Ie Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat, van 
Binnenlandsche Zaken, van Justitie, van 
Financiën en van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart betreffende de Bouwnijver
heid. S. S .563. 23 December. Blz. 397. 

Broodbeslu lt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Broodbe

sluit S . 1925 No. 478 art. 14). - Terecht 
overwoog de Kantonr., dat, nu het Brood-

besluit S. 1925 No. 478, den eisch ste/Jend, 
dat roggebrood vrij moet zijn van conser
veermiddelen, niet inhoudt welke stoffen 
conserveermiddelen zijn en in welke mate 
ze niet aanwezig mogen zijn, eene dagvaar
ding niet anders behoeft te vermelden dan 
de stof, die de waren bevatten, waarbij dan 
uit het onderzoek ter terechtzitting moet 
blijken en door het 0. M. moet worden be
wezen, dat die stol een conserveermiddel 
is, terwijl de aanwezigheid van die stof in 
hoe geringe mate ook, wanneer is bewezen, 
dat het een conserveermiddel is, tengevol
ge heeft, dat de waren niet voldoen aan 
den bij genoemd K. B. gestelden eisch. -
Nu een nadere aanwijzing van de stoffen, 
die als conserveermiddelen in den zin van 
art. 14 Jid 1 sub h van voormeld Broodbe
sluit moeten worden aangemerkt, ont
breekt, heeft de Kantonr. terecht zelfstan
dig onderzocht en beslist, of tot die stoffen 
benzoëzuur behoort. - Omtrent het ge
oorloofd gehalte van keukenzout is in art. 
9 lid 2 van genoemd Broodbesluit een "spe
ciaal voorschrift" gegeven. Op dit voor
schrift stuit af het vierde middel van req., 
ste/Jend, dat, naar de opvatting, die de 
Kantonr. van conserveermiddelen heelt, 
elk gebruik van keukenzout strafbaar zou 
zijn. 24 juni. 

Burgerlijk Wetboek. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, houdende voorzienin
gen betreffende huwelijken van personen, 
die in militairen dienst zijn. 

Capltnlanten. 
S. O.200. 21 Mei. Blz. 153. 

- Beschikking van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Algemeen 
Bestuur nopens opheffing van den Capitu
lantenraad en het Centraal Capitulanten
bureau. S . S .100. 20 Juli . Blz. 161. 

Coupon belasting. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betref
fende wijziging van de wet van 29 Decem
ber 1933, S . 780, tot heffing van een cou
ponbelasting. S. S .402. 6 Juli. Blz. 162. 

Crisis-Rundveebesluit. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Wijziging van het Crisis
Rundveebesluit 1934 I). 

S. S.715 A. 9 September. Blz. 334. 
Crlslsvarkensheslu lt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

2z9, Sv. art. :138, Crisisvarkensbesluit z936 
art. 2). - Het in art. 2 lid 2 onder a z 0 

van hetCrisisvarkensbesluit z936 geëischte 
tatoueermerk is, volgens art. 4 van de Cri
sisvarkensbeschikking 1933 1 ( Algemeen) 
met ingang van 1 jan. z939 een 0-vormig 
omlijnde N, alsmede twee letters ter aan
duiding van het district, waarbinnen dat 
merk is aangebracht. Derhalve levert het 
bewezenverklaarde (het omstreeks April of 
Mei 1939 aanbrengen van de 0-vormig 
omlijnde N), waarvan de woorden "zijnde 
dit een merk waarvan die varkens krach-
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fens de Landbouwcrisiswet r933, S . 26z 
. . . . . moesten worden voorzien" slechts 
qualilicatieve beteekenis hebben, niet op 
een der misdrijven strafbaar gesteld in art. 
2zo lid z Sr. - ( Anders: Adv.-Gen. Rom
bach). - De vraag, of een O-vormig om
lijste N een merk was, waarvan varkens of 
biggen krachtens de Landbouwcrisiswet 
z933 en hetCrisisvarkensbesluit z936 voor
zien moesten zijn, moest door den Rechter 
aan de hand van de op dit laatste be~luit 
steunende Crisisvarkensbeschikking z939 1 
( Algemeen) worden beantwoord, zoodat 
hieromtrent geenerlei bewijslevering op 
haar plaats was. zo Juni . 

Dansvermaak. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Justitie, van Bin
nenlandsche Zaken en van Sociale Zaken 
betreffende dansvennaak. 

S. S.206. 25 October. Blz. 338. 
~ Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Sociale Zaken, van 
Justitie en van Binnenlandsche Zakeri be
treffende dansvermaak en betreffende den 
verkoop van sterken drank in het klein. 

S . S .810. 2 December. Blz. 407. 

Deviezen verkeer. 
- Besluit tot het treffen van een D eviezen

noodmaatregel voor het Rijk in Europa. 
S. 484. 10 Mei. Blz. 156. 

- Besluit van den Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht, tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 10 Mei 1940, S . 
484, tot het treffen van een D eviezennood
maatregel voor het Rijk in Europa. 

S. O.400. 24 Mei. Blz. r 13. 
- Verordening van de Secretarissen-Gene

raal van de Departementen van Finan
ciën, van Justitie, van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, van Landbouw en Vis
scherij en van Koloniën betreffende de re
geling van het deviezenverkeer. 

S . S .401. 24 Juni. Blz. n7. 
- Eerste uitvoeringsbesluit van de Secre

tarissen-Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Handel, N ijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende de regeling van het 
deviezenverkeer.· 

S. S .403 . 16 Juli . Blz. 163. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D P~artement van Financiën betref
fende den invoer van Rijkscreditkasbiljet
t en (Reichskreditkassenscheine) uit het 
bezette Belgische gebied. 

S . S.404. 18 Juli. Blz. 164. 
- Tweede uitvoeringsbesluit van d e Secre

tarissen-Generaal van de D epartementen 
van Financiën, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en v an Landbouw en Vis
scherij betreffende de regeling van het 
deviezenverkeer. 

S. S .409. 14 Augustus. Blz. 227. 
- D erde uitvoeringsbeslui t van de Secreta

rissen- Generaal van de Departementen 
van Financiën, van Handel, Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis-

scherij betreffende de regeling van het de
viezenverkeer. 

S . S .413 . 18 September. Blz. _320. 
- Vierde uitvoeringsbesluit van de Secreta

rissen-Generaal van de D epartementen 
van Financiën, van Handel , Nijverheid en 
Scheepvaart en van Landbouw en Vis
scherij betreffende de regeling van het de
viezenverkeer. 

S . S .414. 18 September. Blz. 32 r. 
- Besluit van den Secret aris-G eneraal van 

het D epartement van Financiën betref 
fende de aangifte van buitenlandsche ef
fecten. 

S . S .415. 18 September. Blz. 322 . 
- Besluit van de S ecretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financiën, van 
H andel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij tot wijziging van 
het "D eviezenbesluit 1". 

S. S .421. 7 November. B!z '. 368. 
- Besluit van de Secretarissen-Ge neraal van 

de Departementen van Financiën, van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij tot wijziging van 
het Deviezenbesluit 111 (Besluit No. 153/ 
1940). 

S . S .428. 1 r December Blz. 406. 
- Besluit van de Secretarissen-Geneneraal 

van de Departement en van Financiën. van 
Handel , Nijverheid en Scheepvaart en van 
Landbouw en Visscherij tot wijziging van 
het D eviezenbesluit IV (Besluit No. 1541 
1940) . 

S . S.429. 11 December. B lz. 406. 
Dlenstpllchtwet. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

z5). - Er is geen reden, den zoon niet als 
kostwinner te beschouwen op grond van 
de omstandigheid, dat de vader als werk
/ooze steun ontvangt, welke bij indienst
treding van den zoon zal moeten worden 
verhoogd. z8 Januari. 

Dlstrlbutlewet. 
- Besluit tot wijziging van het Distributie

heffingsbesluit 1939. 
S. 646. 2 Februari. Blz. 9. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende het be
heer van geweven stoffen. 

S. S.600. 17 Juni . Blz. 174. 
- Beschikking van den S ecretaris -Generaal 

van het D epartem ent van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart, betreffende het be
heer van motorbrandstof. 

S. S.601. 17 Juni. Blz. I 78. 
- B eschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende het be
heer van de speciale benzine. 

S. S.602. 17 Juni. Blz. 180. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaat 

van het D epartement van Landbouw en 
Visscherij betreffende brooddistributie in 
1940. S. S .702. 17 Juni . Blz. 185. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de D epartem enten van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart , van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen-
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landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1939, de Distributie
wet 1939, de Prijsopdrijvings- en hamster
wet 1939, de Zeeschepenvorderingswet 
1939, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 
1939. S. S.604. 3 Juli . Blz. 181. 

- B eschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939. (Betreft: Wijziging Ge
neesmiddelenbeschikking 1939, No. 1). 

S . S .605. S Juli . Blz. 182 . 
-Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij betreffende de distributie van 
rijst, gebroken rijst, rijstmeel, gort, haver
mout, havervlokken, grutten, maizena, 
griesmeel, puddingpoeders, spaghetti, ma
caroni en vermicelli. 

S . S .703. II Juli . Blz. 187. 
-Beschikking van den S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visschérij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet 1933 en op de Distributiewet 1939. 

S. S .704. II Juli. Blz. 187. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart inzakP. de Distributie
wet 1939 (Non-ferro metalenbeschikking 
1940 No. 1) . 

S . S.609. 16 Juli . Blz. 183. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri 
butiewet 1939 (distributie van verf en 
verf grondstoffen) . 

S. S .609A. 6 Augustus. Blz. 230. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, ingevolge de Distri 
butiewet 1939 (distributie van minerale 
was) . 

S . S .613. 14 Augustus. Blz. 230. 
- Beschikkin g van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart, ingevolge de D istri
butiewet 1939 (distributie van asphalt). 

S. S.614. 14 Augustus. Blz. 230. 
•- Beschikking v an den S ecretaris- Generaal 

van het D epartement van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van zeep) . 

S . S.618. 23 Augustus. Blz. 329. 
- B eschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D eparteme nt van H a nde l , N ijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van teer) . 

S. S.619. 23 Augustus. B lz. 406. 
- B eschikking van den S ecretaris-Generaal 

van het D epartement van H a ndel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri 
butiewet 1939 (distributie van hars, gom 
en terpentijn) . 

S . S .621 . 30 Augustus. Blz. 330. 
- Beschikking van den S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Handel , Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri-

butiewet 1939 (distributie van tabak en 
tabaksproducten). 

S. S.623. s September. Blz. 331. 
- Beschikking van den S ecretaris-Generaal 

van het Departem ent van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van ijzer en 
staal). 

S. S.624. 5 September. Blz. 331. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende het be
heer van banden. 

S . S.625. ro September. Blz. 332. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartemen t van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(Distributie van vleesch en vleeschwaren) . 

S . S.71 7. II September. Blz. 335. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (Hotel-, Café-, Restaurant
en P ensionbeschikking 1940 No. I). 

S . S .627. 25 September. Blz. 343. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ter gedeeltelijke opheffing van 
de Brooddistributiebeschikking 1940 I. 

S . S .721. 1 October. Blz. 348. 
- B eschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van papier). 

S . S .628. 8 October. Blz. 344. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van diamant) . 

S. S.629. 9 October. Blz. 344. 
- Beschikking van den Secretaris- Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van kaas) . 

S. S.727. 15 October. Blz. 350. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van alle soorten gebak). 

S . S.729. 22 October. Blz. 402. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij ingevolge de Distributiewet 1939 
(distributie van eieren). 

S. S .730. 24 October. Blz. 3 .51. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van H andel, Nijv er
h e id en Scheepvaart ingev o lge de Distri
butiewet 1939 (distributie van oude mate
rialen en afvalstoffen) . 

S . S.633. g N ov ember. Blz. 399. 
- Beschikk ing van den Secretaris-Gene raal 

van het D epartement van Hande l, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri 
butiewet 1939 (distributie van linoleum). 

S . S.635. 13 November. Blz. 400. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van goederen , 
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benoodigd of vervaardigd in verwerkende 
industrieën). 

S . S.636. 22 November. Blz. 401. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart ingevolge de Distri
butiewet 1939 (distributie van gasgenera
toren). 

S. S .637. 9 December. Blz. 401. 
Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop aan: a. de N. V. 
,,Werkspoor N . V.", gevestigd t~ Amster
dam van een perceel bouwterrein en een 
gedeelte water van de Oostenburgervaart 
te Amsterdam, kadastraal bekend gemeen
te Amsterdam, sectie N , no. 3434, groot 
69.38 aren; b. de Wijkvereeniging Wijk XI 
der Nederduitsche Hervormde Gemeente 
te Amsterdam, van een wijkgebouw en erf 
aan de Oostenburgergracht no. 77 te Am
sterdam, kadastraal bekend gemeente Am
sterdam, sectie N,no. 3433, gr~ot 4.80 aren. 

S. 1400. 25 Januan. Blz. 271. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop van twee overhoe
ken van den Rijksweg No. 13 onder Over
schie aan de gemeente Overschie. 

S. 1401. 19 April. Blz. 273 . 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop aan de gemeente 
Oosterhout van eenige perceelen weiland, 
genaamd "de Sassen", kadastraal bekend 
gemeente Oosterhout, sectie B, nos. 914, 
915, 916, 917, 918, 919, 920 en 921, ter 
grootte van 4.49.50 ha. 

S. 1402. 26 April. Blz. 275. 
- Wet, houdende goedkeuring van: a. den 

onderhandschen verkoop aan de N . V. 
Electrotechnische Industrie voorheen Wil
lem Smit en Co., gevestigd te Slikkerveer 
(gemeente Ridderkerk), van een terrei,:i, 
gelegen nabij den linkeroever van de n
vier de Noord onder Ridderkerk, kadas
traal bekend gemeente Ridderkerk, sectie 
B, no. 949, ter grootte van 5.20.80 ha; 
b. de uitgifte in eeuwigdurende erfpacht 
aan de vorenbedoelde naamlooze v ennoot
schap van een terrein, gelegen aan den 
linkeroever van de rivier de Noord, onder 
Ridderkerk, kadastraal bekend gemeente 
Ridderkerk, sectie B , no. 950, ter grootte 
van I.60.i:o ha. 

S. 1403. 26 April. Blz. 276. 
Drankwet. 
- Koninklijk besluit. (Drankwet S. 1931 no. 

476 Art. 32 ie lid sub 1° b). - Art. 32 
geeft niet slechts aan Ged. Staten de be
voegdheid om in de in dat art. genoemde 
gevallen een hotel- of sociëteitsvergunning 
in te trekken doch schrijft in die gevallen 
de intrekkini dwingend voor. 10 Januari. 

- Arrest van den Hoog.en Raad. (Drankwet 
1931 art. 23). - De R. v. B. heelt niet bij 
de schatting van de huurwaarde een ge
deelte van den omzet buiten rekening ge
laten, maar heeft bij de bepaling van de 
beteekenis van dien omzet voor de huur
waarde in aanmerking genomen een bij
zondere omstandigheid, welke zich t . a . v. 

dien omzet in belang,hebbende's bedrijf 
voordeed ( nl.: dat belanghebbende veel 
borrels aan vaste klanten cadeau deed ten
einde met een buurman te kunnen con
curreeren). Daarin is niet een schending 
van wet of verordening gelegen. 

31 Januari. 
- Arrest van den Hoog.en Raad. (Drankwet 

1931 art. 23) . - De R. v. B. heeft niet bij 
de schatting van de huurwaarde een ge
deelte van den omzet buiten rekening ge
laten, maar heelt bij de bepaling van de 
beteekenis van dien omzet voor de huur
waarde in aanmerking genomen een bij
zondere omstandigheid, welke zich t. a. v. 
dien omzet in belanghebbende's bedrijf 
voordeed ( nl. : dat belanghebbende veel 
borrels aan vaste klanten cadeau deed ten
einde met een buurman te kunnen con, 
curreeren). Daarin is niet een schending 
van wet of •., eroráenin g gelegen. 

31 januari. 
- Koninklijk besluit. (Drankwet S. 1931 n ° . 

476 art. 20 j 0
• art. 3 ) . - Daar de gemeente 

op 1 jan. 1939 een bebouwde kom had 
van meer dan 5000 inwoners ( niet mede
gerekend de verpleegden van een tweetal 
krankzinnigengestichten) is zij terecht ge
plaatst op de lijst, bedoeld in art. 20 ze lid. 

29 Februari. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 
Ged. Staten van Groningen van 29 Febr. 
1940, Letter L, re Afd. , waarbij is vernie
tigd het besluit van burgemeester en wet
houders van Winschoten van 16 October 
1939, houdende weigering van het door 
A . E . Grenneman gevraagde verlof A. 

S. 2800. 20 Maart. Blz. 309. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Sociale Zake n en Binnenlandsche Zake n. 
( Drankwet S. 1931 N o. 476 art. 56.) -
Aan het recht van den gemeenteraad tot 
.het stellen van nadere voorwaarden, waar
onder de burgemeester toestemming m~g 
verleenen tot het geve n van gelegenheid 
tot dansen, kan niet de bevoegdheid wor
den ontleend, het geven van gelegenheid 
tot dansen te verbieden. - Een bepaling 
in de politieverordening, die betrekking 
heeft op he t dansen, het toelaten dat ge
danst wordt of gelegenheid tot dansen 
wordt gegeven in inrichtingen, als bedoeld 
in art. 56 ie Jid sub b, i s in strijd met de 
wet nu de rijkswetgever de regeling van 
dez~ materie, behoudens het bepaalde in 
den tweeden zin van he t tweede lid van 
art. 56, tot zich heelt getrokken. 

27/:,2 November. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Sociale Zaken, van 
Justitie en van Binnenlandsche Zaken be
treffende dansvermaak en betreffende den 
verkoop van sterken drank in het klein. 

S . S.810. 2 December. Blz. 407. 

Electrlcltelts wet. 
- Besluit tot vaststelling van regelen om

trent den Electriciteitsraad en commissies 
van dien Raad en omtrent het bureau van 
dien Raad. S. 560. 9 Januari. Blz. 7. 
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Films. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

- de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie betreffende het ver-
toonen van films. • 

S. S.300. 19 Juli. Blz. 162. 
,- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

· van de Departementen van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Binnen
landsche Zaken en van Justitie betreffen
de de organisatie van het filmwezen. 

S . S.353. 4 October. Blz. 315. 
Flnancleele Verhouding. 
- Besluit, tot vaststelling van de tabel, als 

bedoeld in artikel I van het Koninklijk 
besluit van den 29sten December 1936, 
S. 450, tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld is in 
artikel 20 der wet van den 15den Juli 1929, 
S. 388, sedert gewijzigd, houdende herzie
ning van de financieele· verhouding tus
schen het Rijk en de gemeenten en wijzi
ging van eenig'e bepalingen der Provin
ciale wet en der Gemeentewet, alsmede 
van de tabel, bedoeld in artikel 7 van het 
Koninklijk besluit van den 18den April 
1935, S. 192 (Financieele-verhoudingsbe
sluit). S. 441. 25 Januari. Blz. 6. 

Geblokkeerde Markenbelastingbeslnlt. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betref
fende het in het Duitsche Rijk belegde 
Nederlandsche kapitaal. 

, S. S.417. 8 October. Blz. 366. 
Geltlleenln g·en. 
- Wet tot het aangaan van een geldleening 

of -leeningen ten laste van het Rijk. 
S. 401. 16 Februari. Blz. 42. 

Geldschieters wet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 13 Januari 1933, S. 12, houden
de vaststelling van de tabellen van maxi
mum-interest, bedoeld in artikel 31 der 
Geldschieterswet. 

S. 340. 15 Januari. Blz. 11. 
Gemeen te belastln gen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280). - Uit de bepalingen van 
de verordening blijkt, dat de rioolbelasting 
in de gem. Rheden is gekoppeld aàn het 
genot van elk perceel, waarvan de uitloo
zing op de gemeenteriolen is aangesloten, 
zoodat, wanneer de uitloozingen van meer 
dan één perceel door dezelfde aansluiting 
aan het riool zijn verbonden, de aanslag 
naar de opbrengst van elk dier perceelen 
moet worden berekend. 3 januari. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet artt. 269, 281). - Een redelijke uit
legging van de overgangsbepaling van de 
Verordening van 1938 dwingt niet ertoe 
aan te nemen, dat daarbij is verordend dat 
al hetgeen in I<)38 ter uitvoering van de 
Verordening van 1936 is geschied is komen 
te vervallen, doch die bepaling is veeleer 
aldus te verstaan dat - gelijk de gemeen
tewetgever bevoegd was te bepalen - de 
in de heffingsregelen door de vervanging 
van de oude door de nieuwe verordening 
aangebrachte wijzigingen mede voor het 

belastingjaar 1938 van toepassing zµllen 
zijn. - Hieruit volgt, dat de geschilpun
ten omtrent den aanslag _moeten worden 
getoetst aan de Verordening van 1938. 

24 januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet artt. 269, 277). - De R. v. B. heeft 
zich ter beoordeeling van belanghebben
de's bewering, dat de onderhavige verorde
ning rechtskracht zou znissen, terecht be
perkt tot een toetsing van den hoofdzake
Jijken en in de uitspraak letterlijk geciteer
den inhoud der verordening aan de bij art. 
277, aanhef en sub i Gem.wet aan de ge
meentebesturen verleende bevoegdheid be
lasting te heffen op "tooneelvertooningen 
en andere vermakelijkheden" en heeft dit 
doende op goede gronden beslist dat aan de 
verordening op de door belanghebbende 
gestelde gronden rechtskracht, niet kan 
worden ontzegd. - De gemeenten zijn be
voegd door haar onverplicht verleende 
vrijstellingen aan voorwaarden te binden. 
- De R . v. B. nam terecht aan, dat voor 
het oordeel, dat de instelling onder het be
grip "vermakelijkheid" in den zin van wet 
en verordening _valt, voldoende is dat het 
publiek in het vertoond'{' of getoonde ver
maak kan vinden en besliste, op gronden 
die de beslissing dragen oordeelende dat 
zulks het geval is met de door belangheb
bende tegen betaling van entree toegan
kelijk gestelde model-kolenznijn, terecht 
gelijk hij deed. 24 januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 290). - Het niet voldoen aan 
een aanvraag tot het toonen van een bewijs 
van kwijting levert niet op het niet voldoen 
aan een formaliteit, die tot richtige hef
fing der belasting wordt gevorderd. 

29 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280). - De R. v. B. besliste -
op grond, dat de weg, waaraan de betref
fende eigendommen belenden, niet voor 
het openbaar verkeer is openl1,esteld of be
stemd; dat langs dezen weg de eigendom
men verbinding hebben met den openbaren 
weg; dat de eigendommen, welke één blok 
vormen, op 50 Meter van dien openbaren 
weg zijn gelegen, op een terrein dat be
stemd is voor half-open bebouwing dicht 
bij de kom der gemeente, - dat niet kan 
worden aangenomen, dat de eigendommen 
in de onmiddellijke nabijheid van den 
openbaren weg zijn gelegen. - Onder de 
door den R. v. B. vastgestelde feitelijke 
omstandigheden kon de R . v . B . zonder 
schending van art. 280 Gem.wet en het 
daarmede overeenstemmend art. z der Ver
ordening beslissen, dat de onderhavige 
eigendommen niet waren gelegen in de on
middellijke nabijheid van een openbaren 
weg. 31 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 280). - De R . v. B. besliste -
op grond, dat de weg, waaraan de betref
fende eigendommen belenden, niet voor 
het openbaar verkeer is opengesteld of be
stemd; dat langs dezen weg de eigendom-
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men verbinding hebben met den openba
ren weg; dat de eigendommen, welke één 
blok vormen, op 50 Meter van dien open
baren weg zijn gelegen, op een terrein dat 
bestemd is voor hall-open bebouwing dicht 
bij de kom der gemeente, - dat niet kan 
worden aangenomen, dat de eigendommen 
in de onmiddellijke nabijheid van den 
openbaren weg zijn gelegen. - Onder de 
door den R. v. B. vastgestelde feitelijke 
omstandigheden kon de R. v. B . zonder 
schending van art. 280 Gem.wet en het 
daarmede overeenstemmend art. 1 der 
Verordening beslissen, dat de onderhavige 
eigendommen niet waren gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van een openba
ren weg. 31 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W . art. 
1637a; Gemeentewet art. 282). - De ar
beiders, die . naar de bewoordingen van 
art. 8 der Verordening, als maatstaf voor 
de heffing van de belasting in aanmerking 
komen, zijn arbeiders in den zin van art. 
1637a B . W. - Een arbeidsovereenkomst 
als in dat artikel bedoeld is, is ook be
staanbaar tusschen een arbeider en een 
N .V . als werkgeefster. - Intusschen acht 
de R. v. B. - op grond, dat een betrek
king van ondergeschiktheid alleen tusschen 
natuurlijke personen zou kunnen worden 
gedacht-de mogelijkheid daarvan slechts 
aanwezig, indien andere natuurlijke per
sonen dan de arbeider de bevoegdheid 
hebben om als organen der N .V. hem bij 
het verrichten van zijn arbeid aar,wijzin
gen te geven. - Aldus miskent de Raad 
de beteekenis, welke naar de bepalingen 
van het W. v. K. aan de N .V. moet wor
den gehecht. Krachtens art. 37 W. v. K . 
toch is de N .V . rechtspersoon, waaruit 
voortvloeit, dat zij in die hoedanigheid aan 
het rechtsverkeer deelneemt, en dat de 
aandeelhouders wei op verschillende wij
zen in betrekking staan tot de N.V., maar 
aan de bedoelde deelneming aan het 
rechtsverkeer vreemd blijven. - Derhalve 
is onjuist 's Raads meening, dat ten deze 
belang moet worden toegekend aan de 
personen der aandeelhouders. - Integen
deel heeft hij, die zich in dienstbetrek
king bij een N.V. bevindt, als van zijn 
werkgeefster afkomstig te beschouwen alle 
opdrachten, die hem door het daartoe be
voegd orgaan der N.V. worden gedaan, 
zonder dat daarbij van belang is de vraag, 
welke natuurlijke personen of rechtsper
sonen het bedoelde orgaan vormen. 

7 Februari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 277). - De R. v. B. besliste, 
dat, indien, zooals ten deze, in ee~ inrich
ting in twee van elkaar afzonderli;ke loka
liteiten, in de eene waarvan een café en in 
de andere waarvan een restaurant wordt 
gedreven, gelijktijdig muziekuitvoeringen 
worden gegeven, die muziekuitvoeringen 
niet tezamen als één vermakelijkheid kun
nen worden beschouwd, doch vormen tel
kens twee afzonderlijke vermakelijkheden 
voor elk waarvan apart, naar het daarvoor 

geldende tarief afzonderlijk te berekenen 
belasting verschuldigd is. - Belangheb
bende's opvatting, als zoude in de Veror
dening " ruimte" zijn op te vatten als de 
totale belastbare ruimte van alle vertrek
ken in één gebouw, gelet onder meer op 
het beoaalde in het derde lid van art. 1, is 
niet aanvaardbaar. 14 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gem.wet 
art. 275; Pensioenwet 1922 art. II5; Bes/. 
Bevolkingsboekh. 1936 art. 105). 
Krachtens art. 115, eerste lid, der Pen
sioenwet 1922, S. 240 zijn bij K . B. van 23 
Dec. 1925, S. 482 bepalingen gegeven om
trent de wijze van uitbetaling van pen
sioenen, waarbij aan den burgemeester van 
iedere gemeente, waarin gepensionneerden 
wonen, voor de voorbereiding der uitbe
taling de in art. 2, lid 2, van dat Besluit 
·omschreven bemoeiingen zijn opgedragen, 
medebrengende een onderzoek in het be
volkingsregister zijner . gemeente. - Nu 
noch in de Pensioenwet noch in voornoemd 
K. B. is bepaald, dat voor die verplichte 
medewerking door den burgemeester ter 
uitvoering van de Pensioenwetgeving de 
gemeente kosten in rekening mag brengen, 
is aannemelijk, dat die medewerking kos
teloos moet worden verleend. - Dit vindt 
vooreerst bevestiging in het tweede lid 
van art. 115 der Pensioenwet, ingevolge 
welks voorschrift. waarbij blijkens de ge
schiedenis bepaaldelijk is gedacht aan de 
gemeentebesturen, zelfs bij opdracht van 
de uitbetaling der pensioenen aan de ge
meentebesturen door deze alleen dan ver
goeding zou mogen worden genoten, in
dien die bij het betrokken K. B. zou wor
den bepaald. - Voorts vindt voormelde 
opvatting steun in art. 15 der Pensioen
wet, waarbij ook slechts aanspraak op ver
goeding van kosten wordt verleend volgens 
bij a. m . v. b. gestelde regelen, in de bij 
dien a. m. bepaalde gevallen. - Het voor
af gaande brengt mede, dat het aan de ge
meente niet geoorloofd is om wegens voor
melde bemoeiïngen van den burgemeester 
een belasting als bedoeld in art. 275 Gem.
wet te heffen, zoodat, al zou art. r, No. 18 
sub b der onderhavige verordening dit be
oogen, die bepaling in dit opzicht onver
bindend zou zijn. - Art. 105 van het be
sluit bevolkingsboekhouding 1936, S. 342 
brengt hierin geen verandering. 

6 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280; Wegenwet art. 4). - Voor 
de vaststelling van het begrip "openbare 
weg" bij de toepassing van art. 280 Ge
meentewet dienen de bepalingen der We
genwet te worden gevolgd; hieraan kan 
niet afdoen dat dit artikel vóór de inwer
kingtreding der wet is totstandgekomen, 
zijnde het immers na die inwerkingtreding 
ongev.,ijzigd f(ehandhaafd. ( Anders: de R. 
v . B.) . - Echter is - nu in dit geding op 
de in art. 4, ,e lid onder I .en II der We
genwet vervatte feitelijf!:e omstandigheden 
geen beroep is gedaa.n - de vraag, of de 
wet al dan niet in beschouwing moet iyor-
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den genomen en zoo ja welk artikel daar
van, niet van belang, vermits - waar het 
hier kennelijk geldt de beoordeeling van 
een reeds vóór de inwerkingtreding der 
Wegenwet ontstanen toestand - in alle 
gevallen dezelfde maatstaf moet worden 
aangelegd. - Die maatstaf is echter een 
andere dan de door den R. v. B. gebezigde 
- het gebruik dat van de wegen wordt ge
maakt i. v. m. de daaraan door den recht
hebbende gegeven bestemming-, immers 
moet, zal van openbaren weg sprake zijn, 
blijken van den wil ook der overheid. -
Wijders blijkt uit de overwegingen van 
den R. v. B. niet voldoende duidelijk of 
deze heeft inachtgenomen dat het door 
den rechthebbende op den weg feitelijk 
toelaten van het verkeer dezen nog niet 
openbaar doet zijn; meer bepaaldelijk 
kunnen de door den R. v. B. als vaststaan
de aangenomen feitelijke omstandigheden 
( de aanwezigheid van borden, o. m. te
kennengevend dat de toegang is verboden 
voor personen wien die toegang vanwege 
de Staatsmijnen is ontzegd en dat de we
gen eigen we.gen der Staatsmijnen zijn; en 
het vóór de inwerkingtreding der Wegen
wet tijdelijk afsluiten van den toegang en 
aanbrengen van borden met "Verboden 
toegang", Red.) slechts dàn aan het aan
nemen van een bestemming door belang
hebbende tot openbaren weg niet in den 
weg staan, indien daartegenover feitelijke 
gedragingen van belanghebbende kunnen 
worden gesteld welke desondanks de ge
dachte aan een enkel tot wederopzeggens 
gedoogen van het verkeer uitsluiten; met 
name is het voormelde tijdelijk afsluiten 
en aanbrengen van borden met " Verboden 
toegang" slechts dan niet ter zake dienen
de, indien reeds vóórdien de bestemming, 
met den wil der overheid, tot openbaren 
weg heeft plaats gehad. - De bestreden 
uitspraak vernietigd en de zaak verwezen 
naar den R . v . B. 6 Maart, blz. 447. 

- Arrest van den Hoog.en Raad. (Gemeente
wet art. 288.) - De R. v . B . kon en mocht 
- op grond dat overeenkomstig het ver
zoek van belanghebbende vergunning is 
verleend voor den bouw van een houten 
zomerhuisje; dat het huisje bezit een zit
slaapkamer van 4 bij 5 M. , een keuken 
van 2 bij 2 .50 M., een aangebouwde ruim
te van 2 bij z.44, een wasch-badkamertje 
en nog een kleine ruimte van ongeveer 
dezelfde afmetingen; dat bij het huisje be
hoort een groot open terras aan de plas
zijde; dat h e t is voorzien van stroorne nd 
water, gas en electriciteit; dat het volko
men gemeubeld is met tafel, stoelen, kas
ten, opklapbare banken, electrische hang
lamp, tapijt, tafelkleed, vitrages, kussens, 
kortom alles wat noodig is om een zit
slaapkamer te meubileeren; dat de keu
ken is voorzien van electrisch licht, een 
op de plaatselijke leiding aangesloten gas
stel en keukengerei; dat in het huisje meer
malen nachtverblijf wordt gehouden, -
komen tot de gevolgtrekking, dat het on
derwerpelijk gebouwtje beschouwd moet 

worden als een gemeubileerde woning in 
den zin van art. 288 Gem.wet en art. z der 
verordening. 27 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet artt. 280, 290, 297.) - Art. 297 
Gem.wet gold en geldt zoowel naar zijn 
inhoud vóór als naar dien sinds de inwer
kingtreding van de wet van 22 April z937, 
S. 3zz, onafhankelijk van de vraag, of die 
inhoud in de gemeentelijke bepalingen be
treffende de invordering van de belasting 
was of is vervat. - Daaruit volgt, dat de 
omstandigheid, dat - gelijk in het onder
havige geval - art. 297, naar zijn inhoud 
vóór de inwerkingtreding van evengenoem
de wet, in een toenmaals tot stand geko
men invorderingsvordering was overgeno
men, niet medebrengt, dat voor de gelding 
van het gewijzigde art. 297 een overeen
komstige wijziging van de gemeentelijke 
verordening vereischt zou zijn. - Het ko
hier van de onderhavige belasting is dan 
ook terecht overeenkomstig het gewijzig
de art. 297 door Burgemeester en Wethou
ders vastgesteld. - Daaraan doet niet af 
het bepaalde in art. LXV/bis van de wet 
van 22 April z937, S. 3z z, vermits dit arti
kel alleen beteekent, dat gemeentelijke be
palingen betreffende de invordering blij
ven gelden, ook al zijn zij in een afzovder
lijke invorderingsverordening en niet, naar 
den eiscli van het gewijzigde art. 290 
Gem.wet, in de heffingsverordening op
genomen, doch deze overgangsbepaling aan 
die gemeentelijke bepalingen niet meer 
kracht geeft dan zij vóórdien hadden. -
( Anders: de R. v. B.) - Onder "daarbij 
behoorende erven" in art. 280 Gem.wet 
valt niet een bij een ziekenhuis behooren
de groententuin die daarvan door een 
openbare straat is gescheiden. De krach
tens de belastingverordening voor het zie
kenhuis geldende vrijstelling strekt zich 
dus niet uit tot dien tuin. 27 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gem.wet 
art. 279 Bouwterr.bel. Oostvoorne). - De 
voor villabouw aangewezen gronden kun
nen, gezien de voorgeschreven wijze van 
bebouwing, terecht als bouwterrein wor
den beschouwd. Op de laatste zinsnede van 
art. 279 Gemeentewet (,,aanhorigheden 
van woonhuizen zijn in geen geval als 
bouwterrein te beschouwen") kan t. a. v . 
onbebouwde gronden nog geen beroep wor
den gedaan. z5 Mei. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 280). - De R. v. B., aannemende 
dat hier e e n ondeelbaar comple x van on
derling samenhangende gebouwen en erven 
aanwezig was, heeft in overeenstemming 
met den aard der straatbefasting, en zon
der dat de geschiedenis der wet zich daar
tegen verzet, beslist, dat de belasting in 
het onderwerpelijk geval wegens alle tot 
dat complex behoorende eigendommen 
naar het ten deze toegepaste belastingta
rief dient te worden geheven. - Op grond 
van hetgeen feitelijk vaststc,nd mocht de 
R. v. B. komen tot de gevolgtrekking dat 
hier van een complex als vorenbedoeld 
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· sprake was; deze feitelijke beslissing kan 
in cassatie niet ten toetse komen. 

z2 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 275) . - Noch naar de woorden 
noch naar de s trekking van art. 275 Gem.
wet is uitgesloten, dat een gemeente op 
den voet van dat artikel ,voor het gebruik 
van den openbaren dienst bestemde ge
meentewerken, hetwelk iemand feitelijk 
heelt gehad, ook dan ge/den vordert, wan
neer de daartoe naar een verordening der 
gemeente vereischte vergunning niet was 
verleend. z9 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. a8o. ) - (Heffing t . z. v. ge
bouwde eigendommen en daarbij behoo
rende erven ( art. z); schatting van de be
lastbare opbrengst der gebouwde eigen
dommen met hun gebouwde aanhoorighe
den indien die opbrengst niet in de kad. 
leggers is aangewezen ( art. 5, 2e lid); 
recht op teruggave van t. z. v. gebouwde 
eigendommen, die met hun gebouwde aan
hoorigheden ongebruikt zijn gebleven, ge
heven belasting ( art. z2). Verzoek tot te
ruggave van belasting wegens het onge
bruikt gebleven zijn van één der op het 
kadastrale perceel aanwezige gebouwen.) 
- R . v. B. : Art. z2 kent a//een teruggave 
van het vo//e t. z. v. één gebouwd eigen
dom met aanhoorigheden, zooa/s dit kad. 
is omschreven, geheven bedrag; voor ge
deeltelijke teruggave is dus geen plaats. -
H.R.: De opvatting van den R. v. B., dat 
voor de vraag, wat in den zin der verorde
ning als gebouwd eigendom en daarbij be
hoorend erf is te beschouwen, de kad. in
deeling van percee/en beslissend zou zijn, 
vindt geen steun in de verordening. De be
streden uitspraak vernietigd, met verwij
zing ter beslissing of datgene wat onge
bruikt is gebleven op zichze/1 een gebouwd 
eigendom vormt, en bij bevestigende be
antwoording vav die vraag teruggave te 
verstaan van de ter zake geheven belas
ting, te bepalen met overeenkomstige toe
passing van art. 5, 2e lid. 2 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad.( Gemeente
wet art. 282, Zak. bedrijfsbelasting Uit
hoorn.) - De arbeiders werkzaam op 
de werken welke gelegen zijn buiten de 
gemeente, z ijn terecht aangemerkt als 
w erkzaam te ziin in het door belangheb
bende binnen de gemeente uitgeoefende 
bedrijf. 23 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W . art. 
z992; Gemeentewet art. 275.) - De R. v. 
B. heeft geen der in het beroepschrift aan
gehaalde wçtsbepalingen geschonden of 
verkeerd toegepast door op de aangevoer
de gronden te beslissen, dat de verande
ring van de hooge in een verdiepte stoep 
en de af.paling van de stoep, in voege als 
zij hebben plaats gevonden, t. a. v . den 
stoepgrond niet waren aan te merken als 
een ondubbelzinnig gedrag als eigenaar 
tegenover de gemeente. - De Raad heelt 
op juiste gronden uitgemaakt , dat de on
derliggende grond zijn oorspronkelijke be-

stemming tot den publieken dienst heelt 
behouden, toen daarop een stoep werd 
aangebracht, zonder dat het feit, dat dus
doende de grond de belangen van bijzon
dere personen mede diende, ter zake iets 
kon afdoen. 30 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen
tewet art. 275.) - De R. v. B. heelt ver
worpen de door de gem eente gevolgde op
vatting, dat hij, wiens eigendom een schip 
is of voor wiens rekening het vaart, als 
schipper in den zin der Verordening zou 
zijn aan te merken, ook indien hij niet zelf 
het schip bevaart. - Deze beslissing van 
den R. v. B. is juist er. ook in overeen
stemming met hetgeen art. z der Veror
dening op de invordering van het haven
en kadegeld omtrent de wijze v an voldoe
ning van het havengeld bepaalt, wordende 
er daarbij immers kennelijk van uitgegaan, 
dat zij, die de belasting hebben te voldoen, 
het schip ze/1 bevaren. - Ook het beroep 
op art. 2 van de Verordening op de heffing 
kan de gemeente niet baten, omdat, ook 
al zouden in dit artikel - e11 in art. , -
onder "schippers" alleen zijn te verstaan 
zij, die het schip voor eigen rekening be
varen, daaruit omgekeerd niet volgt, dat 
zij, voor wier rekening een schip vaart, 
ook al bevaren zij ze/1 het schip niet, als 
"schippers" in den zin der Verordening 
zijn aan te merken. 10 October. 

- Arrest van den Hoogen Raaa: (Gemeen
tewet art. 277 ). - De R. v. B. heelt door 
het rangschikken van de onderwerpelijke 
vertooning - het laten optreden van twee 
personen, die zijn verkleed als St. Nico
laas en zijn knecht, in belanghebbende's 
inrichting rond/oopen, de kinderen ( onder 
de bezoekers) toespreken en hun cadeau
tjes uitreiken - onder de in art. 2 der 
verordening bedoelde vermakelijkheden 
dat voorschrift nie(verkeerd toegepast. -
De H . R. heelt in zijn arrest van verwij
zing vastgesteld, dat de verkooper der 
dranken - dat is belanghebbende - hier 
was de ondernemer der vermakelijkheid. 
De R . v. B . behoorde, naar art. 24 der wet 
van z9 Dec. ,9z4, S. 564, deze beslissing 
van den H . R. in acht te nemen. 

Gemeentebestuur. 
4 December. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (GerneAn
tewet artt. 168 en 209; Alg. Pol.-Verord. 
van Zoetermeer art. 9z). - De grief, dat 
uit de gebezigde bewijsmiddelen niet zou 
zijn al te leiden, dat B. en W. een eigen 
oordeel over de vraag, of het houden van 
varkens op req's erf voor de openbare ge
zondheid en zindelijkheid nadee/ig was, 
hadden te kennen gegeven, kan reeds hier
om niet tot cassatie leiden, omdat zij moet 
afstuiten op de bepaling van art. 90, Jid 2 
Wet R. 0. - In art. 91 der Alg. Po/.-Ver
ordening van oetermeer is door den ge
meenteraad een algemeen bindende rege
ling vastgesteld, n.l. dat men geen varkAns 
en andere in dat artikel genoemde dieren 
mag houden daar, waar dit voor anderen 
hinderlijk of voor de openbare gezondheid 
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of zindelijkheid nadeelig is, doch daarbij is 
tevens aan B . en W. overgelaten, vooreerst 
om de plaatsen aan te wijzen, waar een 
houden van bedoelde dieren nadeelig of 
hinderlijk gevolg zou hebben en voorts [in 
de artt. z47 en z48] om, ingeval dit om 
bijzondere redenen wenschelijk mocht blij
ken, van het verbod ontheffing te ver
leenen. - Dit samenstel van bepalingen 
beantwoordt volkomen aan de ingevolge de 
artt. z68 en 209 Gemeentewet daar aan te 
stellen eischen. 2 januari. 

- Arrest van den Hoo{ien Raad. (Verkeers
verordening van Bussum art. z2; Wet Alg. 
Bep. art. II). - Req. veroordeeld wegens 
overtreding van art. z2 Jid 2 der Verkeers
verordening van Bussum, waarbij het aan 
bestuurders van rijwielen op twee wielen 
verboden is een last te vervoeren, indien 
zij daardoor het rijwiel niet met beide han
den tegelijk kunnen besturen, beklaagt 
zich over het standpunt van den kantonr. 
dat een medegevoerd rijwiel wel degelijk 
zou zijn te beschouwen als een "last", 
waar het voorschrift niet verbiedt het ver
voeren van een last op een rijwiel doch 
betreft alle vervoer van lasten hoe dan ook, 
indien de rijwielbestuurder daardoor zijn 
rijwiel niet met beide handen kan bestu
ren. - De grief faalt. Req. gaat er van uit, 
dat een last in letterlijken zin slechts is 
een voorwerp, dat wordt gedragen en daar
bij een zekeren druk uitoefent, dus niet 
een· rijwiel, dat aan de hand wordt mede
gevoerd. Terecht .beeft echter de kantonr. 
rekening houdende met de duidelijke strek
king van het voorschrift, aan het begrip 
,,last" een ruimere beteekenis toegekend. 
- Het subsid. gestelde middel kan -
reeds omdat het klaagt over het verzui
men van een anderen vorm dan de bij art. 
99, lid 2 Wet R. 0. bepaaldelijk aangewe
zene - niet tot cassatie leiden. 

2 januari. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Weesp van 29 De
cember 1939, strekkende tot intrekking 
van zijn besluit van 27 Juli 1939, onder a, 
en tot oplegging aan P . van Asselt van de 
straf van verlaging in rang voor een door 
den raad te bepalen tijd. 

S. 2300. 16 Januari. Blz. 287. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Halsteren van 29 
December 1939, strekkende tot benoeming 
van A. Verdult tot lid der Commissie tot 
wering van schoolverzuim in die gemeente. 

S . 23ox. 22 Januari. · Blz. 287. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

228d). - Ged. Staten hebben ten onrechte 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit tot aankoop van grond, nu de vraag 
naar middenstandswoningen in de onder
havige gemeente vrij groot is, daaraan be
zwaar/ijk zou kunnen worden voldaan zon
der medewerking der gemeente in voege 
als het gemeentebestuur door den aankoop 
en de exploitatie der terreinen beoogt deze 
terreinen tezamen met die, waarvan de 
aankoop door Ged. Staten werd goedge-

keurd, naar hun aard het eerst voor uit
breiding der bebouwing in aanmerking 
komen, de koopprijs matig en de linan
cieele opzet der exploitatie aannemelijk is, 
terwijl voorts Ged. Staten reeds goedkeu
ring verleenden aan den aankoop van een 
strook grond, welke de gemeente als één 
geheel met de thans in geding zijnde ter
reinen in exploitatie wil brengen. 

29 Januari . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grond

wet art. 4; Gemeentewet ·art. z68; A.P. V . 
's-Gravenhage art. 299a). - Art. 4 Grond
wet verzet zich geenszins tegen een bij 
gemeentelijke verordening aan alle vrou
wen, die zich aan prostitutie overgeven, 
opgelegde beperking in haar bewegings
vrijheid. - Anders: Adv.-Gen. Rombach. 
- Een verbod aan prostituées om zich op 
bepaalde straten te bevinden betreft de 
openbare zedelijkheid. - Dit verbod 
wordt niet ongeldig, indien aan het ver
bod de voorwaarde wordt gesteld, dat een 
last tot verwijdering wordt gegeven door 
de politie. - Of door zoodanig verbod op 
onredelijke wijze de vrijheid wordt beperkt 
betreft de doelmatigheid van het verbod 
en staat niet ter beoordeeling van den 
rechter. I2 Februari. 

- Besluit tot opheffing van de schorsing van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland d.d. 14 Juni 1939, no. 20/1, 
strekkende tot goedkeuring van het be
sluit van den raad der gemeente Voorscho
ten d.d. 17 Februari 1939, voor zoover be
treft den aankoop van de daarin onder I, 
a en b, vermelde eigendommen en tot goed
keuring van het besluit van voorgenoem
den raad d.d. 10 Maart 1939. 

S. 2304. 14 Februari. Blz. 287. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Sint Pancras 
van 27 December 1939, strekkende tot be
noeming van F. N. Spaan tot gemeente
ontvanger. 

S. 2340. 21 Februari. Blz. 288. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland, betreffende verkoop van 
grond onder Zoutelande. 

S . 2305. 22 Februari. Blz. 287. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

248). - Nu de financieele omstandighe
den der gemeente ( steun uit het werkloos
heids-subsidiefonds en ongedekte tekor
ten) het als eisch stellen, iedere niet strikt 
noodzakelijke uitgave achterwege te laten, 
hebben Ged. Staten terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit betreffend 
het toekennen van een gratificatie van 
f 50 aan den gemeenteveldwachter bij 
diens 25-jarig ambtsjubileum. 

24 Februari. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van het besluit van Ged. Staten der pro
vincie Utrecht, van 10 October 1939, afd. 
3 nr. 3793/2665, waarbij goedkeuring werd 
verleend aan het besluit van den Raad der 
gemeente Zuilen .van II Mei 1939, betref
fende het verleenen van wachtgeld en pën-
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sioen aan wethouders en weduwen en wee
zen van wethouders dier gemeente. 

S . 2307. 28 Februari. Blz. 288. 
- Besluit, tot vernietiging van het besluit 

van den raad der gemeente Halsteren van 
29 December 1939, tot benoeming van A. 
Verdult tot lid der Commissie tot wering 
van schoolverzuim in die gemeente. 

S . 2342 . 29 Februari. Blz. 289. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet Art. 

248 j 0
• art. 253) . - Terecht zijn Ged. 

Staten van oordeel, dat aan het onderwer
pelijke gemeentebedrijf geen middelen be
hooren te worden onttrokken ten bate van 
den algemeenen dienst der gemeente, nu 
geenszins vaststaat, dat het bedrijf ook in 
de toekomst de hooge baten zal blijven 
ontvangen, welke het thans ontvangt en 
de Raad kortgeleden eenige belastingen 
heeft verlaagd. Daaraan doet niet af, dat 
in de bedrijfsverordening is bepaald, dat 
de reserve van het bedrijf een bepaald 
maximum mag bedragen en dit bedrag 
reeds is overschreden. 6 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Beerta van 28 Februari 1940, No. 33-16, 
strekkende tot het verleenen van een voor
schot aan B . Martens, winkelier, wonende 
te Beerta. 

S. 2308. 16 Maart. Blz. 288. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

229). - Van een besluit van Ged. Staten 
tot onthouding van goedkeuring aan een 
raadsbesluit tot het instellen van een paar
denmarkt op een bepaalden dag is geen 
beroep op de Kroon ingesteld, zoodat dit 
besluit kracht van gewijsde heeft gekre
gen. Derhalve heeft de Raad ten onrechte 
eenigen tijd daarna, zonder dat van nieuwe 
of Rewijzigde omstandigheden is gebleken, 
wederom een besluit van dezelfde strek
king als het vroegere genomen. Terecht 
hebben Ged. Staten ook aan äit besluit 
goedkeuring onthouden. 

2z Maart . 
- B esluit, tot vernietiging van het besluit 

van den gemeenteraad van Franeker van 
27 Juni 1939 betreffende afvoering van 
den gevel Godsacker No. 14 aldaar van de 
gemeentelijke monumentenlijst. 

S. 2360. 4 April. Blz. 290. 
- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 

228 d). - Ten onrechte hebben Ged. Sta
ten goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot overdracht van het gem. elec
triciteitsbedrijf aan een aangrenzende pro
vincie, nu die overdracht voor de gemeente 
een groot voordeel zal beteekenen, terwijl 
als bezwaar niet kan gelden de omstan
digheid, dat, nu de reorganisatie der elec
triciteitsvoorziening in het gebied, waar
voor aan het betrokken provinciaal elec
triciteitsbedrijf concessie is verleend, nog 
niet is tot stand gebracht, door een raads
besluit als het onderwerpelijke zou worden 
vooruitgeloopen op de t . z. t. door de ge
meenten te nemen beslissing omtrent het 
al dan niet medewerken aan deze reorgani
satie; het is imme,r,s niet juist, bij de be-

oordeeling van het onderwerpelijk besluit 
mede de belangen van andere gemeenten 
in het geding te brengen; bovendien zal 
volgens de te treffen overeenkomst de ge
meente ondanks de overdracht van haar 
net de bevoegdheid behouden om later op 
gelijken voet als andere gemeenten aan de , 
reorganisatie der stroomvoorziening deel 
te hebben. z8 April. 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
228 b). - Terecht hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit tot waarborging van rente en aflos
sing van een kapitaal, op te nemen door 
een vereeniging ten behoeve van den bouw 
van een nieuw ziekenhuis, nu reeds van 
andere zijde het voornemen bestaat om tot 
den bo:.,w van een ziekenhuis over te gaan, 
en de toestand der gemeentefinanciën niet 
toelaat, de gemeente te belasten met een 
risico als uit de garantie voortvloeit, waar 
de mogelijkheid bestaat, dat in de behoef
te aan ziekenhuisverpleging op een andere 
en voor de gemeente minder bezwarende 
wijze wordt voorzien. 26 April. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den raad der gemeente Bergen op Zoom 
betreffende dansen. 

S . 2801. 29 April. Blz. 309. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewetart.26) . 

- Er bestaat geen gegronde aanleiding 
een raadslid, die als lid van een jachtclub 
aan een onderhandsche pacht van ,gemeen
tegoederen in den zin van art. 26 (ver
pachting van een gedeelte der jacht op 
eigendommen der gemeente aan de jacht
club) heeft deelgenomen, deswege van zijn 
raadslidmaatschap vervallen te verklaren, 
wijl de Raad niet aannemelijk heeft ge
maakt, dat hij daarbij zijn hoedanigheid 
van raadslid heeft misbruikt teneinde zich 
te bevoordeelen, terwijl ook overigens niet 
is gebleken dat de deelneming in de onder
havige pacht in verband met zijn raadslid
maatschap tot minder gewenschte gevol
gen zou kunnen leiden. 9 Mei . 

- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 
228 a). - Ten onrechte heb9en Ged. Sta
ten goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot het aangaan van een geldleening 
op grond, dat de mogelijkheid van buiten
gewone aflossing in de eerste vijf jaren zal 
zijn uitgesloten en daarna slechts zal be
staan tegen een koers van zoz½ % gedu
rende de tweede periode van vijf jaren en 
van zoz % gedurende den verderen loop 
tijd, nu zij niet hebben aannemelijk ge
maakt, dat de gemeente elders op gunsti
ger voorwaarden zou kunnen slagen. 

zo Mei . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 247, Nijv.onderwijsvvet art. 25). 
- T en onrechte heeft het Hof de vorde
ring der Vereeniging niet-ontv. verklaard, 
op grond, dat aan de school, op grond van 
art. 25, vijfde lid, alleen een Rijksbijdrage 
was toegekend. ( Anders Proc.-Gen. Ber
ger). - De artt. 247 en 262 Gemeentewet 
hebben, evenals verschillende andere arti
kelen van dezelfde wet, alleen ten doel om 
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de zelfstafldigheid van het geldelijk beheer 
der gemeenten in te perken. Elke strek
king om de kennisneming van twistgedin
gen over tegen de gemeente geldend ge
maakte schuldyorderingen aan den, krach
tens art. 2 R. 0., bij uitsluiting bevoegden 
burger/ijken rechter te onttrekken, is aan 
die artt. vreemd. 3z Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 
437; Ventverordening Amsterdam art. 6). 
- Ter beantwoording van de vraag, welke 
personen aan de in art. 6 der V entverorde
ning gestelde voorschriften hebben te vol
doen is slechts rekening te houden met het 
bepaalde bij art. 437 Sr., terwijl art. 1 lid 2 
van de Ventverordening ten deze van alle 
beteekenis is ontbloot. - Onder " door hem 
gekochte goederen" in art. 437 Sr. en art. 
6 der Ventverordening van Amsterdam, 
valt niet slechts hetgeen door het hoofd 
van het bedrijf persoonlijk is gekocht, 
maar ook hetgeen in dat bedrijf is gekocht 
door daartoe bevoegd personeel. 10 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 168; Alg. Pol. Verord. Sliedrecht 
art. 46). - Het in art. 46 lid 1 qer Alg. 
Pol. Verord. van Sliedrecht gegeven ver
bod om als bezoeker te verblijven gedu
rende den sluitingstijd, richt zich niet 
slechts tegen bezoekers van door het pu
bliek toegankelijke lokalen, als bedoeld in 
de artt. 44- 46, maar tegen alle bezoekers 
van het huis, waarin zoodanige lokalen ge
vestigd zijn. Uit art. 46 lid 2 volgt, dat als 
bezoekers onder meer wel worden be
schouwd familie van den houder der in
richting, andere dan de leden van zijn ge
zin, zijn ouders en zijn kinderen, en indien 
de inrichting niet mede voor logement of 
slaapstede is bestemd, zijn logé's. Al deze 
bezoekers van particuliere vertrekken mo
gen, als het sluitingsuur gekomen is, niet 
meer in het huis aanwezig zijn en moeten 
bij aanwezigheid, op straffe van in over
treding te zijn, het verlaten. - Dergelijke 
verplichtingen kunnen niet meer gerekend 
worden te strekken in het belang der open
bare orde, zedelijkheid of gezondheid of in 
het algemeen te betreffen de huishouding 
der gemeente, derhalve worden in art. 46 
de grenzen overschrede11, welke art. z68 
Gemeentewet voor de bevoegdheden van 
den gemeente/ijken wetgever heeft getrok
ken, zoodat het verbindende kracht mist. 
- ( Anders Adv.-Gen. Holsteyn). 

10 Juni. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art 40; 

Verord. Uitvoering Gem. Reinigingsdienst 
Alg. Pol. Verord. 's-Gravenha4e art. 22; 
art. 2). - De Rechtb., het beroep op over
macht - gegrond op het feit, dat de extra 
vuilnisemmers, die moesten gebruikt wor
den , slechts te krijgen waren voor f 11.50 
per stuk - verwerpende, met de overwe
ging, dat de genoemde feiten niet oplever
den een zóódanigen drang tot het begaan 
der overtreding, dat verdachte daaraan 
geen weerstand behoefde te bieden, heeft 
blijk gegeven aan het begrip overmacht in 
den zin der wet een onjuiste beteekenis te 

hebben gehecht. - Met de bepaling in art. 
2 der Verordening betreffende de uitvoe
ring van den Gemeente/ijken Reinigings
dienst, dat het ophalen van huisvuil koste
loos geschiedt is niet in strijd, dat men 
voor de benoodigde vuilnisemmers, be
halve voor die welke de Gemeente ter be
schikking stelt, moet betalen, daar aan 
bovengenoemde bepaling is toegevoegd 
"behoudens het hierna bepaalde en onder 
door B . en W. nader vast te stellen voor
waarden". 24 juni. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
landsche Zaken. (Gemeentewet art. 228d). 
- Terecht heeft de Raad besloten tot ver
koop van grond voor bouw eener kerk te
gen aanmerkelijk gereduceerden prijs, nu 
het in het bezit der kerkelijke gemeente 
zijnde terrein ingevolge een van /eracht ge
worden uitbreidingsplan nog slechts een 
waarde heeft als cultuurgrond, terwijl de 
waarde van het door deze gemeente aan te 
koopen terrein bepaald wordt door zijne 
bestemming tot bouwgrond. Bovendien zal 
de kerkbouw der, verkoop van de n overi
gen, in de onmiddellijke·omgeving gelegen 
gemeente/ijken bouwgrond bevorderen, en 
zou het ook uit stedebouwkundig oogpunt 
te betreuren zijn, indien de kerkbouw niet 
zou doorgaan . 10 Juli. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
Jandsche Zaken. (Gemeentewet art. 143). 
- Er bestaat geen voldoende aanleiding, 
aan twee gemeenten op verzoek van een 
harer op te leggen een gemeenschappelijke 
regeling inzake de aanstel/ing van een 
vroedvrouw, nu het weigerachtig gemeen
tebestuur sinds 1929 de verloskundige ar
menpraktijk heeft opgedragen aan den ge
meentegeneesheer cfaar ter plaatse, en het 
hier een aangelegenheid betreft, welke in 
de eerste plaats ter beoordeeling staat van 
het bestuur van elke gemeente. 10 Juli. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
Jandsche Zaken. (Gemeentewet art. 252). 
- Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan de begrooting van 
een waterleidingbedrijf, waarin was reke
ning gehouden met een verlaging der me
terhuurtarieven, nu ook na de voorgeno
men ,,er/aging dezer tarieven een winst op 
de me!erhuur van niet minder dan 100 % 
wordt verwacht, zoodat in aanmerking ge
nomen, lat de winst van een overheidsbe
drijf , waarvan de uitoefening in het alge
meen belang piaats vindt, binnen redelijke 
grenzen beperkt behoort te blijven, tegen 
deze tarie fsverlaging niet m et grond be
zwaar kan worden gemaakt, terwijl voorts 
de financiee/e toestand der gemeente, al 
maant deze tot groote voorzichtigheid, niet 
van zoo zorgvol/en aard is, dat de verla
ging uit dien hoofde ontoelaatbaar zou 
moeten worden geacht. 16 Juli. 

- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen
Jandsche Zaken . (Gemeentewet art. 248) . 
- Al is de financieele positie der gemeente 
van dien aard, dat met het doen van uit
gaven de noodige voorzichtigheid moet 
worden betracht, zoo is er toch tegen het 
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toekennen van een belooning aan twee 
ambtenaren, die gedurende eenige maan
den extra-werkzaamheden 'hebben moeten 
verrichten in verband met de ziekte van 
den gemeente-ontvanger, geen bezwaar. 

z6 Juli. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

Jandsche Zaken. (Gemeentewet art. 228; 
Wet op het begraven art. z6).-Een raads
besluit tot het aanvaarden in erfpacht van 
een terrein is noch krachtens een bepaling 
der gemeentewet, noch krachtens eenige 
andere wettelijke bepaling aan de goedkeu
ring van Ged. Staten onderworpen. - Wel 
is in de naaste omgeving van de uit te 
breiden begraafplaats eenige bebouwing 
aanwezig, doch deze bebouwing, welke in 
hoofdzaak bestaat uit geheel vrij staande 
boerderijen met tusschenliggende open 
terreinen en uitgestrekte perceelen wei
land, kan niet als een bebouwde kom in 
den zin van art. z6 worden aangemerkt. 

z6 Juli. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken van 17 Juli 1940, tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente Ba
tenburg van 28 Juni 1940, strekkende tot 
benoeming van mej. H. C . M . B . Baaijens 
tot gemeente-ontvanger. 

S. S.2300. 17 Juli . Blz. 192 . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
251.) - Appellant is als werklooze steun
trekke.r bij de distributie van goedkoope 
levensmiddelen met eenige werkzaamhe
den belast, waarvoor hem een belooning 
is toegekend in den vorm van een percen
tage van den steun. In dezen heelt naar 
de gemeentelijke verordening ex art. 134 
2e lid der Ambtenarenwet 1929 geen in-

. dienstneming op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht plaats gehad, zoodat 
appellant niet valt onder art. 2 5 laatste Jid 
der gemeentewet. Evenmin kan hij geacht 
worden de betrekking te bekleeden van 
ambtenaar in den zin van art. 25 ,e Jid 
onder I dezer wet. Hij behoort dus als lid 
van den Raad te worden toegelaten. 

19 Juli. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van een besluit van den raad der gemeente 
Bergen op Zoom betreffende dansen. 

S. S.2800. 29 Juli. Blz. 199. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
228d.) - Terecht hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit tot aankoop van grond en het aan
gaan van een geldleening ten behoeve van 
den bouw van een ambtswoning voor den 
burgemeester, daar de financieele positie 
der gemeente van dien aard is dat slechts 
strikt noodzakelij ke uitgaven voor haar 
toelaatbaar zijn, als hoedanig de onder
werpelijke uitgave niet is aan te merken. 
Immers volgt uit het feit , dat de vorige 
burgemeester, in tegenstelling tot de te
genwoordige, wel in de gemeente heelt ge
woond, dat aldaar een voor een burge-

meester passende woning niét ontbrak. 
Bovendien heeft de tegenwoordige burge
meester deze woning slechts hierom niet 
willen betrekken, omdat hij bijzondere 
eischen stelt aan een woning voor zich en 
zijn gezin; dergelijke persoonlijke verlan
gens mogen echter voor een burgemeester 
geen reden zij n om de gemeente te be
zwaren met een voor deze gemeente onder 
de gegeven omstandigheden te groote, uit
gave. Eindelijk is door Ged. Staten terecht 
overwogen, dat het allerminst uitgesloten 
is, dat het be .. •onen van een ambtswoning 
als thans gewenscht wordt voor een even
tueelen opvolger van den tegenwoordigen 
burgemeester te kostbaar zal blijken. 

8 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
228 b .) - Ten onrechte hebben Ged. Sta
ten goedkeuring onthouden aan een raads
besluit inzake verlenging van den aflos
singsduur van een tweetal geldleeningen, 
aange/laan door een vereenilling tot zie
kenverzor gin/1, waarvan rente en aflossinll 
door de gemeente is gewaarbor/ld. Gelet 
op de betrekkelijk korte looptijden der lee
ningen, resp. 20 en 12 jaar,, is eene herzie
ning van het aflossingsplan, waardoor een 
betere verdee/ing van Jasten over het he
den en de toekomst zal worden verkregen, 
niet onredelijk en niet in strijd met een ge
zond financieel beleid. Daar het hier be
treft Jeenin/len voor de uitbreiding van het 
ziekenhuis en den bouw van poliklinieken, 
het/leen met nieuwbouw kan worden ge
lijkgesteld, kunnen looptijden van 29 en 
19 jaar niet als overdreven lang worden 
beschouwd. 19 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken tot schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Maasbracht van 9 Au
gustus 1940, strekkende tot benoeming van 
P. J . Krekelberg tot gemeenteontvanger. 

S . S .2301. 26 Augustus. Bl2. 404. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken van 13 September 1940, houdende ver
lenging van de schorsing van het besluit 
van den raad der gemeente Weesp, van 
29 December 1939, onder a. en tot opleg
ging aan P . van Asselt van de straf van 
verlaging in rang voor een door den raad 
te bepalen termijn. 

S . S .2302 . 13 September. Blz. 357. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
art. 3.) - Nu de Kroon t wee gemeenten 
heeft aangewezen als gemeenten, waar de 
bediening van ontvanger door denzellden 
persoon wordt bekleed, is de raad v·an eene 
dier /lemeenten niet bevoegd, in de aldaar 
bestaande vacature van gemeenteontvan
ger te voorzien door benoeming van 
iemand, die niet is ontvanger der andere 
gemeente, alwaar die betrekking ook niet 
vaceert. 7 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet 
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art. 101; Provinciale Wet art. 166.) -
Het toekennen van aanspraak op wacht
geld re8p. pensioen aan wethouders en hun 
weduwen en weezen in een gemeente als 
de gemeente Zuilen (Utr.), die voor het 
sluitend maken harer begrootingen is aan
gewezen op bijzonderen steun van rijks
wege, is niet verplicht en kan everunin ge
acht worden voor die gemeente tot de on
vermijdelijke voorzieningen te behooren. 
Het besluit van Ged. Staten tot goedkeu
ring van een daartoe strekkend raadsbe
sluit is derhalve in strijd mét het algemeen 
belang. 8 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 185.) - De Raad heelt, met intrek
king van een vroeger besluit, waarbij aan 
een ambtenaar, die was veroordeeld we
gens het in zijn functie plegen van valsch
heid in geschrifte, eervol ontslag was ver
leend, aan dien ambtenaar opgelegd de 
straf van verlaging in rang voor een door 
den Raad te bepalen tijd. De betrokkene 
heeft blijk gegeven van ongeschiktheid, 
anders dan tengevolge van ziels- of 
lichaamsgebreken, voor de waarneming 
van zijn ambt, zoodat hij terecht uit den 
gemeentedienst was ontslagen. Het raads
besluit tot intrekking van het ontslagbe
sluit en tot herstel van den betrokkene in 
den gemeentedienst moet derhalve geacht 
worden te zijn in strijd met het algemeen 
belang. 18 November. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Sv. art. 
261; Alg. Pol. Verord. Hengelo art. 9.) -
De aanhef "Uitgezonderd in het geval in 
art. 33 bedoeld, is het verboden . .... . " van 
art. 9 A.P.V. van Hengelo, welk artikel 
bedoelt te waken tegen het bevuilen van 
den openbaren weg, is te verstaan in dien 
zin, dat het op den openbaren weg werpen 
van de in het artikel genoemde stoffen is 
verboden alleen ingeval die niet onmid
dellijk daarna weder van den weg worden 
verwijderd. De Kantonrechter was dus te
recht van oordeel, dat het te laste gelegde 
en bewezenverklaarde slechts dan een 
overtreding van art. 9 zou opleveren, in
dien daaruit bleek, dat was gehandeld in 
strijd met het als voormeld beperkte 
verbod, hetgeen niet het geval is nu niet 
anders is te laste gelegd, dan dat vuilnis 
op den openbaren weg is neergeworpen. 

25 November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
143). - D e bij een gemeenschappelijke 
regeling inzake het gebruik van een open
baar slachthuis betrokken openbare be
langen, inzonderheid dat der vleeschkeu
ring, zullen in zoodanige m ate door deze 
regeling worden gebaat, dat daartegenover 
de ingebrachte bezwaren niet van overwe
gende beteekenis mogen worden geacht. 
Door de regeling zullen een groot aantal 
kléine slachtplaatsen vervallen, waarop 
het toezicht thans moeilijk is, terwijl ook 
de dienst der accijnzen er door vergemak
kelijkt wordt: de gezamenlijke kosten van 
keuren en slachten zullen lager worden 

dan thans; de kringgemeenten zullen geen 
geldelijk risico hebben te dragen. Echter 
moet de mogelijkheid worden geopend, dat 
aan de eigenaren of gebruikers van slacht
plaatsen, die na 1 Jan. 1933 hunne inrich
tingen in overeenstemming hebben ge
bracht met de eischen der Vleeschkeu
ringswet, door Ged. Staten een tegemoet
koming worde verleend in de deswege ge
maakte kosten voor zoover zulks billijk is 
te achten. De desbetreffende regeling wordt 
den gemeenten opgelegd. 4 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
228 d). - Ten onrechte hebben Ged. Sta
ten goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot aankoop van grona·, nu het ge
meentebestuur aannemelijk heelt gemaakt, 
dat de onderhavige perceelen zoo gelegen 
zijn, dat verwacht mag worden, dat zij 
binnen vrij korten tijd in aanmerking zul
len komen voor bebouwing. Wel levert 
voorts de omstandigheid, dat de jaarlijk
sche uitgaven terzake van den aankoop 
voor een vierde niet door de exploitatie
opbrengst van de gronden in hun tegen
woordigen staat worden gedekt, een gelde
lijk risico voor de gemeente op, doch dit is 
niet zoo groot, dat het zou opwegen tegen 
de voordeelen, die de aankoop met het oog 
op de belangen der volkshuisvesting in de 
onderha·vige gemeente biedt, waarbij niet 
behoort te worden voorbijgezien, dat de 
prijzen voor bouwgrond in het algemeen 
zijn gestegen. 6 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Gemeentewet art. 
170). - Wel biedt art. 23 onder c der Ge
meenteborgtochtenwet den ontvanger de 
mogelijkheid, het lidmaatschap der , ver
eeniging van tot zekerheidstelling ver
plichte gemeenteambtenaren op te zeggen, 
doch slechts ingeval op andere wijze ze
kerheid is gesteld. Dit laatste is i . c. niet 
het geval, nu het sluiten van een verzeke
ring als bedoeld in art. 170 2e Jid ( zijnde 
een vorm van dekking van risico, welken 
de Gemeenteborgtochtenwet niet kent) , 
waartoe de Raad 29 Dec. 1937 had be
sloten tegelijk met het beëindigen van een 
overeenkomst van borgtocht met genoem
de vereeniging, volgens art. LXVI der wet 
van 22 April 1937 S. 311 j 0 het K . B. van 
4 Jan. 1939 S . 380 in dit geval eerst kon 
geschieden na 21 Jan . 1939. Het besluit 
van den Raad tot opzegging der overeen
komst van borgtocht moet mitsdien wor
den aangemerkt als een prijsgeven van de 
rechten der gemeente op zekerheidstelling, 
tengevolge waarvan een met de te dien 
tijde geldende wettelijke voorschriften 
strijdige toestand ontstond, en is dus in 
strijd met de wet. 7 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken.( Gemeentewet art. 
248 j 0

• art. 242.) - Nu de begrooting, ten 
tijde dat Gedeputeerde Staten over een 
wijziging beslisten, nog niet was goedge
keurd, was er geen plaats voor een beslis
sing omtrent deze wijziging. 19 December. 
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Gemeentegrenzen. 
- Koninklijk besluit. ( Annexatiewetten. 

Wet 28 juni z934 S. 334 ( grenswijziging 
Heerenveen en Haskerland) art. 2). -
Met de woorden "uit wet of overeenkomst 
voortspruitende lasten, rechten en ver
plichtingen" kunnen niet anders zijn be
doeld dan de zoodanige, welke door of te
gen derden in rechte tot gelding kunnen 
worden gebracht; daaronder kunnen niet 
worden begrepen de tengevolge van de 
grensRrijziging ontstane baten en nadeelen, 
betrekking hebbend op de opbrengst der 
belastingen, de uitgaven voor armenzorg 
en werkloosheid, mitsgaders die voor open
bare werken en andere algemeene kosten 
van bestuur. - De omstandigheid, dat een 
der gemeenten tengevolge van overgang 
van bezittingen enz. per resto een jaar
lijksch verlies lijdt, geelt op zichzelf deze 
gemeente nog geen aanspraak op schade
loosstelling , daar bij de behandeling der 
wet uitdrukkelijk de mogelijkheid onder 
de oogen is gezien, dat het ondervonden 
nadeel geheele of gedeeltelijke compensa
tie vindt in voordeelen, welke de grenswij
ziging overigens met zich zou brengen, 
waarbij geen element, dat de linancieele 
positie der twee gemeenten heeft beïn
vloed, à priori ware .uit te schakelen. 

4 januari. 
- Wet tot voorloopige gemeentelijke indee

ling van eenige gebieden langs den rand 
van den Noordoostelijken polder. 

S. 300. 25 Januari. Blz. 91. 
- Wet, houdende wijziging en aanvulling 

van de wetten van 30 December 1933, S. 
800, tot vereeniging van de gemeenten 
Borkel en Schaft, Dommelen en Valkens
waard, en van , 26 April 1934, S. 220, tot 
vereeniging van de gemeenten Enschede 
en Lonneker. 

S. 301. 7 Maart. Blz. 93. 
- Wet tot wijziging van de grens tusschen 

de gemeenten Rotterdam en Overschie. 
S . 302. 26 April. Blz. 232 . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenland!iche Zaken. (Diverse Wetten, 
Annexatiewetten, Wet van 3z Dec. 1937 
S. 3I5 [Veur, Stompwijk, Nootdorp] art. 
2.) - Art. 2, bepalende, dat alle uit de 
wet voortspruitende verplichtingen der ge
meente Stompivijk, drukkende op het ge
bied, dat bij de vereenigingswet aan de 
gemeente Nootdorp is toegevoegd, op de 
gemeente Nootdorp overgaan, kan niet ge
acht worden slechts betrekking te hebben 
op na 1 Jan . 1938 ( datum van inwerking
treding der wet) ontstane lasten, rechten 
en verplichtingen, en niet op zoodanige, 
die reeds vóór dien datum rustten op dat 
gedeelte der voormalige gemeente Stomp
wijk, dat aan Nootdorp is toegevoegd. Der
halve is de verplichting, om de bijdragen, 
als bedoeld in art. 25 vierde lid der Nij
verheidsonderwijswet over het schooljaar 
z936 aan de gemeente 's-Gravenhage te 
voldoen, overgegaan op de gemeente Noot
dorp. 8 Augustus. 

- Beslui t van den Secretaris -Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. ( Annexatiewetten, 
Wet 31 Dec. 1937 S. 315 (Veur, Stomp
wijk, Nootdorp) art. 15.) - Aan art. 15, 
voorschrijvend dat aan de gemeente Leid
schendam op haar verzoek door de ge
meente Nootdorp eene schadeloosstelling 
wordt uitgekeerd wegens het geldelijk na
deel, dat eerstgenoemde gemeente lijdt in 
de exploitatieuitkomsten van hare bedrij
ven en door de uitvoering van werken, 
noodzakelijk geivorden in hare bedrijven 
door den overgang van een gedeelte van 
het gebied der gemeente Stompwijk naar 
de gemeente Nootdorp, kan Leidschendam 
geen recht ontleenen tot vergoeding van 
schade als gevolg der grenswijziging, hier
in bestaande, dat zij mede moet staken de 
levering van electrischen stroom aan ver
bruikers in een gedeelte van Nootdorp , 
hetwelk reeds vóór de grenswijziging tot 
die gemeente behoorde. 14 November. 

GeneeskunMt. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr . art. 

436; Sv. art. 359; Wet Uitoefening Genees
kunst art. r). - De door de Rechtb. blij
kens hare bevestiging van het vonnis a quo 
daaruit overgenomen motiveering der 
straffen, dat deze in over.eenstemming zijn 
met den ernst der gepleegde feiten , is als 
een bijzondere, dat wil zeggen " afzonder
lijke", en voldoende motiveering te be
schouwen. - Uit den aard der kwalen, 
waarvoor req.'s hulp werd ingeroepen en 
de omstandigheden waaronder dit ge
schiedde, zooals een en ander in de bewijs
middelen is vermeld, heelt de Rechtb. kun
nen afleiden, dat zich hier niet gevallen 
voordeden, waarin dadelijk geneeskundige 
hulp dringend noodi~ was. Dat de Rechtb. 
uitsluitend op het niet aanwezig zijn van 
onmiddellijk levensgevaar zou hebben ge
let, blijkt niet. - Waar het voor de straf
baarheid van de ten laste van req. be
wezenverklaarde overtredingen zonder be
lang is, of de dader met zijn handen heeft 
gedrukt tegen, dan wel geknepen in, dan 
wel gestreken over de betrokken lichaams
deelen, behoefde de Rechtb. uit dit alter
natief telastegelegde geen keuze te doen, 
!]U zij als bewezen aannam, dat hier bii elk 
der vier genoemde personen in elk geval 
een der drie handelingen had plaats gehad. 
De bewering, dat zelfs niet bewezen is, dat 
bij elk der vier personen een der drie han
delin~en heelt plaats gehad, blijkt reeds op 
grond van de verklaring van den gemach
tigde van req. onjuist. - Art. 1 der Wet 
van 1 Juni z865 S. 60 laat geen ruimte 
voor de opvatting, dat wie de geneeskunst 
niet in haar vollen omvang, maar slechts 
voor een ~edeelte ui toefent, daarvoor geen 
volgens de wet toeqekende bevoegdheid 
behoeft te bezitten. - Uit den inhoud van 
de gemeenschappelijke beschikking van de 
Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Binnenlandsche Zaken van 
2/6 Dec. 1929 met bijlagen kan geenszins 
worden afgeleid, dat gediplomeerde ver-
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plegers en in opleiding zijnde leerling
verplegers bevoegd zouden zijn om er hun 
bedrijf van te maken om personen, die 
zich, daar zij lijden of meenen te lijden 
aan een kwaal ter genezing daarvan tot qen 
wenden, geneeskundigen bijstand in den 
vorm van massage te verleenen . Genoemde 
Ministers zouden tot he t verleenen van 
eene dergelijke bevoegdheid niet bevoegd 
zijn. • 2 januari. 

GrondlJelastln g. 
· - B eslu it van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Financiën betreffen
de heffing van opcenten op de aanslagen 
in de grondbelasting. 1 

S. S.419. 28 October . Blz. 367. 
Orontlwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Grond

wet art. 4; Gemeentewet art. I68; A. P. V. 
's-Gravenhage art. 299a). - Art. 4 Grond
wet verzet zich geenszins tegen een bij 
gem eentelijke verordening aan alle vrou
wen, die zich aan prostitutie overgeJen, 
opgelegde be perking in haar bewegings
v rijheid. - Anders : Adv.-Gen. Rombach. 
- Een verbod aan prostituées om zic1op 
bepaalde straten te bevinden betreft de 
openbare zedelijkheid. - Dit ver od 
wordt nie t ongeldig, indien aan het ver
bod de voorwaarde wordt gesteld, dat,en 
last tot verwijdering wordt gegeven oor 
de politie. - Of door zoodanig verbo op 
onredelijke wijze de vrijheid wordt beperk t 
betreft de doelmatigheid van het ver~od 
en staat niet ter beoordeeling van J'den 
rechter. 12 Febr ari. 

- Besluit van den Secre taris- Generaal an 
Binnenlandsche Zaken. ( Grondwet. art. 
72). - Een geschil tusschen twee gemeen 
ten, van welke de eene van de andere [ er
langt een bijdrage in de kosten van H/ us
sching door de eerste gemeen te van brand 
in een gebouw, gelegen op het grondge
bied van beide gemeenten , betref t een be
langengeschil tusschen beide gemeenten, 
waarop art . ; 2 van toepassing is. 

29 N ovember. 
}Underwet. 
- B ~sluit van den Secr.-Gen . van Sociale 

Zaken. (Hinderwet art. 21 j 0
• art. IJ). -

Ten onrechte hebben B . en W . met toe pas
sing van art. 2I het voortzetten van de 
werkzaamheden in een inrichting verbo
den, nu de inrichting, zooals zij vóór den 
afloop van den bij art. I J gestelden ter
mijn in werking is gebracht, niet in zoo
danige mate van de bij de aanvrage der 
vergunning overgelegde plattegrondteeke
ning afwijkt, dat zij zou moeten worden be
schouwd als eene andere, dan waarvoor de 
vergunning is verleend. II juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Sociale Zaken . (Hinderwet art. 2 IV.) -
Een tank tot bewaring van gasolie ( z.g. 
Dieselolie) valt niet onder art. 2 punt IV, 
daar deze olie een vlampunt bezit hooger 
dan 550° C ., zoodat zij niet als een vluch
tig product kan worden . beschouwd. Der
halve behoeft deze inrichting geen ver
gunning krachtens de Hinderwet . 

I2 Augustus. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
Sociale Zaken . (Hinderwet art. IS en art. 
IJ j 0

• artt. 20, 2 I.) - Appellant mag ge
acht worden door he t toezenden aan B. 
en W . van een duplicaat van het beroep
schrift gelijktijdig aan dit college van het 
instellen van het beroep te hebben kennis
gegeven en is dus in zijn beroep ontvanke
lijk. - B . en W . hebben ten onrechte de 
vergunning ingetrokken, nu zij reeds was 
vervallen door het verstrijken van den ter
mijn, binnen welken de inrichting vol
tooid en in werking gebracht moest zijn. 
Terecht evenwel hebben B . en W. nu de 
inrichting zonder de vereischte vergun
ning in werking bleek te zijn, de voortze t
ting der werkzaamheden verboden . 

7 September. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Sociale Zaken. (Hinderwet art. IS j 0
• art. 

12.) - Indien de verzoeker bezwaar heeft 
tegen de bij de hem verleende vergunning 
gestelde voorwaarden moet hij, onafhan 
kelijk of hij op de in art. 7 bedoelde zit
ting al dan niet is verschenen, als, ten 
deele althans, in het ongelijk gesteld , wor
den beschouwd , en is hij dus ontvankelijk 
in zijn beroep, zulks te meer nu hem de 
strekking der aan de vergunning te ver
binden voorwaarden vóór de zitting niet 
was kenbaar gemaakt. - De wet e ischt 
niet dat, alvorens door he t gemeentebe
stuur tot het stellen van voorwaarden 
wordt overgegaan , dienaangaande met den 
verzoeker overleg gepleegd wordt en deze 
in de gelegenheid wordt gesteld zijne be
zwaren kenbaar te maken. - Ten onrech
te is aan de vergunning verbonden een 
voorwaarde, die beoogt te voorkom en hin
der , welke een stof (kolen) veroorzaakt, 
vóórdat zij in de inrichting is afgeleverd. 

8 November. 
- · Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Sociale Zaken . (Hinderwet art . I J j 0 art. 
15; art. 8 j 0 ar t . 15 en art. 12 .) - V an een 
door B . en W . ter uitvoering van art. IJ 
p_estelden termijn van voltooiing der in
richting staat ,ieen beroep open. - Door 
de enkele mededeelinp_ van de zijde van 
het gemeentebestuur aan den verzoeker, 
dat hij wordt ui tgenoodigd op e -:-n der vier 
eerstvolgende werkdagen de beschikking 
van B . en W . op zijn aanvrage in ontvangst 
te komen nemen is niet voldaan aan het 
voorschrift v an art. 8 re lid. Appellant kan 
dan ook nie t 15,eacht worden den in art. 15 
gep_unden termijn in beroep te hebben 
overschrede n e n is derhalve in zijn b eroep 
ontvankelijk. - Een voorwaarde, aan de 
vergunning verbonden, die den openbaren 
weg vóór de inrichting betre ft en niet de 
inrichting zelf, kan niet worden gehand
haafd. 27 November. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Sociale Zaken. (Hinderwet art. IS j 0

• art. 
II). - Onder " belanghebbende" moet 
worden verstaan h ij, die redelijkerwijze ge
vaar, schade of hinder in den zin van art. 
, 1 kan duchten. Als zoodanig is niet te 
beschouwen een hypothecair belangheb-
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bende. Waardevermindering van een per
ceel tengevolge van de aanwezigheid van 
de inrichting is geen bezwaar, hetwelk de 
bepalingen der Hinderwet beoogen te we
ren. 9 December. 

Huurprijzen. 
- Besluit van de Secretarissen -G eneraal van 

de Departementen van Binnenlandsche Za
ken, van Handel, Nijverheid en Scheep
vaart, van Financiën en van Justitie tot 
beheersching van huurprijzen (Huurprijs
besluit 1940) . 

S. S.313. 13 December. Blz. 404. 
Hypotheekrenten. 
--'- Besluit van de Secretarissen -G eneraal ..;an 

de Departementen van Justitie en van Fi
nanciën ter voorkoming van opdrijving 
van hypotheekrenten en over verlenging 
van den geldigheidsduur van de Crisis
Hypotheekaflossingswet 19:36 (Besluit ter 
voorkoming van opdrijving van hypotheek
renten 1940) . 

S . S.210. 14 December. Blz. 361. 
Identificatie. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Binnenlandsche 
Zaken en van Justitie betreffende identifi
catieplicht. 

S. S .306 A. 6 September. Blz. 339. 
Industr. eigendom. 
- Besluit van den Secretaris-G eneraal van 

het Departement van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart, houdende voorzieningen 
op het gebied van den Industrieelen Ei
gendom, in verband met de buitengewone 
omstandigheden. 

S. S.620. 28 Augustus. Blz. 329. 
In1llë. (Ned.). 
- Wet, houdende machtiging tot het sluiten 

van een overeenkomst als bedoeld in ar
tikel sa der Indische Mij nwet met de te 
's-Gravenhage gevestigde N. V. ,,Mijn
bouw-Maatschappij Celebes" voor de op
sporing en ontginning van ijzer, nikkel, ko
balt, chroom en mangaan in een terrein, 
gelegen in de residentiën Celebes en On
derhoorigheden en Manado. 

S. 1900. 8 Februari. Blz. 281. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de toepasselijkverkla
ring op Nederlandsch-Indië van het Ver
drag van Genève van 30 Maart 1931 tot 
het brengen van eenheid in de v erkeers
teekens (S. 1934, n °. 44). 

S . 15. 24 Februari. Blz. 88. 
- Wet, houdende intrekking voor Neder

landsch-Indië, Suriname en Curaçao van 
het voorbehoud, bedoeld in artikel I van 
de wet van 23 Juni 1925, S . 253, houdende 
goedkeuring van het Protocol van Genève 
van 24 September 1923 betreffende ar
bitrage-clausule. S . 17. 7 Maart. Blz. 89. 

- Wet, houdende bekrachtiging van een 
door den Gouverneur-G eneraal van Ne
derlandsch-Indië vastgestelde ordonnantie 
(Verlenging defensie-uitvoerrecht) . 

S. 900. 26 April. Blz. 257. 
Inentlngswet. 
- Besluit tot uitvoering der Inentingswet 

1939. S . 844. 12 April. Blz. 141. 

In-, uit- en doorvoer. 
- Besluit, betreffende den in- en doorvoer 

van artikelen, · afkomstig van vee. 
S. 680. 16 Januari. Blz. u. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872, S. 19, houden
de bepalingen tot vereenvoudiging van de 
formaliteiten, in acht te nemen bij den 
in-, uit- en doorvoer xan goederen. 

S . 442. 28 Februari. Blz. 47. 
InvaUdltelts - en oud erdom s,•erzekerlng. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 12 Mei 1939, S. 849, tot vast
stelling van een regeling nopens premie
betaling met behulp van zegelstempelma
chines. S . 852. 4 Mei . Blz. 256. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijzigingen en aanvullingen van b e
staande wettelijke bepalingen op het ge 
bied der sociale verzekering. 

S. S .804. 16 September. Blz. 353. 
Inventarlsatlebeslult. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (lnventa

risatiebesluit van 28 Aug. 1939 S. 679 J, 
artt. 1 en 2). - De grief omtrent het niet 
vermelden in de telastlegging, dat de 
tarwe en gerst geen zaaigoed waren, faalt , 
daar het voorhanden en in voorraad heb
ben van de aangeduide hoeveelheden zaai
goed of geen zaaigoed zijnde, is verboden. 
- De bepaling, dat het gesteld verbod 
niet geldt " indien van de voorhanden of 
in voorraad zijnde hoeveelheden producten 
op door Onzen Minister te bepalen wijze 
en tijdstippen opgave is verstrekt en voor
raadstaten zijn bijgehouden" moet aldus 
worden gelezen, dat het verbod niet zal 
gelden, niet alleen indien op de door den 
Minister te bepalen tijd en wijze opgave 
is verstrekt en voorraadstaten zijn bijge
houden, maar ook zoolang het tijdstip, 
waarop volgens de beschikking van den 
Minister die opgave uiterlijk zal moeten 
worden gedaan, nog niet voorbij is. 

1 April. 
Invoerrechten en accijnzen. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ko

ninklijk besluit van 21 Augustus 1939, No. 
61, tot heffing van een invoerrecht op 
zinkwit, lithopone en andere met zink be
reide witte verfstoffen. 

S. 400. 25 Januari. Blz. 42 . 
- Besluit tot aanwijzing van Herten als los

plaats van ruw zout of zouthoudend water. 
S . 480. 23 Februari. Blz. 248. 

- Besluit tot opheffing van h et grenskantoor 
Ossenwaard en intrekking van de aanwij 
zing van een weg, bedoeld in het tweede 
lid v an art. 38 van de gewijzigde Alge
meen e W et van 26 Augustus 1822 (Stbl. 
n °. 38). S. 481. 2 Maart. Blz. 248. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Wet 
26 Aug. 1822 S . 38 art . .310; Tabak~wet 
1921 S. 712 art. 50). - De Algemeene Wet 
is blijkens haar benaming en inhoud een 
algemeene wet over de heffing der rech
ten van in- uit- en doorvoer en van de 
accijnzen, bedoeld om binnen het belas
tingstelsel als algemeene wet te gelden 
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v oor de heffing. Zij bevat, in overeenstem
ming daarmede, geen enkel voorschrift 
waaruit kan volgen, dat voor de toepasse
lijkheid harer bepalingen op een bepaalde 
accijnsheffing, ook al is die accijns gere
geld in een eerst na de totstandkoming der 
Alg. Wet tot stand gekomen bijzondere 
wet, nog een nadere van toepassingverk/a
ring bij de wet noodig zou zijn. - De om
standigheid, dat in de Tabakswet 19:n, S . 
721 art. 310 der Alg. Wet niet uitdrukkelijk 
is van toepassing verklaard kan geen grond 
opleveren om dat artikel ten deze niet van 
toepassing te achten. Evenmin kan de aard 
van dat voorschrift daartoe aanleiding ge
ven, waar dit voorschrift blijkens zijn 
·plaatsing onder de rubriek " Algemeene 
Voorzieningen" een voorschrift is van al
gemeene strekking, geldende voor alle be
lastingen (invoerrechten en accijnzen) op 
wier heffing de Alg. Wet -betrekking heeft. 
- De beteekenis van het begrip "vervoe
ren" in ·art. 50 van genoemde Tabakswet 
wordt mede bepaald door hetgeen volgens 
art. 310 der Alg. Wet als vervoeren wordt 
beschouwd. - Nu bewezen is verklaard, 
dat req. ongebanderolleerde zakjes tabak, 
ongedekt door eenig document en kenne
lijk niet voor eigen gebruik bestemd onder 
zijn beheer heeft gehad (in een markt
kraam) is terecht aangenomen, dat hij ge~ 
noemde zakjes tabak heeft vervoerd. 

27 Mei. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de verhooging van den tabaksaccijns. 

S . S.402 A. 15 Juli. Blz. 163. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financiën en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart betref
fende heffingen ter zake van den invoer 
van Duitsche goederen. 

S . S.430. 16 December. Blz. 407. 
Jachtwet. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde 

lid, der Jachtwet 1923. 
S. 681. 1 Februari. Blz. II. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
261; Jachtwet 1923 art. 4.) - Nu naar 
het oordeel van Kantonr. en Rechtb. door 
de te vage aanduiding van den grond , 
waarop gerequireerde zou hebben gejaagd, 
deze in zijn v erdediging werd benadeeld 
en ook een behoorlijk onderzoek ter te
rechtzitting niet mogelijk was, is terecht 
de dagvaarding nietig verklaard, al zoude 
de vereischte nadere aanduiding van het 
bedoelde p erceel , behalve op d e wijze door 
Kantonr. en Rechtb. bepaaldelijk ver
langd, even goed op andere wijze kunnen 
geschieden. (In de telastlegging werd niet 
vermeld, op wiens perceel de verdachte 
onbevoegde/ijk zou hebben ge jaagd, doch 
wel, dat het perceel was gelegen in de ge
meente Anloo en een ander tot het genot 
van de jacht daarvan gerechtigd was. Red.) 

4 November. 
Keuren wet. 
~ Koninklijk besluit. (Keurenwet art. 1). -

Een verbod in een keur om, zonder nood-

zaak, de grasbermen van de dijken en van 
de niet openbare wegen van den polder te 
betreden, maakt den toegang tot de door 
een hengelaarsbond gepachte wateren niet 
onmogelijk, al bemoeilijkt het wel het be
reiken van het vischwater. Het huishou
delijk belang van den polder moet hier den 
doorslag geve11. - Het verbod treedt niet 
in hetgeen reeds bij art. 461 Sr. is geregeld, 
daar het bij dat art. strafbaar gestelde feit 
in strekking niet overeenstemt met het ge
wraakte verbod. Van onvereenigbaarheid 
van het verbod met art. 14 2e Jid der We
genwet kan geen sprake zijn, daar dit art. 
op de bermen van openbare wegen betrek
king heeft. 20 januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Keur 
van het Hoogheemraadschap). - Terecht 
heelt de Rechtb. beslist, dat art. 5obis der 
A/gemeene Keur van het Hoogheemraad
schap van De/fJand niet inhoudt bepalin
gen omtrent een punt, waaromtrent art. 
17, lid 3 aanhef en sub b der Visscherijwet 
1931, S . 410 een voorziening geeft. De 
vraag toch of, om in zekere wateren te 
mogen visschen, vergunning van rechtheb
bende op het vischrecht vereischt is ( een 
vraag waarop laatstbedoeld voorschrift 
een antwoord geelt), is een andere dan 
die, of men bij het visschen in die wateren 
zich op de daarlangs gelegen gronden zal 
mogen bevinden. Req. meent dus ten on
rechte, dat art . . 1 der Keurenwet aan het 
verbindend zijn van eerstgenoemd voor
schrift in den weg zou staan. - Ambts
halve de qualilicatie en art. 54 van de 
Keur, als bepaling waarop de straf mede 
berust, vermeld. 12 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W . art. 
625; Sv. artt. 342, 350; Keurenwet art. 1). 
- Het verbod ( om zonder vergunnin~ 
koeien te laten grazen op glooiingen) houdt 
slechts een beperking in van het recht van 
den eigenaar om van zijn grond naar eigen 
goedvinden gebruik te maken, welke be
perking in het huishoudelijk belang van 
het waterschap in den zin van art. 1 der 
Keurenwet kan zijn en niet met eenige 
wetsbepaling in strijd is. - Art. 6 der 
Keur, een algemeene regeling gevend vol
gens welke het verboden is bepaalde han
delingen te verrichten zonder daartoe ver
kregen vergunning, is een openbare ver
ordening in den zin van art. 625 B. W. -
Met de vraag of de voorziening als bedoeld 
in art. 6 der Keur (,,voor zoover daarin 
niet bij de wet , een alg. maatregel van be
stuur, een prov. regiem.ent ol een prov. 
verordening of het reglement van het 
waterschap is voorzien is het verboden 
enz." ) aanwezig is heeft de Rechter ambts
halve rekening te houden, derhalve be
hoefde de telastelegging daaromtrent niets 
te bevatten; de Rechtbank heeft, door in 
deze voormeld in de Keur gegeven verbod 
toe te passen, haar oordeel doen kennen, 
dat een voorziening als vorenbedoeld hier 
niet bestaat. - Een getuige kan waarne
men of een stuk weiland bij een bepaalden 
veehouder voor diens bedrijf in gebruik is. 
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- Uit de verklaringen van den getuige en 
den verdachte kon de Rechtb. afleiden, dat 
de in de verklarin~ bedoelde koe van req. 
was. 1 April. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Keurenwet art. 1.) - Een 
bepaling, die verbiedt " huisvuil, faecaliën, 
organische en andere stoffen in het water
schap te storten op zoodanige plaats en 
wijze, dat deze stoffen in de watergangen, 
behoorend tot den boezem van het water
schap, kunnen geraken of afvloeien", 
keert zich tegen vervuiling van den wa
terschapsboezem en is dus bevorderlijk 
aan het huishoudelijk belang van het wa
terschap. De vrees van de gemeente, dat 
harerzijds nergens storting van huisvuil 
binnen het gebied van het waterschap zal 
mogen plaats hebben, zelfs, op een wijze, 
welke schade of hinder voorkomt, is on
gegrond, daar niet te verwachten is, dat 
het waterschapsbestuur van zijn bevoegd
heid, ter zake ontheffing te verleenen, geen 
gebruik zal maken, zij het onder de noo
dige voorwaarden. Tegen misbruik der be
paling waakt art. 19 der wet. 

23 · September. 
Kieswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Kieswet 

art. 16; Wet van 12 December 1892 S. 
268 art. 1 sub d.) - De stelling, dat de 
Kantonrechter uitsluitend bewijs mag put
ten uit de door den verzoeker overgelegde 
bewijsstukken, bedoeld in art. 16 der kies
wet, vindt geen steun in de wet. - Het 
begrip "erkenning" in art. 1, sub d, der 
wet van 12 December 1892 (Stbl. No. 268) 
kan ook geacht worden te omvatten het 
geval, dat een natuurlijk kind afstamt van 
een vreemdeling, krachtens wiens nationa
le wetgeving tusschen het natuurlijk kind 
en zijn vader of moeder zekere burgerlijke 
betrekkingen bestaan, welke die, bedoeld 
in de artt. 335 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek, nagenoeg gelijkkomen of 
te boven gaan. 22 Juli. 

J(lnderbijslagwet. 
- Besluit, tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop de artikelen 39, 45 en 100 der 
Kinderbijslagwet in werking treden. 

S. 881. 22 Februari. Blz. 67. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop de artikelen :r tot en met 22, 29, 

38, 40 tot en met 44, 46 tot en met 52 en 
.54 tot en met 99 der Kinderbijslagwet in 
werking treden. 

S. 883. 16 April. Blz. 257. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 9, eerste lid, der Kinderbijslagwet. 

S. 846. 25 April. Blz. 148. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
a rtikel 13 der Kinderbijslagwet. 

S. 847. 25 April. Blz. 148. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
de artikelen 19, eerste lid, en 2 r der Kin
derbijslagwet. 

S . 848. 2 5 April. Blz. 149. 

- Besluit tot vaststelling van een algemee
nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 42, derde lid, der Kinderbijslagwet. 

S. 849. 2.5 April. Blz. 150. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 44 der Kinderbijslagwet. 

S . 850. 25 April. Blz. 150. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 54, eerste lid, der Kinderbijslagwet. 

S. 851. 25 April. Blz. 151. 
- Besluit ter uitvoering van artikel 15 , eer

ste en derde lid, der Kinderbijslagwet. 

J{luderwetten. 
S . 885. 4 Mei. Blz. 152. 

- Besluit, tot nadere aanvulling en wijziging 
van den algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld bij de artikelen 3 en u der 
wet van 12 Februari 1901, S. 64, vastge
steld bij Koninklijk besluit van 15 Juni 
1905, S . 209, betreffende de kinderwet
geving. S. 240. 22 Januari. Blz. 91. 

Krankzinnigen en hlloten . 
- Besluit, betreffende de stichting "Voge

lenzang" te Bennebroek. 
S. 1380. 11 Januari . Blz. 267. 

- Besluit, betreffende de kliniek "Ocken
burgh" te Loosduinen. 

S. 1381. r Februari . Blz. 267. 
- Besluit, betreffende Huize St. Servatius 

te Venray. 
S. 1382. 14 Februari. Blz. 267. 

- Besluit, waarbij aan het Bestuur van de 
Nederlandsch-Hervormde Stichtingen voor 
Zenuw- en Geesteszieken, te Amersfoort, 
vergunning wordt verleend op een terrein 
in de gemeente Leidschendam een gesticht 
voor krankzinnigen op te richten . 

S. 1383. 21 Februari. Blz. 268. 
- Besluit, betreffende het Provinciaal Zie

kenhuis nabij Santpoort. 
S . 1384. 24 April. Blz. 268. 

- Besluit, betreffende de stichting "Voge-
lenzang" te Bennebroek. 

S. 1385. ·25 April. Blz. 269. 
- Besluit, betreffende het krankzinnigenge

sticht "Endegeest " en aangewezen afdee
ling "Voorgeest" te Oegstgeest. 

S . 1;186. 2g April. Blz. 269. 
- Besluit, betreffende de Stichting "Veld

wijk" te Ermelo. 
S. x387. 3 Mei. Blz. 269. 

- Besluit, betreffende de Dr. Mr. Willem 
van den Berghstichting te Noordwijk . 

S. 1388. 11 Mei. Blz. 270. 
Lar11lbon wcrlslswet. 
- Besluit tot wijziging van het Bloembol

lensaneeringsplan 1939 (Teelt) . 
S . 641. 20 Januari. Blz. 52. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9 
en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op huis
brandturf (,.Crisis-Huisbrandturfbesluit 
1940"). S. 642. 23 Januari. Blz. 52 . 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 
9 en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 
en het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op 
fabrieksturf (,,Crisis-Fabrieksturfbesluit 
1940") . S. 643. 23 Januari. Blz. 53. 
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- Besluit tot wijziging van het Crisis
Ansjovisbesluit 1936. 

S . 644. 24 Januari. Blz. 55. 

- Besluit, strekkende tot het instellen van 
eene heffing op het verwerken van vetten, 
oliën of vetzuren tot zeep (Crisis -Zeepbe
sluit 1940). 

S. 645. 1 Februari. Blz. 55. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Land
bouwinventarisatiebesluit art. z.) - De 
bepaling dat het gesteld verbod van het 
voorhanden of in voorraad hebben van be
paalde goederen niet geldt " voor hem, die 
op telkens door onzen minister te bepalen 
tijdstippen, volgens door dien minister te 
stellen regelen van het voorhanden en in 
voorraad hebben van die producten op die 
tijdstippen opgave heeft verstrekt" be
teekent, dat het verbod niet geldt noch in
dien men tijdig overeenkomstig het door 
den Minister uit te vaardigen voorschrift 
de opgave heeft gedaan, noch zoolang men 
dit nog tijdig zal kunnen doen, omdat het 
tijdstip, waarop volgens dit voorschrift de 
opgave gedaan, of uiterlijk gedaan moet 
worden, nog niet voorbij is. - Op 30 Aug. 
( toen req. de onjuiste opgave deed aan den 
teller) gold nog de ongewijzigde ministeri
eele beschikking van 28 Aug. z939, volgens 
welke de opgave nog tot op den z4den dag 
na het inwerkingtreden der beschikking 
tijdig kon geschieden, zoodat deze onvolle
dige opgave niet ten gevolge kon hebben 
dat hij voor het in voorraad hebben van de 
niet opgegeven goederen strafbaar was. -
Volgens de wijziging der beschikking van 
I Sept. z939 had req. eveneens tot uiter
lijk dienzellden z4den dag den tijd om op
gave te doen, tenzij hem reeds tevoren, 
doch na het inwerkingtreden van de wijzi
gingsbeschikking, door een door of namens 
den Provincialen Voedselcommissaris aan
tewezen persoon om de opgave mocht 
worden gevraagd. Nu dit niet is geschied 
is het bewezenverklaarde niet strafbaar. 
- ( Anders: Adv.-Gen. Holsteyn) . 

z8 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (lnventa

risatiebesluit van 28 Aug. z939 S . 679 J , 
artt. I en 2). - De grief omtrent het niet 
v ermelden in de telastlegging, dat de 
tarwe en gerst geen zaaigoed waren, faalt , 
daar het voorhanden en in voorraad heb 
ben van de aangeduide hoeveelheden zaai
goed of geen zaaigoed zijnde, is verboden. 
- De bepaling, dat het gesteld verbod 
niet geldt "indie n van de voorhande n of 
in voorraad zijnde hoeveelheden producten 
op door Onzen Minister te bepalen wijze 
en tijdstippen opgave is verstrekt en voor
raadstaten zijn bijgehouden" moet aldus 
worden gelezen, dat het verbod niet zal 
gelden , niet alleen indien op de door den 
Minister te bepalen tijd en wijze opgave 
is verstrekt en voorraadstaten zijn bijge
houden, maar ook zoolang het tijdstip, 
waarop volgens de beschikking van den 
Minister die opgave uiterlijk zal moeten 
worden gedaan, nog niet voorbij is. 

z April. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Boom
kweekerijbesluit 1937. 

S. 651. 5 April. Blz. 103. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Mos

selbesluit 1938. 
S. 665. 24 April. Blz. 104. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
het Crisis-Organisa tiebesluit 1933 en het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 op haring (Cri
sis-Haringbesluit 1940) . 

S . 667. 25 April. Blz. 105. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

2z9, Sv. art. 338, Crisisvarkensbesluit z936 
art. 2). - Het in art. 2 lid 2 onder a z 0 

van hetCrisisvarkensbesluit z936 geëischte 
tatoueermerk is, volgens art. 4 van de Cri
sisvarkensbeschikking z933 I ( Algemeen) 
met ingang van I Jan. z939 een O-vormig 
omlijnde N, alsmede twee letters ter aan
duiding van het district, waarbinnen dat 
merk is aangebracht. Derhalve levert het 
bewezenverklaarde (het omstreeks April of 
Mei z939 aanbrengen van de O-vormig 
omlijnde N), waarvan de woorden ,,zijnde 
dit een merk waarvan die varkens krach
tens de Landbouwcrisiswet z933, S. 26z 
. . . . . moesten worden voorzien" slechts 
qualilicatieve beteekenis hebben, niet op 
een der misdrijven strafbaar gesteld in art. 
2w lid I Sr. - ( Anders: Adv.-Gen. Rom
bach). - De vraag, of een O-vormig om
lijste N een merk was, waarvan varkens of 
biggen krachtens de Landbouwcrisiswet 
z933 en hetCrisisvarkensbesluit z936 voor
zien moesten zijn, moest door den Rechter 
aan de hand van de op dit laatste besluit 
steunende Crisisvarkensbeschikking z939 l 
( Algemeen) worden beantwoord, zoodat 
hieromtrent geenerlei bewijslevering op 
haar plaats was. zo Juni. 

- Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Landbouw en Visscherij, gelet op de Land
bouw-Crisiswet 1933 (S. n °. 261) . 

S . S .700. 17 Juni. _Blz. 127. 
- Tweede uitvoeringsbesluit van den Se

cretaris-Generaal van het D epartement 
van Landbouw en Visscherij, ge let op de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (S. n °. 261). 

S. S .701. 17 Juni. Blz. 128. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet 1933, S. 261. 

S. S.702 A. 1 Juli. Blz. 186. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departem ent van Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet 1933, S. 261. 

S. S.702 B . 1 Juli. Blz. 186. 
-Beschikking van den S ecretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij , gelet o p de Landbouw-Crisis 
wet van S M ei 1933, S . 261. 

· S. S .705 . 2 Juli . Blz. 187. 
- Beschikking van den S ecretaris-Generaal 

van het Departement v an Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouwcrisiswet 
1()33, s. 261. 

S. S .702 C. 3 Juli . Blz. 186. 
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- Besluit van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, gelet op de Landbouw-Crisis
wet 1933, S. 261. 

S. S.706. II Juli. Blz. 188. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Stbl. N ° . 261). 

S. S.707 . 12 Juli . Blz. 231. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
1933, S. 26t. (Koel- of Vrieshuizenbesluit 
1940). S: S.708. 15 Juli. Blz. 203. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij, gelet op de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Stbl. N ° . 26t) . 

S. S .709. 16 Juli. Blz. 231. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933, S. 26t, (Landbouwinleve
ringsbesluit 1940). 

S. S.711. 2 Augustus. Blz. 231. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Landbouw en 
Visscherij, ter uitvoering van de Land
bouw-Crisiswet 1g33, S. 261. 

S. S .710. 5 Augustus: Blz. 188. 
.- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij, ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Stbl. No. 261). 

S. S.712. 5 Augustus. Blz. 346. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Slachtveeregeling) . 

S. S.715. 6 September. Blz. 333. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Wijziging van het Crisis
Rundveebesluit 1934 I) . 

S. S .715 A. 9 September. Blz. 334. 
Zie reg. Verord.bl. blz. 345 no. 141: 10 

Sept. S. 716. 
Idem no. 148 S. 716 A. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Wijziging van het Dorsch
besluit 1939). 

S. S.718. 18 September. Blz. 348. 
- Besluit van het D epartement van Land

bouw en Visscherij ter uitvoering van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (Verbod van het 
doen van offertes aan het buitenland). 

S . S.719. 23 September. Blz. 348. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Pluimveeregeling). . 

S. S.720. 30 September. · Blz. 336. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij tot wijziging van de Landbouw
Crisiswet 1933. 

S. S.722. 2 October. Blz. 349. 

..._ Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933, S. 261 (Groenten- en fruit
conserven-regeling). 

S. _S.723. 2 October. Blz. 349. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

.. het Departem_ent van Landbouw en Vis
scherij, houdende aanvulling van het Be
sluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Landbouw en Visscherij 
ter uitvoering van de Landbouw-Crisiswet 
1933 (Verordeningenblad Stuk 18, No. 90) . 

S . S.724. 2 October. Blz. 349. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Eierregeling). 

S. S.726. 7 October. Blz. 350. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art. 

350; Landb.-Crisiswet 1933 art. 9.) -
Blijkens het bestreden vonnis heeft de 
Rechtbank de telastleggi~g - inhouden
de dat verd. u250 K :G. lijnkoeken heeft 
voorhanden gehad - aldus opgevat, dat 
deze doelt op het aantal kilograrrunen lijn
koeken, dat bij req. werd aangetroffen bo
ven de hoeveelheid, van welke het voor
handen zijn door aangifte overeenkomstig 
de wettelijke voorschriften was gedekt. 
Deze opvatting moet, als met de bewoor
dingen der telastlegging niet in strijd, in 
cassatie worden aanvaard. - De bewijs
middelen betreffen lijnkoeken, welke req. 
in zijn bedrijf te Krimpen a. d. IJssel aan
wezig had, en de Rechtb. kon, ook zonder 
nadere motiveering dienaangaande, aan
nemen, dat req. de lijnkoeken aldaar 
"voorhanden" had, daargelaten of hier niet 

• even goed het ,,in voorraad" hebben van 
die lijnkoeken had kunnen worden aange
nomen. z4 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Landbouw en Vis
scherij ter uitvoering van de Landbouw
Crisiswet 1933, S. 26t (Suikerbietenrége
ling). S . S .728. 15 October. Blz: 350. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van.Financiën betreffende wijzi
ging van de Landbouw-Crisiswet 1933. 

S. S.731. 1 November. Blz. 351. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij tot wijziging van de Landbouw
Crisiswet 1933 (Stbl. No. 261) . 

S. S.732. 8 November. Blz. 3 _51. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij tot wijziging van de Landbouw-Cri
siswet 1933. 

S. S .733. 25 November. Blz. 402. 
L a ndbouwgrond en. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Landbouw en Vis
scherij, van Financiën en van Justitie, hou
dende regelen met betrekking tot het ver
vreemden van landbouwgronden. 

S . S.734. 27 November. Blz. 402 . 
Landbouw-Prijzenbesluit. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
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het D epartement van Landbouw en Vis
scherij, betreffende de prijzen van land
bouw-crisisproducten (Landbouw-Prijzen
besluit). 

S. S.714. 22 Augustus. Blz. 401. 
Landbouwultvoerwet. 
- Besluit, houdende toepassing van artikel 

2 van de Landbouwuitvoerwet 1938 op bo
ter (Uitvoercontrölebesluit 1940 [Boter]) . 

Leeniugsfonds. 
S. 650. 4 April. Blz. 158. 

- Wet tot instelling van een L eeningfonds 
(Leeningfondswet 1940). 

S. 403. 4 April. Blz. 244. 
- Wet tot aanwijzing van heffingen t en be

hoeve van het Leeningfonds 1940. 
S . 404. 26 April. Blz. 245. 

Leerplichtwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen betreffende ontheffing 
van de verplichting, bedoeld in artikel 1 
van de Leerplichtwet. 

Leges. 
S . S.352 . 29 Augustus. Blz. 340. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken betreffende de vrijstelling van leges 
van afschriften van of uittreksels uit de 
akten van den Burgerlijken Stand. 

S . S .308. IO September. Blz. 339. 
Lintbebouwing·. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Verkeers

wet tegen lintbebouwing art. 8). - Bij 
het middel wordt voorbijgezien, dat het in 
casu niet gaat om uitwegen, welke eerst na 
de indiening van het wetsontwerp werden 
toegekend, maar om reeds sedert 1 Jan. 
1925 bestaan hebbende uitwegen , waar
omtrent slechts in verband met de ver
breeding van den weg een nadere voorzie
ning werd getroffen; terecht is dus art. 8 
lid 4 der Verkeerswet tegen lintbebouwing 
toepasselijk geoordeeld. - Nu vaststaat, 
dat vóór de indiening van het wetsontwerp 
nog niet ten behoeve van de bij dagvaar
ding bedoelde consumptietent op den Rijks
straatweg werd uitgeweegd, en dat door 
het daarna wel uitwegen ten behoeve van 
die tent het gebruik van den bestaanden 
uitweg werd verzwaard, heeft de Rb., door 
aan te nemen, dat zoodanig verzwaard ge
bruik door de ontheffing niet werd gedekt, 
de wet juist toegepast. 24 Juni. 

Llquldatlemoellijkhedeu on1lernemlnge11. 
- Besluit van dt Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Handel, Nijverheid 
en Scheepvaart en van Financiën betref
fende liquidatiemoeilijkheden bij onderne
mingen. S . S .630. 10 Ootober. Blz. 344. 

Loon belasti ng·. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de de loonbelasting (Besluit op de Loon
belasting 1940). 

S . S.426. .5 December. Blz. 378. 
Loterijwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterijwet 

1905 art. 2, 2°.) - Kantonr.: Het in de 
dagvaarding omschreven samensteJ/en en 

door middel van grossiers in den handel 
brengen van de daar bedoelde doozen le
vert niet op een strafbare handeling, daar 
verd. de inhoud dier doozen in kwestie 
niet rechtstreeks aan het publiek verkocht, 
doch uitsluitend aan wederverkoopers, aan 
welke het volkomen vrijstond de in elke 
doos bij de caramels verpakte zoogenaam
de prijzen al dan niet als zoodanig uit te 
loven en voor het opensteJ/en van eene ge
legenheid als bedoeld in art. 1 lid 1 Lo
terijwet 1905 eenige betrekking vereischt 
wordt tusschen hem, die zulke gelegenheid 
openstelt en de zoogenaamde deelnemers, 
welke betrekking ten deze ten eenenma/e 
ontbreekt, vermits toch de grossiers of we
derverkoopers niet zijn opgetreden als ver
tegenwoordigers of agenten van en voor 
rekening van verdachte, doch voor eigen 
rekening en risico, terwijl immers na den 
verkoop en levering en de betaling eener 
doos alle contact tusschen verdachte en 
den kooper was verbroken. - H. R.: De 
in het slot van het bewezenverk/aarde• 
voorkomende woorden zijn door den Kan
tonr. blijkbaar, en terecht, opgevat als 
wettelijke qualiiicaties van gerequireer
den's bij dagvaarding omschreven handel
wijze, met welke qualilicatie de kantonr. 
zich op juiste gronden niet heelt kunnen 
vereenigen. z April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Loterij
wet 1905 art. 2, Overgangsbepaling van 
Wet van 23 Juni 1925 S. 242.) - De dui
delijke strekking van de bij de " Over
gangsbepaling" gestelde beperkingen, wel
ke in onderling verband moeten worden 
genomen is, dat bijaldien men de premie
Jeening voortgang doet hebben, zulks dan 
ook regelmatig, dus geheel overeenkomstig 
het oorspronkelijk plan, zal moeten ge
schieden, waarbij het doen doorgaan van 
voorgeschreven aflossingen wegens de 
daarmede gepaard gaande geleidelijke ver
mindering van de aan de lotelingen deel
nemende aandee/en van veel belang is, 
daargelaten nog dat door het achterwege 
laten der aflossingen het aangenomen ka
rakter van "leening" dreigt verloren te 
gaan. - Nu de bij de uitgifte der leening 
voorgeschreven aflossingen geheel achter. 
wege z(in gebleven kan dus niet worden 
gezegd, dat de premieleening regelmatig 
voortgang heeft gehad, hetgeen aan een 
beroep op de bij voormelde overgangsbe
paling gelaten vrijheid in den weg staat, 
zoodat het Hof ten onrechte heeft aange
nomen, dat het bewezen verklaarde door 
die overgangsbepaling zou zij n gedekt. -· 
Anders: Adv.-Gen. Holsteyn. 21 October. 

Luchtbescherming. 
- Bekendmaking van den Opperbevelheb

ber van Land- en Zeemacht, houdende wij
ziging van de wet betreffende bescherming 
tegen luchtaanvallen. (Tweede Wetswijzi
ging Luchtbescherming Militair Gezag.) 

S. 580. 8 Mei. Blz. IOt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 
342; Wet Luchtbescherming art. 12). -
Onder "uitvoering van de wet" in art. 12 
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der wet betreffende bescherming tegen 
luchtaanvallen is kennelijk onder meer te 
verstaan het treffen van de maatregelen, 
onder meer t. a. v. de waarschuwing en 
alarmeering, welke vlg. den in art. z dier 
wet bedoelde a/gemeenen maatregel van 
bestuur ter organisatie van de bescherming 
tegen luchtaanvallen voor de onderschei
dene gevarenklassen toepassing moeten 
vinden en tevens hetgeen, zoodra daaraan 
behoefte zal bestaan, ook van de zijde der 
bevolking moet gedaan worden om die or
ganisatie daadwerkelijk ter bereiking van 
het door de wet beoogde doel in werking te 
doen treden. - Art. 2 van genoemden Alg. 
Maatregel van Bestuur (K. B . van 15 Aug. 
1936, S. 347), noemt onder de maatregelen 
welke voor alle gevarenklassen toepassing 
moeten vinden: onder het hoofd "organi
satie" het voorbereiden van de inrichting 
van een dienst ter uitvoering van de in dit 
besluit genoemde maatregelen en het voor
bereiden van de inrichting van hulpdien
sten, en onder het hoofd "waarschuwing en 
alarmeering" het vaststellen van bepalin
gen nopens den uitkijk- en luisterdienst; 
derhalve moeten in alle gemeenten, en wel 
vlg. art. 3 der wet door de zorg van den 
burgemeester, worden voorbereid de in
richting en de werkzaamheden van een 
uitkijk- en luisterdienst, hetzij dat deze zal 
hebben op te treden als een afzonderlijke 
hulpdienst, hetzij dat het uitkijken en 
luisteren naar een mogelijk naderend lucht
gevaar aan den in art. 2 van het K . B. be
doelden algemeenen dienst zal zijn toever
trouwd en is onder de uitvoering der wet, 
waartoe vlg. genoemd art. 12 àe burge
meester schriftelijk de medewerking van 
een ieder kan vorderen, ook te verstaan 
het in werking doen treden in een gemeen
te van dien uitkijk- en luisterdienst, zoo
dra naar het oordeel van den burgemees
ter, wegens het dreigen van zoodanig ge
vaar, daaraan behoefte bestaat. - De ge
tuige kan hebben waargenomen, dat een 
schrijven van den burgemeester van Mon

·ster van 8 Sept. 1939, inhoudende, dat req . 
op zo Sept. 1939 van 21 tot 24 uur ter uit
voering van de wet betreffende bescher
ming tegen luchtaanvallen dienst moest 
doen als torenwacht te Monster, aan req. 
is uitgereikt. 27 M ei. 

Luchtvaart. 
- Besluit ter uitvoering van art. 52, eerste 

Jid, onder p, tweede en derde lid der Wet 
van 30 Juli 1926 (Stbl. no. 249, Lucht
vaartwet) . S. 540. 26 April. Blz. 250. 

Merkenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad . (Merken

wet art. 3.) - Krachtens het eerste lid van 
art. 3 Merkenwet komt wel aan hem, die 
van een merk het eerste gebruik maakt, 
het recht tot uitsluitend gebruik daarvan 
toe, doch in geen geval langer dan drie ja
ren na het laatste gebruik. - Het feit, dat · 
eischeres haar merk Trybol deed inschrij
ven vrijwaart haar niet tegen het verval
len van het recht tot uitsluitend gebruik 

van dat merk wegens het niet gebruiken 
daarvan gedurende drie jaren. De vraag, 
of de inschrijving van 20 April 1898 het 
recht op het merk Trybol in het leven riep, 
kan ten deze buiten onderzoek blijven. -
De wet eischt niet, dat voor het vaststaan 
van een niet gebruiken van het merk ge
durende drie jaren zou moeten blijken, dat 
het verdere d~m het door de inschrijving 
bewezen gebruik van het merk, door een 
uitdrukkelijk vastgesteld " laatste gebruik" 
werd gestaakt. - Het gaat ten deze niet 
om de vaststelling, dat eene inschrijv ing 
is te niet gegaan, maar om de slechts par
tijen bindende beslissing, dat Trybol haar 
ingeschreven merk niet aan de tegenpartij 
kan tegenwerpen. 5 januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken
wet art. 3) . - De fabrikant of handelaar, 
die zijn waar, voorzien van zijn merk, als 
monsterzending aan mogelijke afnemers 
hier te lande doet toekomen, derhalve op 
deze wijze te koop aanbiedt, maakt in het 
algemeen aldus van zijn merk het in art. 
3 Merkenwet bedoelde gebruik. De bij
zondere omstandigheden, aan welke het 
Hof waarde heeft toegekend, kunnen er 
niet toe leiden, dat het karakter dier mon
sterzendingen in anderen dan in voormel
den zin wordt verklaard. Arrest en vonnis 
vernietigd en vordering ontzegd. - An
ders Adv.-Gen. Wijnveldt, met betoog, 
dat het middel feite/ijken grondslag mist. 

22 Februari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet art. zo.) - Ingevolge art. zo Merken
wet kan nietigverklaring van een merk 
worden verzocht, indien het den naam of 
de firma van een ander bevat en hieruit 
gevaar voor verwarring omtrent de her
komst der onder het merk verhandelde 
waren te duchten is. Dit artikel stelt daar
nevens niet den eisch, dat die naam of 
firma door dien ander niet onbevoegde/ijk 
in den zin der Handelsnaamwet S. ,92, 
No. 842 wordt gevoerd. Het artikel be
strijkt dan ook niet de vraag, of verwar
ring ten aanzien der beide handelszaken 
te duchten is. - Voorts brengt de in de 
Handelsnaamwet vervatte regeling geens
zins noodzakelijk mede, dat de in den 
naam van gerequestreerde ( de N. V. Han
delsvereeniging A. ]. ten Doesschate, Eer
ste Zwolsche Electrische Specerijmalerij 
en Verffabriek) - gesteld dat deze onbe
voegde/ijk werd gevoerd - het in reques
trant's merk (Ten Doesschate) opgenomen 
gedeelte niet meer zou mogen voorkomen. 

29 Maart . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Merken

wet artt. :; efi zo). - Het hangt van 'de 
omstandigheden af, of hij, die waren, welke 
van het merk van den afzender voorzien 
zijn, hier te lande importeert, als de ge
bruiker van het merk in den zin van . de 
Merkenwet is te beschouwen. Zonder 
schending der aangehaalde artikelen heeft 
het Hof kunnen beslissen, dat zulks onder 
de door het Hof bedoelde omstandigheden 
niet het geval was. (l .c. voerde reques-
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trant, die, naar aanleiding van een verzoek 
tot nietigverklaring van een merk, gebruik 
van dat merk vóór 1931 moest bewijzen, 
in dien tijd zuidvruchten in, welke voor
zien waren van bedoeld merk, dat door den 
exporteur, noch in opdracht, noch ten be
hoeve van verzoeker, daarop was geplaatst. 
Red.). 12 April. 

Militaire Zaken. 
- Besluit, tot verklaring in staat van beleg 

van enkele gedeelten van het grondgebied 
des Rij ks. S . 180. 1 7 Januari . Blz. 33. 

- Besluit, houdende : 1. eervol ontslag op 
verzoek uit den militairen dienst van den 
G eneraal 1. H . R eij nders, Opperbevelheb
ber van Land- en Zeemacht; 2. benoeming 
van den G eneraal H. G . Winkelman tot 
Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht. S . 181. 3 F ebruari . Blz. 33. 

- Besluit, tot vaststelling van den datum 
van inwerkingtreding van het Koninklijk 
besluit van 21 D ecember 1939, S. 286, tot 
instelling van drie militaire arrondisse
m enten. S . 281. 3 Februari. Blz. 34. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
15). - Nu het niet tijdig aanvragen door 
of vanwege den dienstplichtige van vrii
stelling wegens broederdienst te wiiten is 
aan onjuiste inlichtingen, welke hem ter 
zake van overheidswege zijn verstrekt, en 
hij voor vrijstelling in aanmerking zou zijn 
gekomen, indien de aanvrage t ijdig ware 
gedaan, bestaat er aanleiding om aan te 
nemen, dat hier aanwezig is een " bijzon
der geval" als bedoeld in art. 15 eerste 
lid e. 8 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
21). '-In art. 21 der wet wordt mede rech t 
van beroep toegekend aan den wette/ijken 
vertegenwoordiger. Aan dezen wordt ech
ter geen bevoegdheid verleend tegen het 
verlangen van den ingeschrevene ter zake 
van de vrijstelling de beslissing van de 
Kroon in te roepen. 8 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
15 j 0

• art. 18). - Een officier van het 
Ned. Leger des Heils kan niet worden be
schouwd als zendeling in den zin van art. 
18 onder a, noch kan hij daarmede voor 
de toepassing van art. 26 ze lid Dienst
plichtbesluit worden gelijkgesteld. Ook voor 
het overige voldoet hij niet aan de ver
eischten, op grond waarvan op vrijstelling 
uit hoofde van het bepaalde bij art. 15 ze 
lid onder c der wet aanspraak kan worden 
gemaakt. 19 Maart . 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
z5). - D e omstandigheid, dat de dienst
plichtige eerst op 40-jarigen leeftijd, na 
terugkomst uit het buitenland, de eerste 
oefening moet volbrengen, kan geen aan
leiding geven hem te beschouwen als te 
verkeeren in een bijzonder geval, als be
doeld in art. 15 ze lid sub e der wet. 

2 April. 
- Wet tot vaststelling van bepalingen ter 

beperking van gevaren, voortvloeiende uit 
beschadiging van waterstaatswerken, ge
legen in een of meer der provinciën Zuid
Holland, Noord-Holland en Utrecht, in 

verband m e t de tegenwoordige buitenge
wone omstandigheden. 

S. 520. 4 April. Blz. 248. 
- B esluit tot verklaring in staat van beleg 

van enkele gedeelten van het grondgebied 
des Rijks. S .. 182 . 13 April. Blz. 97. 

- Besluit tot verklaring in staat van beleg 
van het geheele grondgebied des Rijks. 

S . 183. 19 April. Blz. 98. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

15 j 0
• art. 18.) - Een voorganger van een 

"gemeenschap van Christenen" kan niet 
geacht worden een geestelijk ambt te be
kleeden in den zin van art. 15 ze lid sub c 
en art. 18 der wet. 24 April. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 19 Nove mber 1920, S. 821, 
houdende o . m . nadere regeling ter voor
ziening in de kosten van huishoudelij ken 
en administratieven aard van de burger
lijke en militaire Gerechten (Krijgsraden) 
en Parketten. S. 282bi's. 8 Mei. Blz. 221 . 

- Besluit, betreffende verplichte aangifte 
bij bekendheid met de aanwezigheid van 
een niet te r aarde besteld lijk van een 
Nederlandsch militair. 
- S . O .300. 22 Mei. Blz. III. 

- Besluit van den Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht, betreffende de rege
ling van de huisvesting en verzorging van 
personen, die tengevolge van het oorlogs
geweld onderdak van noode hebben. 

S. O .302 . 29 Mei. Blz. nr. 
- Eerste uitvoeringsbesluit van het Hoofd 

van het Afwikkelingsbureau van het De
partement van Defensie nopens maatrege
len ten aanzien van de bezoldiging en ver
zorging van militair en burgerlijk perso
neel der voormalige Nederlandsche Zee- en 
Landmacht. 

. S. S.500. 27 Augustus. Blz. 341. 
Mlnlsterleele Departl'm entcn. 
- Besluit tot instelling van een Departe

ment van Algemeen Bestuur, dat den naam 
zal dragen van Ministerie van Landbouw 
en Visscherij en tot wijziging van den 
naam van het Ministerie van Economische 
Zaken. S. 140. 8 Mei. Blz. 220. 

Molestverzekerin g. 
- B esluit van den S ecretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betref
fende onderlinge molest-verzekeringsmaat . 
schappijen. S . S .418. 14 October. Blz. 367. 

l\Jotor- 'en Ilijwlelwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.Regl. art. 3 lid 5) . - Nu bewezen is 
verklaard, dat op tijd en plaats en onder de 
omstandigheden, in de telastlegging ver
meld, gerequireerde als bestuurder van een 
rijwiel daa rmede heeft gereden en toen 
met dat door hem bestuurde rijwiel niet 
geheel rechts is gegaan, laat - al is het 
woord "gaan" hier niet gelukkig gekozen 
-, het bewezene slechts de lezing toe, dat 
gerequireerde niet geheel rechts heeft ge
reden. 19 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (M. en 
R.Regl. art. ,). - Onder "rijwegen" in 
art. I sub c Mot. - en Rijw. Reg/. moeten 
worden verstaan de wegen, die volgens 
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normale verkeersopvattingen als zoodanig 
plegen te worden beschouwd; daaronder 
vallen in het algemeen niet de laantjes in 
een bosch, ook al zou verkeer met kleine 
rij- en voertuigen daar niet geheel onmo
gelijk en ook niet bepaaldelijk verboden 
zijn, - De Rechtb. kon uit de gebezigde 
bewijsmiddelen niet afleiden, dat het naam
loos boschlaantje in het Sterrebosch een 
rijweg was in den wette/ijken zin. - An
ders : Adv.-Gen. Ho/steyn. 4 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
Rijw.wet art. 22). - Req. had, zoo/ang 
hem door het gegeven teeken was geble
ken; dat de bestuurder van de door hem 
ingehaald wordende Opel voornemens was 
den weg naar links te verlaten, zijn naar 
omstandigheden groote snelheid moeten 
matigen daar, al gaf voormeld teeken be
doelden bestuurder geen aanspraak op 
voorrang, en al mocht er voor req. aanlei
ding hebben bestaan te onderstellen, dat 
die bestuurder, alvorens naar links af te 
zwenken, req. nog wel gelegenheid zou la
ten links te passeeren, req. toch rekening 
had moeten houden met de mogelijkheid, 
dat de vóór hem rijdende bestuurder de 
snelheid, met welke req. hem inhaalde, zou 
onderschatten. - Derhalve is, daargelaten 
welke fouten de bestuurder van de Ope/ 
mocht hebben gemaakt, in ieder geval de 
fout van req. geweest, dat hij het er op 
heeft laten aankomen, dat de Ope/ met de 
aangekondigde zwenking wel zou wachten 
totdat req. zou zijn gepasseerd, hoewel 
daarop niet met zekerheid viel te rekenen, 
en is blijven doorrijden met zoodanige 
snelheid, dat, toen de Ope/ anders manoeu
vreerde dan req. had verwacht, het pas
seeren niet meer veilig kon geschieden. 

I7 Juni. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

26z; Mot . en Rijw.Regl. art. 6). - Terecht· 
heeft de Rechtb. overwogen "dat , indien 
in eene telastelegging, naast een behoor
lijke vermelding der verschillende bestand
deelen van het te laste gelegde feit, gelijk 
in casu het geval is, bovendien een qualifi
ceerende aanduiding van het feit is opge
nomen, het onverschillig is of bij dit laat
ste nogmaals alle bestanddeelen van het 
feit worden vermeld." Het te Jaste gelegde 
en bewezen verklaarde moet in zijn ~ehee/ 
worden genomen. Ten onrechte gaat het 
middel er van uit, dat in deze alleen zou 
mogen worden gelet op hetgeen aan " im
mers" voorafgaat, omdat juist nà dat 
woord eerst volgt een nadere omschrijving 
van de feiten, die in den aanhef slechts on
volledig werden sameni!evat. - Door het 
stilstaan op den weg werd de veiligheid 
van het verkeer noodeloos in gevaar ge
bracht nu langs den weg parkeerplaatsen 
aanwezig waren, al bevonden die zich dan 
ook ten opzichte van req. aan de linker
zijde van den weg, daar uit niets volgt, en 
ook niet wordt beweerd, dat die parkeer
plaatsen voor req. niet bereikbaar zouden 
zijn geweest. - Het verweer van req., dat 
hij slaap had, hetgeen het noodeloos ge-

vaar/ijk karakter aan zijn daad zou ontne
men, heeft de Rechtb. behoorlijk weerlegd 
met de overweging: ,,dat verdachte zich 
althans zoo lang tegen zijn slaap had be
hooren te verzetten tot hij een plaats be
reikt had, waar hij zijn motorrijtuig veilig 
en zonder kans op aanrijding tijdelijk had 
kunnen laten staan". - De grief, dat de 
Rechtb. het verweer, dat verd. door slaap 
werd overmand, waardoor verder rijden 
zeer gevaarlijk was, niet behoorlijk gemo
tiveerd zou hebben weerlegd faalt, daar 
voor de Rb. geen sprake was van "door 
slaap worden overmand" maar alleen van 
,,slaap krijgen" . z7 Juni. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Justitie, hou
dende voorziening betreffende het onher
kenbaar maken van motorrijtuigen. 

S . S .2 02 . 13 Juli. Blz. 16r . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat. (Motor- en Rijwie/reg/emen-. 
art. 36.) - De plaatsing van een wegge
deelte in de B-klasse van het M . en R.re
g/ement op grond van art. 36 mag slechts 
geschieden, indien zulks noodig is in het 

belang van de instandhouding en bruik
baarheid van dit weggedeelte zelve. Nu 
het eigenlijk motief voor de plaatsing van 
het binnen de kom der gemeente gelegen 
weggedeelte in de B -klasse gelegen is in 
de positie, waarin de gemeente verkeert 
ten aanzien van het buiten de kom gele
gen weggedeelte, waarvan de classificatie 
berust bij Ged. Staten, en de constructie 
van het onderhavig weggedeelte van dien 
aard is, dat daarop het vervoer, waarvoor 
de A-wegen openstaan, zeer wel kan wor
den toegelaten, heeft de Raad dit wegge
deelte ten onrechte ingedeeld in de B-klas
se, te eer, nu aannemelijk is, dat het door
gaand verkeer door de gemeente van deze 
indee/ing ernstige bezwaren zou onder
vinden. 30 October. 

Motorrljtulgenbelastlngwet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de wijziging van de Motorrijtuigenbelas
tingwet (wet van 30 December 1926, Stbl. 
No. 464). S. S .408. 12 Augustus. BJ'z. 340. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het D epartement van Financiën betref
fende wijziging van de Motorrijtuigenbe
lastingwet (Wet van 30 December 1926, 
Staatsblad No. 464). 

S . S .423. 22 November. Blz. 372. 
Muntwezen. 
- W et, houdende voorloopige voorziening 

ten aanzien van de waardebepaling van 
den oorraad gouden munt en gouden 
muntmateriaal van De Nederlandsche 
Bank en regeling van de gevolgen dier 
voorziening. S . 402. 16 Maart. Blz. 46. 

Mljnwezeu. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 25 April 1913, S. 139, betref
fende het Staatsmijnbedrijf in Limburg en 
den Mijnraad. 

S . 562. 29 Januari. Blz. 25r. 
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Naamlooze Vennootscl1appe11. 
- Wet, houdende bijzondere voorzieningen 

met betrekking tot de in gebiedsdeelen van 
het Koninkrijk der Nederlanden gevestig-

de naamlooze vennootschappen en andere 
rechtspersonen, alsmede met betrekking 
tot zeeschepen, die gerechtigd zijn tot het 
voeren van de Nederlandsche vlag. 

NaturaIJsatle. - Wetten houdende naturalisatie van: 
S. Blz. S . 

rmbruster, J. 
skenasy, A. W . 
äck, A. 
ackes, J . 
ánki, 0. 
aus, A.V. 
eau jon, J. A. 
ecker, W. H. J. 
elinc, F. 
ellem, 0. E. 
ellem, W. 
embennek, E. 

1201 

1203 
1206 
1200 

1200 

1205 
1207 
1207 
1201 

1201 

1201 
1201. 

enneker, C. A. 1202 
erg, A .A. van den 1202 
emáth, G. A. 
esnard, M. L. P . 
euerle, E. F. 

1201 

1203 
1205 
1202 eyderwellen, F . W. 

laimschein, J ., gesch. 
echtg. v. J . J . Rieger 1206 

lancke, G . L . 1202 
orkowitz, H. 1201 
raun, M. Ch. R. 1203 
röckl, G. 1204 
urdet, W. 1204 
urghardt, J . F . 1205 
astro, G. 1204 
habus, J, E. 1200 
ekkers, A., gesch. echtg. 
v. E. G. Panzer 1207 
erissen, P. 
erissen, P. J. 
ielen, G. H. C. v.an 
incklage, F. A. C. v. 
obbelaere, F . J. De 
ormans, H., wed. v. 
H. J. Stefelmanns 
üking, J. P. 
uyckaerts, L. L. 
mmelmann, K . E. 
rdbrink, H. H. 
rdbrink, Mr. R. J. 
upen, A. J. H. van 
inster, P . 
ischer, A. 
lasch, G. R. 
rank, J. S. 
riedrichs, C. J. P. 
'ans, A. 
asille, J . H. 

'asille, P. 
' assen, Ch. 
' eene, J. A. M. 
erson, H . K . 

,ittenberger, E . 
laas, K . 
Jegman, G . H . 
[eierman, B. N. A. J. 
[einz, A. 
eitling, W . H. 
ermens, H . E. J . 

1200 

1200 
1202 

1206 

1205 

1202 
1202 

1204 

1205 
1203 
1203 
1202 

1206 

1205 
1201 

1206 

1203 
1202 

1207 
1207 

1204 
1202 

1203 
1203 
1203 
1207 
1200 

1204 
1206 
1203 

2 59 
260 

263 

257 
257 
262 
264 
264 
258 
258 

259 
258 

259 
259 
258 
260 
262 

259 

263 
2 59 
258 
260 
261 
261 

262 
262 

257 

264 

257 
258 

259 
263 
263 

259 
259 
262 
262 
260 
260 

260 

263 
262 

259 
264 
260 
260 

264 
264 
261 
260 
261 
261 
261 

264 
257 
261 

263 
261 

Higes, A. 
Higes, H . 
Higes, S. 
Hoffman, F . 
Hofmann, H . A. 
Hogenkamp, W. 
Hohman, E. 
Höld, R. M. L. 
Hondmann, J. M. 
Hotze, G. F. W. 
Hülswitt, F. 
Huneus, E. W. R. 
Hünteler, F. J. E. 
Jacks, E. 
Jager, J. 
Jann, F. F. 
Janse, A. 
Jansen, W. 
Kerstholt, R. J. 
Keus, B. J. 
Koll, W. M. 
Koppel, A. 
Kosses, P. 
Kremer, H . W. 
Kremer, W. R . 
Krieg, J. F. 
Kreuzwendedich von 

Schwarzenau, J. A. 

1200 

1200 

1200 
1200 
1201 

1204 
1200 
1206 
1202 
1206 

1203 
1204 
1203 
1205 
1202 

1204 
1207 
1207 
1205 
1207 
1206 
1201 

1202 

1204 
1200 

1201 

C.L. A. J . 0. E .M.0. 1204 
Koelewijn, A., wed. v . 

F. P. J.Frangenheim 1202 
Laecke, C. E. W. Van 1201 
Lallemant, G. F. M . A. 1203 
Leeuw, A. M . E. de 1207 
Lehmann, H. R . 1201 
Leiner, A. M . 
Lelys, J. F. D. de 
Leng!, J. F. 
Levi, H. S ., wed. v. S. 

1201 

1207 
1204 

Hartog 1207 
Limbergen, L. A.v. 1205 
Lion, P. 1206 

Maes, J. 1202 
Maesser, J . F . 1200 
Mamlok, M. 1204 
Marijnissen, A. 1206 
Mayer, W. 1200 
Mecklenburg, D. L. A. 1201 
Mertens, G. G. 1204 
Mertens, K. 1205 
Meyering, G . ,207 
Mion, U. 1206 
Mommaetis, W . F . H . M. 

1200 

Nagy, 0. J. 1204 
Nemec, H.L. 1206 
Nohr, M. R. J. 1201 
Nordmann, M. L. 1205 
Paerels, W. J. Th. 1207 
Pabst, W. A., wed.v.G. 

T. K. 0. H. Reinecke 1202 

S. 200. 26 April. Blz. 98. 

Blz. 
258 
258 
258 
258 

259 
261 
258 
263 
260 

263 
261 
261 
261 
262 
260 
261 

264 
264 

S. 
Pfeifer, E. 1200 
Puntigam, J. A. 1201 
Puts, C. M. A. J . 1202 
Reichmann, Th. A. F. 1204 
Reinecke, H. Th. W. 1202 
Reurik, H. A. L. 1205 
Roegiers, A. J . 1 2 06 
Roelofs , J. P . W. 1207 
Röper, M. A. F. 1206 

Rothweiler, K. F. 1201 
Sachs, E. W. 1204 
Sandmann, W. A. J. M. 1203 
Schelp, P. W. A. 1200 
Schick, S. 1200 
Schöttler, B. D. A. 1200 
Schucht, 0 . R. 1206 
Schwingenschlögel, J . 

M. 1203 
263 Seiler, H . A. 1200 
264 Siebers, P. A. M . 1205 
263 Skof, J. S. 1200 
259 Slansky, K. E. A. 1205 
260 Slis, M. J., gesch. echtg. 
261 v. G. H. Doge 
258 Sliwa, A. 
259 Smit, N. 

Spatkowa, V. R. 
Specht, G. H . 

262 Sprang, W. A. J. C. v. 
Stárek, M. F. H. 

260 Steenackers, J. L. A. 
259 Steengracht van Moy-
260 land, Jvr. M .L. 0. A . 
264, C. 
259 Strato, C. A. 
259 Svoboda, K. R. 
264 Systermann, F. 
262 Totze, J. M . H. 

Vermeere, A. 
264 Vodizcek, A. 
262 Volkers, E. M . 
264 Vörding, A. B . 
260 ' Vrancken, J. H. 
258 Vrancken, J . M. 
262 Vrancken, W. H. 
263 Vroome, W. J . J. M. 
258 Wag~nhuizen, M. 
259 Waldthausen, J. W. W . 
262 Wantia, J. B. 
262 Waumans, C. H. 
264 Wenders, N. 
263 Wenink, J. H. 

Wilbrink, F. W. 
258 Wintemitz, A. 
262 Witkowski, W. 
263 Wynants, F. F. 
259 Zelissen, F. J. 
262 Zillikens , A. J. D . M . 
264 Zillikens, J. B. M . 

260 

1207 
1205 
1202 

1201 

1204 
1207 
1204 
1200 

1202 

1205 
1204 
1206 
1206 

1205 
1201 

1203 
1201 

1203 
1 203 
1203 
1203 
1202 

1205 
1203 
1200 

1207 

1202 

1207 
1205 
1206 
1206 

12~7 
1203 
1204 

Blz. 
258 

259 
260 
262 
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Nederlanderschap. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Kieswet 

art. z6; Wet van 12 December 1892 S. 
268 art. z sub d.) - D e stelling, dat de 
Kantonrechter uitsluitend bewiis mag put
ten uit de door den verzoeker overgelegde 
bewijsstukken, bedoeld in art. 16 der kies
wet, vindt geen steun in de wet. - Het 
begrip "erkenning" in azt. 1, sub d , der 
wet van 12 December 1892 (Stbl . No. 268) 
kan ook geacht worden te omvatten het 
geval, dat een natuurlijk kind afstamt van 
een vreemdeling, krachtens wiens nationa
le wetgeving tusschen het natuurlijk kind 
en zijn vader of moeder zekere burgerlijke 
betrekkingen bestaan, welke die , bedoeld 
in de artt. 335 en volgende van het Bur
gerlijk Wetboek, nagenoeg gelijkkom en of 
te boven gaan. 22 Juli . 

- Arrest van den Hoop,en Raad. (Wet Ne
derlanderschap, enz. art. z; Kieswet art. 
16). - De bepaling van art. 1 sub d der 
wet van 12 Dec. 1892 S. 268 moet aldus 
worden opgevat, dat het noch door den 

' vader noch door de moeder erkend natuur
/ij~ kind, in het Rijk geboren, slechts Ne
derlander door p,eboorte is, indien het niet 
door een vader of moeder van vreemde 
nationaliteit is erkend. Deze regel berust 
hierop, dat bij eene zoodanige erkenning 
aanwezig zijn: afstamming van een vreem
deling en burgerlijke betrekkingen als be
doeld bij artt. 3.15 volg~. B . W. - Het be
grip "erkenning" kan in dit verband ook 
geach t worden te omvatten het geval, dat 
een natuurlijk kind afstamt van een vreem
deling, krachtens wiens nationale wetge
ving tusschen het natuurlijk kind en zijn 
vader of moeder zekere burgerlijke be
trekkingen bestaan, welke die, bedoeld in 
artt. 135 volgg. B. W. nagenoeg gelijk ko
men of te boven ,!laan. - Zulk een geval 
is hier aanwezig. Immers, verzoeker is het 
in het Rijk geboren natuurlijke kind van 
eene Duitsche moeder en krachtens par. 
1705 van het Duitsche B. W. staat het na
tuurlijk kind ten aanzien van de moeder 
en de verwanten van deze rechtens in de 
verhouding van een wettill kind. - De 
stelling, dat de Kantonrechter uitsluitend 
bewijs mag putten uit de door den verzoe
ker overgelegde bewijsstukken, bedoeld in 
art. z6 der Kieswet , vindt geen steun in d e 
wet. Dit artikel bevat die beperking niet, 
terwijl art. 19 van een daaraan tegenover
gesteld standpunt blijk geeft. 

22 Juli , blz. 466. 
NJjverheldson1lerwljswet. 
- Besluit, tot wijziging van artikel 15 van 

het Rechtspositiebesluit Nijverheids On
derwijs 1935. 

S. 362. 30 Maart. Blz. 94. 
Octrooiwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Octrooi

wet 1910 S. JIJ artt. 2, 51). - Na de fei
telijke vaststelling, dat een deskundige, die, 
door de publicatie betreffende den filter 
van fig . 2, met dezen filter bekend is, zon
der buitengewoon inzicht of gunstig toe
val, mede komt tot de in de figuren 7-10 

belichaamde variaties, is het Hof terecht 
gekomen tot de slotsom van juridieken 
aard, dat ten tijde van de aanvrage van 
het octrooi ook de filters van de figuren 
7-10 niet meer waren nieuwe voortbreng
selen in den zin van art. 2 Octrooiwet z91 0 
S . .'F3· Bij vorenbedoelde feitelijke ge
gevens kan aan deze slotsom niet in den 
weg staan, dat de constructie van deze 
filters een voor den deskundige zelven ver
rassend resultaat heelt opgeleverd. 

,8 Januari. 
- Arres t van den Hoogen Raad. (Octrooiwet 

1920 S. 313 artt. 4, 30). - In de artt. 4, 30 
en 36 Octrooiwet z9zo S. 313 heelt het 
woord ,,stof" eenzelfde beteekenis. Er be
staat geen aanleiding als bedoeling van den 
wetgever aan te nemen, dat ,,stof" in art. 
30 beteekent elk product eener geoctrooi
eerde werkwijze. ( Aldus ook Rechtbank en 
Hof. Red.) . - Waar het bij het onderha
vige octrooi gaat om een werkwijze tot het 
vervaardigen van kunstzijdedraad van 
zekere hoedanigheid, en zoodanige draden 
slechts in een bepaalden vorm ( dikte) in 
de nijverheid gebruikt kunnen worden, zijn 
die draden niet stof in deh zin van art. 4 
Octrooiwet, doch een voortbrengsel, waar
voor octrooiverleening door dit artikel niet 
afgesneden wordt. Arrest Hof vernietigd, 
vonnis Rechtb. bekrachtigd . zo Mei. 

Omzetbelasting. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartem ent van Financiën betreffen
de wijziging van de Omzetbelastingwet 
1933 (Stbl. No. 546). 

S. S .411. 21 Augustus. Blz. 318. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de de omzetbelasting. (Besluit op de Om
zetbelasting 1 940) . 

S . S .431. 17 Decem ber. Blz. 388. 

Ondern emersovereenkom sten. 
- Besluit, houdende voorwaarden. waaron

der een ondernemersovereenkomst in de 
groentenconservenindustrie algemeen ver
bindend kan worden verklaard. 

S. 653. 12 April. Blz. 103. 
- Besluit, houdende voorwaarden, waaron

der een onderne m e rsove ree nkomst voor 
het bakkerijbedrijf te Amsterdam en om
geving algemeen verbindend kan worden 
verklaard. 

S. 666. 25 April. Blz. 105. 

Onderwijs. (Hoog·er) 
- Besluit tot intrekking van het Konink

lijk besluit van 6 Juni 1935, S . 333, tot 
aanwijzing overeenkomstig artikel 1 70 der 
hooger-onderwijswet van het Utrechtsch 
Universiteitsfonds, te Utrecht, als bevoegd 
om bij de faculteit der letteren en wijs
begeerte aar. de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te vesti
gen in de geschiedenis der Byzantijnsche 
cultuur. 

S. 1360. 11 Januari. Blz. 265. 
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- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 
artikel 157 der hooger-onderwijswet van 
de afdeeling gymnasium van het Prinses 
Beatrix Lyceum te Flims (Zwitserland) 
van de Stichting " Het Prinses Beatrix Ly
ceum", gevestigd te 's-Gravenhage. 

S . 1361. 8 Februari. Blz. 265. 
-Besluit ter uitvoering van artikel 133, vijf

de lid, der hooger-onderwijswet. 
S . S .1362. 27 Februari. Blz. 191. 

- Wet, houdende tiidelijke afwijking van 
eene bepaling der wet van 15 December 
1917, S . 700, tot regeling van het hooger 
landbouwonderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 28 December 1933, S. 736. 

S. 600. 7 Maart. Blz. 1 58. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 1 70 der hooger-onderwijswet van 
het Instituut tot bevordering van de we
tenschappelijke en practische ontwikke
ling en toepassing van de verwarminr;s- en 
ventilatietechniek ( de Warmtestichting), 
gevestigd te Utrecht, als bevoegd, om bij 
de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzon
deren leerstoel te vestigen in de technische 
warmteleer. 

S. 1363. 20 April. Blz. 266. 
- Besluit, tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 133, vijfde lid, der hooger-onder
wijswet, van in Nederlandsch-Indië ver
worven getuigschriften. 

S. 1390. 22 April. Blz. 270. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over-
• eenkomstig artikel 157 der hooger-onder

wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Theosofisch Lyceum te Naarden. 

S. 1364. 26 April. Blz. 266. 
- Besluit, t ot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 der hooger-onder
wijswet van de afdeeling gymnasium van 
het Christelijk Lyceum te Zeist der Ver
eeniging voor Christelijk Hooger en Mid
delbaar Onderwijs, gevestigd te Zeist. 

S. 1365. 29 April. Blz. 267. 
- Wet tot tijdelijke afwijking van enkele 

bepalingen der ,hooger-onderwijswet. 
S. 320. 1 Mei . Blz. 234. 

- Besluit van den Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht, tot vaststelling van 
eene bijzondere regeling voor de in 1940 te 
Rotterdam te houden eindexamens der 
<>penbare en aangewezen bijzondere gym
nasia en hoogere burgerscholen en der 
openbare en bijzondere middelbare scho
len voor meisjes. 

S . O.350. 23 Mei. Blz. u2 . 
- B esluit v an den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 1 70 der hooger-onder
wijswet van de Stichting " Fonds ter be
vordering van het natuurwetenschappelijk 
hooger onderwijs in Nederland",. geves
tigd te 's -Gravenhage, als bevoegè om bi_i 
de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzon
deren leerstoel te vestigen in de theoreti 
sche en toegepaste electronenchemie. 

S . O.352. 25 Mei. Blz. 113. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W. artt. 
1690--1702, H.0 .wet artt. 85, 225). -
Rechtb.: De KK. BB. van 26 Dec. 1818, 

2 Dec. 1823 en 12 Febr. 1829 betreffende 
studiebeurzen zijn door art. I26 H.0.wet 
(thans 225) komen te vervallen. - Hof : 
Bedoelde Besluiten zijn niet vervallen, . 
doch zij zijn niet van toepassing op de on
derhavige stichting. - Hooge Raad: De in 
cassatie wederom opgeworpen vragen, of 
bedoelde KK. BB. door den koning wel be
voegde/ijk zijn gegeven en of zij in 1877 
zouden zijn vervallen, kunnen worden ter
zijde gelaten, nu het Hol terecht heelt be
slist, dat die Besluiten op het Almelosche 
Studiefonds niet van toepassing zijn. On
der "studiën" in die Besluiten zijn, zoowel 
naar het in dien tijd gangbare spraakge
bruik als naar de wetstaal van die dagen 
te verstaan academische studiën, met in
begrip van de studie ter voorbereiding 
daartoe, zoomede de studie aan seminaria 
voor priesteropleiding. Eene stichting als 
het onderhavige fonds valt daar niet onder, 
ook al worden uit dit fonds ook wel beur
zen voor de studiën verleend. - Zie uit
voerig historisch overzicht in Concl. Proc.
Gen. Berger. 21 Juni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen tot intrekking van de 
aanwijzing van de Nederlandsche Maat
schappij tot bevordering der geneeskunst, 
als bevoegd om bij de faculteit der genees
kunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen in de 
sociale geneeskunde. 

S. S.1350. 27 Juli . Blz. 191. 
- Besluit van den Secretaris- Generaal van 

het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen betreffende de gelden, 
verschuldigd wegens het bijwonen der -les
sen aan de Rijksuniversiteiten en de Tech
nische Hoogeschool te Delft. 

S . S .3~1. 7 Augustus. Blz. 313. 

Onderwijs . (llIMdelhaar) 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, tot vaststelling van 
eene bijzondere regeling voor de in 1940 te 
Rotterdam te houden eindexamens der 
openbare en aangewezen bijzondere gym
nasia en hoogere burgerscholen en der 
openbare en bij zondere middelbare scho
len voor meisjes. 

S. O.350. 23 Mei. Blz. u2 . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Middelbaar Onderwijswet art. 36 quater.) 
- Bij de berekening van de ingevolge het 
9e lid verschuldigde bijdrage dient bij de 
taxatie van de waarde van den grond, 
waarop het schoolgebouw is geplaatst, re
kening te worden gehouden met de om
standigheid, dat de totale diepte van het 
terrein ongeveer het dubbele van normaal 
bouwterrein bedraagt, terwijl een deel van 
het terrein bezwaarlijk als bouwterrein is 
aan te merken, hetgeen uiteraard den prijs 
van het geheel drukt. 16 Augustus. 
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- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Middelbaar Onderwijswet art. 36quater.) 
- Nu de leerling de school vóór rs Sep
tember heeft verlaten, is de gemeente, 
waar zijn vader in het bevolkingsregister 
is ingeschreven, geen bijdrage ex art. 36 
quater verschuldigd. Daaraan doet niet af 
de omstandigheid, dat in de plaatselijke 
verordening op het M. 0 . in de gemeente, 
waar de school is gevestigd, is bepaald, 
dat, wanneer met betrekking tot een leer
ling de kennisgeving van vertrek wordt 
ontvangen in Augustus of September, deze 
leerling eerst op 30 September van de 
leerlingen/ijst moet worden afgevoerd. Een 
zoodanige bepaling van een plaatselijke 
verordening vermag niet van invloed te 
zijn op de uitlegging en toepassing van de 
bepaling eener wet. r6 Augustus. 

OnderwU s, (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijs·wet . 

r920 art. 1oter.) - Een uitgave voor ex
tra-kosten voor onderhoud van de centrale 
verwarming behoort niet uitsluitend ten 
laste van één dienstjaar te komen maar ten 
laste van het vijfjarig tijdvak, bedoeld in 
het Be lid van art. 1or. Daaraan kan niet 
afdoen, dat het hier voorzieningen van 
een buitengewoon karakter betreft, welke 
niet tot de normale uitgaven mogen wor
den gerekend. Het kan slechts de vraag 
zijn, of een der beide in art. rorter bedoel
de gevallen zich ten aanzien van de onder
werpelijke school voordoet. r2 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
r920 art. 10r). - Terecht hebben Ged. 
Staten bij het becijferen van de kosten 
van administratie voor het gewoon en 
voor het uitgebreid 1. o. naast de voor de 
niet-aanwijsbare kosten gevonden bedra
gen als aanwijsbare kosten medegeteld 
twee posten, die bepaaldelijk in de ge
meenterekening zijn opgenomen voor ad
ministratieve hulp. - Er is geen voldoen
de aanleiding om de splitsing van het be
drag der invorderingskosten van school
gelden tusschen gewoon en uitgebreid /. o. 
niet te doen plaats vinden naar verhott
ding van het aantal der aanslagen voor het 
gewoon en het uitgebreid /. o. - Nu Ged. 
Staten tot eene stelselmatige berekening 
der admin.istratiekosfen zijn overge,gaan, 
verdient he t de voorkeur zich te houden 
aan de uitkomst van die berekening. 

24 Januari. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwiiswet 

1920 art. 81 j 0
• art. 80) . - Nu de kosten 

van den schoolbouw de raming te boven 
gaan, en de gevallen, genoemd in art. 81 
4e Jid zich niet voordoen, moet de gemeen
te het verschil betalen. Aan het schoolbe
stuur kan niet worden verweten, van de 
machtiging van B . en W., om op eigen 
risico alreeds vóór het bereiken van a/ge
heele overeenstemming de aanbesteding en 
gunning haar beslag te doen krijgen , niet 
zóó tijdig te hebben gebruik gemaakt, dat 
de verhooging van de aannemingssom kon 

worden voorkomen. Al heeft het school
bestuur verzuimd de gunning van het werk 
aan de goedkeuring ,,an B. en W. te onder
werpen, zoo houdt deze nalatigheid toch 
met de overschrijding der raming geen 
verband, en kan daarin geen aanleiding 
worden gevonden, dit bestuur te dezer 
zake geheel of gedeeltelijk in het ongelijk 
te stellen. - Daar het schoolbestuur niet 
voldoende aannemelijk he'!!! i[;émaakt, dat 
de noodzake/;jkneid van het opnemen der 
noodige gelden voor den schoolbouw een 
gevolg zou zijn geweest van nalatigheid 
van B. en W. in de uitbetaling, is er geen 
aanleiding, de gemeente tot uitkeering van 
de uit die opneming voortvloeiende kosten 
te verplichten, daargelaten of art. Bo ze 
lid zou moeten worden verstaan in dien 
zin, dat het totaalbedrag der aangevraagde 
gelden terstond na het storten van de 
waarborgsom ter beschikking van het 
schoolbestuur moet worden gesteld, welke 
vordering door het schoolbestuur aan het 
gemeentebestuur overigens nimmer is ge
daan. 29 Januari . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
r920 art. 83). - Hoewel inderdaad de on
derhavige school gedurende drie achter
eenvolgende jaren bezocht is door minder 
dan de helft van het aantal leerlingen, 
waarvoor zij bestemd was volgens de op
gave bij de aanvraag tot stichting, was er 
thans voor Ged. Staten geen aanleiding, 
van de hun bij art. 83 se Jid gegeven be 0 

voegdheid gebruik te maken, daar het aan
tal leerlingen reeds geruimen tijd stijgende 
is, terwijl het niet uitgesloten kan worden 
geacht, dat dit aantal in de naaste toe
komst zal stijgen boven de bedoelde helft. 

2 Februari. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 1or j 0
- . art. 103). - De wet ver

biedt niet, achterna gebleken vergissingen 
in bewijsstukken ter berekening van de 
vergoeding, bedoeld in art. 101, alsnog te 
herstellen. - De gemeenteraad heeft te
recht een post wegens rente van opgeno
men kasgeld buiten beschouwing gelaten, 
daar deze niet naar den eisch van· art. 103 
ze lid door het schoolbestuur door beschei
den was gestaafd. Een staatje, ge teekend 
door den penningmeester van het school
bestuur, kan niet als een voldoend bewijs
stuk worden aanvaard. 3 Februari . 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 26 November 1937, S . 375, 
houdende voorschriften omtrent de uitvoe
ring van de artikelen 88 tot en met 97 en 
99 tot en met 104 der Lager-onderwijswet 
1920. S . 360. 5 Februari. Blz. 6. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
r920 art. 73). - De omstandigheid, dat 
een aantal ouders nà het indienen der ver
klaring, bedoeld in art. 73 ze lid sub a, aan 
den raad hebben medegedeeld, dat zij hun 
handteekening op deze verklaring als niet 
gezet wenschen te beschouwen, doet niet 
af aan het feit , dat het schoolbestuur ten 
tijde van de indiening der verklaring mocht 
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aaNnemen, dat de te stichten school door 
het vereischt aantal leerlingen zou worden 
bezocht; daar ook aan de overige wette
lijke vereischten is voldaan, moet de aan
vrage worden ingewilligd. IJ Februari. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art. I0I ter). - Terecht heelt de Mi
nister geoordeeld, dat de onderhavige 
school niet verkeert in "bijzondere om
standigheden" in verband met kosten van 
herstel der centrale verwarming, nu van
wege het schoolbestuur is verzuimd de 
noodige maatregelen te nemen om het 
stukvriezen van den ketel te voorkomen, 
die bovendien niet van voldoende capaci
teit was en evenmin in .goede conditie ver
keerde. Bovendien is niet aannemelijk ge
maakt, dat een vergoeding per leerling, 
als door den Raad vastgesteld, voor de 
redelijke behoefte van de school ontoerei
kend zou moeten worden geacht, en is niet 
aangetoond, dat de uitgave, door verdee
ling over de nog komende jaren, redelij
kerwijze niet uit de vergoedingen over het 
vijfjarig tijdvak zou kunnen worden ge
financierd , 23 Februari . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art . . roI). - Ten onrechte heelt de 
Raad vergoeding geweigerd voor leerlin
gen eener u.l.o. school, die in opleiding 
waren voor de onderwijzersakte, nu deze 
leerlingen een klasse dier school werkelijk 
hebben bezocht en zij het gehee/e onder
wijs volgens het leerplan der school heb
ben gevolgd. - De wet bevat geen bepa
ling, volgens welke meerder jarigen en zij, 
die reeds uitgebreid Jager onderwijs- of 
soortgelijke diploma's bezitten, niet tot 
de leerlingen eener school voor u.1.o. zou
den mogen worden gerekend. 23 Februari. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art. 23bis; Gemeentewet art. 2JI). -
Het raadsbesluit fot uitbreiding van het 
aantal scholen is aan Ged. Staten aange
boden op IJ Februari. Door verdaging 
hunner beslissing omtrent dit besluit met 
ten hoogste 2 maanden bij besluit van 3 
Mei moet worden geoordeeld, dat de in 
art. 230, Ie Jid genoemde termijn van 3 
maanden met 2 maanden is verlengd, zoo
dat uiterlijk op 13 Juli de beslissing van 
Ged. Staten aan het gemeentebestuur 
mo s vorden ingezonden. Aan het feit , 
da dit is geschied, doet niet af, dat de 
b , lissin1I eerst op I4 Juli het gemeente
f,estuur 'heelt bereikt. - In casu vormt de 
bev 1-k'ingstoeneming, gevoegd bij het de 
/aa: ste jaren toegenomen drukke en ge
vaa:-lijke v erkeer op de wegen, waarlangs 
de ki71?i-ere'n naar school moeten gaan, een 
gewichtige omstandigheid, die de stich
'ing eener nieu·we school thans rechtvaar
< igt. 2 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 art. I9). - Ged. Staten hebben te
recht de vaststelling van een regeling om
trent toelating van kinderen uit de eene 
gemeente op de school der andere gemeen
te bevolen. Aan de juistheid hunner be
slissing doet niet al, dat het aantal kinde-

ren uit de eene gemeente thans zeer is 
verminderd, daar zulks is te wijten aan 
abnormale omstandigheden en op dit punt 
derhalve elk oogenblik weer verandering 
kan intreden, waarbij nog komt, dat de 
andere gemeente toch in ieder geval recht 
heelt op vergoeding van hetgeen zij voor 
deze kinderen uitgeeft. 2 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 Art. IOI.) - De uitgave voor de, 
weliswaar in I938 betaalde, doch reeds in 
Nov. I937 aangeschafte, brandstof kan 
niet wo,·den beschouwd te behooren tot de 
over het jaar I938 ten behoeve van de 
school werkelijk gemaakte kosten . - Ten 
onrechte hebben Ged. Staten, beschikkend 
op het beroep van het schoolbestuur tegen 
het gedeelte van het raadsbesluit, waarbij 
het bedrag der voor vergoeding in aan
merking komende uitgaven werd vastge
steld, mede vernietigd het gedeelte van ge
noemd besluit tot vaststelling van het be- • 
drag der vergoeding ingevolge art. I0l, 
aangezien daartegen door het schoolbe
stuur bij Ged. Staten geen beroep was in
gesteld. 8 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 Art. 72.) - Nu de onderwerpelijke 
u.l.o.school een vrij aanzienlijk aantal leer
lingen pleegt al te leveren voor handels
kantoren, kan in dit geval het onderricht 
in machineschrijven en de aanschaffing 
van eenige schrijfmachines ten behoeve 
daarvan niet geacht worden de "normale 
eischen" te boven te gaan. De Kroon be
paalt tevens het aantal machines, voor de 
aanschalling waarvan medewerking be
hoort te worden verleend. 8 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
I920 Art. 89 j 0

• art. 28.) - Bij de beslis
sing van de vraag, of het aantal onderwij
zers met toepassing van art. 28 Be lid Ja
ger moet worden gesteld dan in de leden 
1-4bis is bepaald, behoort buiten aanmer
king te blijven, dat aan de school ingevol
ge art. 27 2e lid een onderwijzer meer 
werkzaam is. - Van aanzienlijke daling in 
den zin van art. 28 Be Jid kan niet worden 
gesproken, waar weliswaar op I6 Sept. hef 
aantal leerlingen beneden het grensgetal 
4I was gedaald tot .12, doch dit aantal 
thans weer is gestegen tot 39 en derhalve 
het grensgetal weer zeer dicht nadert. 

9 Maart. 
- Besluit tot wijziging van artikel 4, tweede 

lid, onder 3 ° ., aanhef en eerste alinea, van 
het Koninklijk besluit van 29 Januari 
1924, S. '23 , laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 25 Augustus 1939, S. 
376, tot vaststelling van de regeling van 
de wijze van uitbetalen der jaarwedde en 
wedde van de onderwijzers aan de open
bare lagere scholen, bedoeld in art. 30, 
vierde lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
en tot het stellen van regelen betreffende 
verlof tot afwezigheid en inhouding van 
die jaarwedde of wedde bij dat verlof. 

S. 361. 28 Maart. Blz. 93. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 19 j 0
• art. 22 bis). - Er kan niet 
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worden gezegd, dat instandhouding der 
onderwerpelijke school wordt gevorderd, 
nu deze slechts 1800 m. verwijderd ligt 
van die in een ander dorp derze/fde ge
meente, en ook de afstanden, welke de 
leerlingen na opheffing der school naar 
andere scholen zullen hebben af te leggen, 
geen bezwaar tegen de opheffing kunnen 
vormen. 10 April . 

- B esluit tot aanvulling van het Konink
lijk besluit van ro September 1923, S . 435, 
tot regeling van het examen ter verkrijging 
van de akte van bekwaamheid als hoofd
onderwijzer. 

S . 36_3. 12 April. Blz. 154. 
Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 72). - Ten onrechte is gewei
gerd medewerking voor de inrichting van 
een terrein voor het onderwijs in lichame
lijke oefening, nu dit onderwijs met 1 Jan. 
1941 verplicht wordt voor alle scholen, en 
de aan vrage op zichzelf de " normale 
eischen" nie t overschrijdt, daar de bij de 
onderwerpelij ke scholen behoorende speel
plaatsen nie t meer kunnen worden ge-
bruikt voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening, aangezien alle lokalen van beide 
scholen op deze speelplaatsen uitzien en 
het onderwijs in de gymnastiek in hooge 
mate storend zou werken op het overig 
onderwijs. 19 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 73.) - Onder eene "gelijksoorti
ge" bijzondere school, als bedoeld in art. 
73 vierde Jid onder b , moet worden ver
staan een gelijksoortige bijzondere school 
naar de onderscheiding van art. 3 der wet , 
en niet een bijzondere school van gelijke 
richting. 26 April. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 75 j 0

• art. 76). - Aan den eisch, 
dat een afwijzend raadsbesluit met rede
nen is omkleed, is niet voldaan, aangezien 
het besluit niet inhoudt de gronden , waar
op naar de meening van den raad mede
werking moet worden IJeweigerd, doch 
slechts mededeeling doet van een schrij
ven van den M inister van Binn. Za ken, 
mede namens dien van Financiën, waaruit 
blijkt-, dat de aanvragen, naar hun oordeel, 
niet voor inwilliging vatbaar zijn . Waar 
uit het besluit van den raad niet blijkt, dat 
dit college de door de ministers aange
voerde gronden heelt overgenomen en tot 
de zijne heeft gemaakt, en veeleer het te
gendeel moet worden aangenomen, nu in 
het. raadsbesluit uitdrukkelijk is overwo
gen , dat het gemeentebestuur aan de mi
nisters over de aanvragen gunstig heef t ge
adviseerd, zonder daarna te vermelden, 
dat de raad door het betoog der ministers 
tot een andere conclusie is gekomen, zijn 
de aanvragen ten onrechte afgewezen en 
moet de raad ingevolge art. 76 ze lid ge
acht worden tot de gevraagde medewer
king te hebben besloten. 26 April. 

- Koninklijk besluit. (La ger Onderwijswet 
1920 art. 28). - Terecht heelt de Minis
ter aan art. 28 Be lid toepassing gegeven, 
nu de daar bedoelde omstandigheden zich 

hebben voorgedaan en niet gebleken is 
van bijzondere omstandigheden, die het 
handhaven van een onderwijzer van bij
stand boven het krachtens de leden 1 t/m 
4 bis van dit art. verplicht aantal aan deze 
school zouden rechtvaardigen. 1 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72 j 0

• art. 77). - Op een verzoek 
van een schoolbestuur om medewerking 
tot uitbreiding en verbouwing van een 
schoolgebouw heeft de ,Raad een aan de 
gemeente toebehoorend schoolgebouw be
schikbaargesteld. Ten onrechte heelt het 
schoolbestuur het besluit van den Raad 
tot beschikbaarstelling van dat schoolge
bouw beschouwd als een weigering van 
zijne aanvrage, aangezien de Raad immers 
tot het verleenen der gevraagde medewer
king heeft besloten, waarnan niet kan af
doen, dat hij bij zijn besluit tevens reeds 
den vorm, waarin naar zijn oordeel deze 
medewerking moet worden verleend, heelt 
aangegeven . Immers vormt dit een geheel 
op zichzelf staande beslissiog, waartegen 
het schoolbestuur krachtens art. 77 2e lid 
beroep bij den Minister kan instellen. 

3 Mei 
- Arrest van de n Hoogen Raad . (Wet La

ger Onderwijs artt. 62-67) . - (Maatstaf 
der schoolgeldheffing t . a. v. belangheb
bende is volgens de verordening: ,,de be
lastbare huurwaarde", waarnaar hij voor 
het tot eigen bewoning bestemde perceel 
( sgedeelte) in de personeele belasting is 
" aangeslagen"; hij werd echter naar dezen 
grondslag niet aangeslagen, i. v . m. de ver
mindering van het bedrag der belasting 
uithoolde van kinderaftrek; daarom ver
nietigde de R. v. B . den aan belangheb
bende naar een belastbare huurwaarde van 
f 175 opgelegden aanslag in het school
geld.) - D e stelling, dat iemand, die niet 
op het kohier der personeele belasting is 
geplaatst en wien dienvolgens ook niet een 
aanslagbiljet is uitgereikt, desniettemin in 
den zin van art. 6 der Verordening als in 
de personeele belasting aangeslagen zou 
moeten gelden, kan niet worden aanvaard; 
door art. 63 , Jid 4, der Lager Onderwijs,vet 
1920 worden trouwens aan de gemeente 
slechts de gegevens voorkomende in de 
kohieren der personeele belasting ten dienst 
gesteld. - Voorts gaat het ook bij een 
schoo/geldheffing naar de gegevens van 

·•s Rijks belastingdienst omtrent de perso
neele belasting naar luid van het 2e en het 
3e lid van art. 63 der L . 0 . wet om de be
paling van de geldelijke draagkracht van 
de schoolgeldplichtigen, en he t is dus zeker 
niet in strijd met de strekking van v oor
noemd artikel indien bij een heffing op 
den onderhavigen voet met den invloed 
van het kindertal op de personeele belas
ting wordt rekening gehouden, zij het dan 
dat dit in de onderwerpelijke Verordening 
slechts geschiedt voor het geval dat uit
hoofde vari het kindertal de aanslag geheel 
achterwege blijft . 8 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 13). - Wanneer een beslissing 
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van den Raad krachtens art. 13 eenmaal 
kracht van eindbeslissing heeft verkregen, 
zou er voor een nadere beslissing van dat 
college slechts plaats zijn, indien sindsdien 
nieuwe of gewijzigde omstandigheden aan 
het licht zouden zijn getreden. Als zooda
nig kan niet gelden het feit, dat appellan
ten, na aanvankelijk getracht te hebben 
met de hun verleende tegemoetkoming van 
de gemeente in de kosten van het vervoer 
hunner kinderen toe te komen, naderhand 
hebben ervaren, dat hun dit niet mogelijk 
is. Terecht hebben dan ook Ged. Staten 
appellanten in hun beroepen niet-ontvan-

. kelijk verklaard. II Mei . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 97.) - Er 
bestaat geen bezwaar tegen het vervullen 
door een onderwijzer van een bijzondere 
school van het kassierschap eener christe
lijke coöperatieve volksspaarbank, mits 
alle werkzaamheden, uit deze bediening 
voortvloeiende, geheel buiten de school
uren zullen plaats hebben. 22 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19 j 0

• art. 
22bis.) - De instandhouding der op te 
heffen school wordt niet gevorderd door 
art. 19, nu deze school slechts z½ K. M. 
is verwij derd van een andere openbare la
gere school in dezelfde gemeente, terwijl 
voor geen der kinderen ,die thans de op 
te heffen school bezoeken, de afstand van 
hunne woning naar die andere school meer 
dan 3 K. M . bedraagt. 22 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, betreffende de ver
lenging van den werkingsduur van het 
"Reglement voorloopige pensionneering 
onderwijzers". 

S. S .350. 23 Juli . Blz. 162 . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19.) -
Het moet in strijd met den geest der L. 0.
wet worden geacht, indien van de ouders 
van kinderen uit de eene gemeente, voor 
wie krachtens een regeling ex art. 19 4e 
lid slot aan de school in de andere gemeen
te de voorkeur wordt gegeven, naast het 
schoongeld nog een extra heffing zou wor
den gevorderd. 27 Juli. 

- Besluit van den S ecretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet z920 art. 38.) - In
geval de overige omstandigheden gelijk 
waren, zou appellant, die minder dienst
jaren aan de onderhavige school heelt dan 
zijn collega, voor afvloeiing wegens ver
m indering van het leerlingental in aan
m erking behooren te komen. Nu echter 
appellant door het verkrijgen van ontslag 
veel ernstiger zou worden getroffen dan 
zij n collega in verband met zijn persoon
lijke omstandigheden en belangen, en ap
pellant wel de minste dienstjaren aan de 
onderwerpelijke school heeft, doch hij in 

het geheel 24 dienstjaren bij het onderwijs 
heeft en zijn collega slechts r 1, is appel
lant ten onrechte ontslagen. 30 Juli. 

"-- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 bis.) -
Nu de leerkrachten, die aan de onderha
vige school godsdienstonderwijs gaven, 
niet in het bezit waren van het bewijs, als 
bedoeld in art . 107 ,e Jid onder c., waren 
zij dus niet bevoegd tot het geven van bij
zonder onderwijs en kunnen zij reeds hier
om niet worden beschouwd als vakonder
wijzers in den zin der wet, zoodat hun be
Jooning bij het vaststellen der vergoeding 
ex art. 101 bis niet behoort te worden mee
gerekend. zs Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderw ijswet 1920 art. 55quater.) 
- Al moge de onderhavige school, een z.g. 
eenmansschool, in een grooter lokaal ge
vestigd zijn dan voor het aantal leerlingen 
noodzakelijk is, terwijl ook de bergruimte 
iets grooter is dan noodig is, zoo kan deze 
school toch niet geacht worden in zooda
nige bijzondere omstandigheden te verkee
ren, dat tengevolge daarvan toepassing 
van art. 55quater gemotiveerd is. De ra
ming van kosten ex art. 55bis door pen 
Raad moet te hoog worden geacht, doch 
dit levert geen grond op voor toepassing 
van artikel 55 quater. 29 Augustus. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 55bis.) -
Al zou voor de onderhavige openbare la
gere school m et de door het gemeentebe
stuur gedane ramingen kunnen worden 
volstaan, zoo moeten toch de daarbij uit
getrokken bedragen voor een normale 
school in de betrokken gemeente te Jaag 
worden geacht. Terecht hebben dan ook 
Ged. Staten op verzoek van den hoofd
inspecteur het door den Raad vastgesteld 
bedrag per leerling verhoogd . 

3 1 Augustus. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101ter.) -
Er bestaat geen aanleiding, bij de beoor
deeling van de vraag of art. zozter toe
passing moet vinden, rekening te houden 
met een op de begrooting voor de school 
uitgetrokken rentepost, betrekking heb
bend op een schuld tot dekking van tekor
ten op de exploitatierekeningen van vori
ge jaren, daar niet aannemelijk is gemaakt, 
dat zich in dit geval omstandigheden voor
doen, op grond waarvan het schoolbestuur 
redelijkerwijze aanspraak zou kunnen doen 
gelden op vergoeding terzake van voor
heen gedane uitgaven, die nie t uit de over
eenkomstig de wet vastgestelde vergoe
dingen konden worden bestreden. 

3 September. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Lager Onderwijswet 1920 art. 72.) - De 
aanvrage van het schoolbestuur om mede-
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werking voor vervanging van de aanwezi
ge kranen van radiatoren der centrale ver
warming door nieuwe ventielen beoogde 
niet, een gebrek aan deze kranen te her
stellen, doch strekte veeleer om in een aan 
de installatie van de centrale verwarming 
reeds van den beginne af klevend euvel, 
zij het ook bij wijze van proef, te voorzien 
door het monteeren van nieuwe ventielen 
in plaats van de aanwezige kranen. Hier
uit volgt, dat hier geen sprake is van eene 
uitgave, welke uit de exploitatievergoe
ding zou moeten worden bestreden, doch 
van eene verandering van inrichting, 
waartoe ingevolge art. 72 de medewerking 
van den Raad kan worden verzocht. 

10 September. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13.) - Wel 
heeft appellant niet met zoovele woorden 
verklaard, dat hij tegen de richting van 
het onderwijs der bijzondere school, tot 
welke zijn kinderen tevoren waren toege
laten, overwegende bezwaren heeft, doch 
deze verklaring kan geacht worden te zijn 
opgesloten in zijn, bij de aanvrage gedane 
mededee/ing, dat hij voorstander is van 
het openbaar onderwijs. Te meer bestaat 
daartoe aanleiding, nu appellant zijne kin
deren slechts hierom aanvankelijk naar de 
bijzondere school heeft gezonden, omdat 
tevoren een autobusverbinding met het 
deel der gemeente, waar de openbare 
school is gevestigd, ontbrak. 

16 September. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
( Lager Onderwijswet 1920 art. 101.) - Nu 
blijkens het leerplan de schoolwerktuinen 
aan de onderhavige school dienstbaar wor
den gemaakt voor het onderwijs in plant
kunde, zijn de uitgaven voor deze tuinen 
te rekenen tot de kosten der school, welke 
krachtens art. 101 voor vergoeding in aan
merking komen. Daaraan kan niet afdoen 
dat naar de meening van den gemeente
raad voor het onderwijs in plantkunde aan 
schoolwerktuinen in de gemeente geen be
hoefte zou bestaan. 20 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73.) - Wel 
eischt art. 73 ze Jid onder c niet, dat het 
opgegeven aantal leerlingen, voor wie het 
tiebouw ruimte moet bieden, steeds gelijk 
zou moeten zijn aan het product van het 
tietal der klassen en het getal der maxi
maal per klasse toe te laten leerlinllen, 
doch een redelijke uitlegging der wet 
brengt mede, dat een totaal van 210 leer-

' Jingen, waarbij ingevollle art. 28 het hoofd 
wordt bijgestaan door tenminste vier on
derwijzers en derhalve aan de school in 
het tieheel vijf verplichte leerkrachten zou
den zijn verbonden, niet past bij de op
gave van het schoolbestuur, dat het aan
tal k/assen, welke de school zal moeten 
bevatten, zeven zal bedratien. Derhalve 
voldoet de overgeletide optiave, als bedoeld 

in art. 73 ze lid onder c, niet aan het voor
schrift der wet. 27 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73). -
Ook al mocht de huisvesting van een deel 
der bijzond<'re school in twee lokalen 
eer.er openbare school nog niet de finitief 
haar beslag hebben gekregen en ook voor 
het overige nog niet zijn beslist aantiaande 
de wijze, waarop de medewerking tot 
stichtinll der school, waartoe het gemeen
tebestuur bij K. B . verplicht is, verleend 
zal worden, zoo bestaat niettemin geen 
voldoende reden voor de verwachtinll, dat 
het gemeentebestuur aan het schoolbe
stuur in strijd m et de wet de schoolruimte 
zal onthouden, welke voor het in de loka
len der school geplaatst blijven van de 
daarin geplaatste leerlingen noodig zou 
zijn. Zulks is te minder te verwachten, 
aangezien sedert de opening der school 
het gemeentebestuur voor de leerlingen, 
die in het gebouw der school geen plaats 
konden vinden, in feite over de bedoelde 
twee lokalen heeft laten beschikken, en 
het niet aan pogingen heeft laten ontbre
ken om met het schoolbestuur tot overeen
stemming te komen. Derhalve moet wor
den aantienomen, dat voor de bedoelde 
leerlingen in de school, die zij zouden ver
laten, plaatsruimte in de voor hen bestem
de klasse beschikbaar zou blijven in den 
zin van art. 73 4e Jid sub b. 14 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19.) - Nu 
van de 13 kinderen, die thans de op te 
heffen school bezoeken, er tien op een af
stand van ongeveer 5 k.m. van de naast
bijzijnde openbare school woonachtill zijn, 
kan bij opheffing van eerstgenoemde school 
niet lleacht worden te zijn voldaan aan het 
voorschrift van art. 19 ze lid, zoolang de 
tiemeente met naburige gemeenten geen 
regeling heeft getroffen als in het 4e Jid 
bedoeld. 19 October. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
( Lager Onderwijswet 1920 art. 38.) -
Hoewel de door appellante gepleegde fei
ten inderdaad hare handhaving als onder
wijzeres onmogelijk maken, geeft in casu 
de wijze, waarop zij hare taak als onder
wijzeres vervulde, ,!een aanleiding haar 
niet-eervol ontslaR te ver/eonen. Waar 
ontslag-zonder-meer is buitengesloten, be
hoeft appellante, het praedicaat "eervol" 
niet te worden onthouden. 26 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Lager On
derwijswet 1920 artt. 62-67). - De R. v. 
B. heeft terecht beslist, dat blijkens het 
verband tusschen het eerste en het tweede 
lid van art . . 'i der verordening onder "ge
zinsinkomen" moet worden verstaan het 
gezamenlijk bedrag der afzonderlijke in
komens van den schoolgeldplichtige en de
genen, die met hem in gezinsverband sa
menwonen. - Dit wordt niet anders bij 
tijdelijke onderbreking der samenwoning 
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en besteding van het inkomen door den 
met den schoolgeldp/ichtige samenwonen
de naar eigen goeddunken . - De onder
werpelijke verordening gaat te dezer zake 
het op de geldelijke draagkracht der 
schoolge/dplichtigen berustend stelsel van 
art. 63 der L. -O.wet niet te buiten, terwijl 
de doelmatigheid der verordening niet 
staat ter beoordeeling v an den H. R. 

4 December. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
55quater j 0

• art. 55bis.) - Ten onrechte 
heeft de Raad bij de vaststelling van het 
bedrag, bedoeld in ar t. 55bis, medegeteld 
de kosten van de tengevolge van gemaakte 
constructiefouten noodig geworden ver
nieuwing van het dak der openbare lagere 
school, daar voorzieningen als deze niet 
zijn te rekenen tot de kosten, waarop art. 
55bis betrekking heeft. - Het feit, dat in 
de twee voorgaande jaren onderhouds
werkzaamheden ten behoeve der openbare 
scholen zijn uitgesteld, levert, evenmin als 
het vorengenoemde, op een bijzondere om
standigheid, als bedoeld in artikel 55qua
ter. Wel is als zoodanip_ aan te merken het 
feit, dat de .4ebouwen der openbare lagere 
scholen in de onderhavige gemeente van 
ouderen datum zijn dan die der bijzondere 
scholen, hetgeen medebrengt, dat eerstge
noemde scholen vergelijkenderwijs meer 
aan onderhoud vergen en daardoor de met 
een sober beheer strookende normale on
derhoudsuitgaven voor deze scholen niet 
toereikend zijn. 24 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe
scherming. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
20 j 0

• art. , 7.) - De taak eener ouder
commissie is het voorstaan van de belan
gen der school bij het gemeentebestuur 
en bij de ouders. Onder deze taak kan het 
instellen van beroep niet geacht worden te 
vallen. Derhalve kan de commissie niet 
worden aangemerkt als belanghebbende in 
den zin van art. 17. 31 December. 

Onge,·allenwet. 
- Besluit, tot bepaling van het tijdstip, 

waarop de Artikelen VIII, IX, XIII, XIV, 
XV, XV A, XVI en XVII van de wet van 
19 October 1939, S . 803, houdende wijzi
ging van de Ongevallenwet 1921 in wer
king zullen treden. 

S. 880. 30 Januari . Blz. II. 
- Besluit, tot bepaling van het tijdstip, 

waarop de Artikelen Il, 111, VI en VII 
van de wet van 19 October 1939, S . 803, 
houdende wijziging van de Ongevallenwet 
1921 in werking zullen treden. 

S . 882 . 16 Maart. Blz. 67. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

21 Januari 1922, S . 26, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64, sub 1 ° , 3 ° , 
4 ° en 6° der Ongevallenwet r921, zooals 
dat besluit laatstelijk gewijzigd is bij K. 

B. van 23 Februari r934, S. 72. 
S. S.843. 5 April. Blz. 188. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Ongeval
lenwet 1921 art. 102; Sv. art. 350) . - Al 
zou uit de bewijsmiddelen blijken - quod 
non -, dat een verklaring werd afgelegd 
aan den leider van een onderzoek, als be
doeld in art. 68 der Ongevallenwet 1921, 
terwijl volgens de telastlegging de verkla
ring zou zijn afgelegd aan een krachtens 
art. 88 dier wet aangewezen ambtenaar, 
dan zou dit toch zonder belang zijn, daar 
de in het middel aangenomen tegenstelling 
tusschen een zoodanig onderzoek en het 
toezicht op de naleving der wet niet be
staat en het van wege het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank houden van zooda
nig onderzoek mede behoort tot het op de 
naleving der wet van wege dat bestuur te 
houden toezicht; bij het K . B. van 9 Jan. 
1923 S . 3 is wel bepaald, dat de daarbij 

, voor het houden van genoemd toezicht aan
gewezen ambtenaren handelen onder · de 
bevelen van het bestuur van den Raad 
van Arbeid, terwijl dat bestuur bevoegd is 
verklaard om aan die ambtenaren op te 
dragen het onderzoek, bedoeld in art. 68 
der wet, maar uit een en ander, gezien de 
bewoordingen van art. 102, volgt geens
zins, dat de omstandigheid, dat de ambte
naar handelde op bevel of in opdracht van 
genoemd bestuur, een element vormt van 
het bij dat art. 102 strafbaar gestelde, in 
de qualificatie en het arrest nader om
schreven feit. - Blijkens de toelichting 
heeft het Hof de telastelegging opgevat als 
inhoudend&,. dat req. als verzekerde een 
één geheel vormende verklaring heeft af
gelegd en dat de aflegging van deze, één 
geheel vormende verklaring door req. op
zettelijk in strijd met de waarheid is ge
schiedt; deze opvatting der telastelegging 
moet, als van feite/ijken aard en tnet de 
bewoordingen ervan niet onvereenigbaar, 
in cassatie worden geëerbiedigd; bij deze 
opvatting kon het Hof het te Jaste gelegde 
in zijn geheel bewezen verklaren, al volgde 
uit de bewijsmiddelen niet, dat het in het 
middel aangegeven gedeelte van req.'s ver
klaring op zich zelf strijdig met de waar
heid was. 24 Juni. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijzigingen en aanvullingen van be
staande wettelijke bepalingen op het ge
bied der sociale verzekering. 

S. S.804. 16 September. Blz. 353. 
- B eslui t van den Secretaris-Generaal van 

het Departement v an Socia le Zaken be
treffende de uitbreiding van de verplichte 
ongevallenverzekering tot de aan polikli 
nieken, m edische consultatiebureaux en 
medische keuring3bureaux verbonden per
sonen. 

S . S .808. 13 November. Blz. 357. 
Onrechtmatige overbeldsdaad. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. artt. 

14oz, 1406). - De burgerlijke rechter mag 
beoordeelen, of bij de uitvoering van de 
taak der overheid in strijd zou zijn gehan-
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deld met de ook op haar rustenden plicht 
om niet door onvoorzichtigheid den dood 
van een ander te veroorzaken. Daarbij 
moet de rechter echter rekening houden 
met de grenzen, binnen welke de overheid 
vrij moet zijn om naar eigen inzicht te 
handelen, welke grenzen, voorzoover zij 
niet reeds zijn getrokken bij de wettelijke 
omschrijving van de taak der overheid, 
waarom het gaat, bepaald worden door 
den aard van die taak en de omstandighe
den, waaronder deze moet worden vol
bracht. Verschil van opvatting omtrent 
wenschelijkheid of noodzakelijkheid van 
een maatregel of omtrent de wijze, waar
op deze is ten uitvoergelegd, mag den 
rechter niet leiden tot het oordeel, dat on
rechtmatig is ti,ehandeld. - Het Hof is 
blijkbaar van dezelfde beginselen uitge
gaan. Waar het tJ,old een bedreiging met 
geweld tot herstel en bewaring van de 
openbare orde tJ,ericht tegen het zich ter 
plaatse bevindend publiek, moet het pu
bliek uit den weg gaan, wat hier, naar het 
Hof aanneemt redelijkerwijs ook mogelijk 
was. Onder deze omstandigheden recht
vaardigt het feit der aanrijding zonder 
meer niet het aannemen van onvoorzich
tigheid aan de zijde van de politie, ook 
dan niet, indien aan het slachtoffer niets 
te verwijten valt, zelfs niet, dat hij zich 
onnoodig in tJ,evaar heeft begeven. Ook af
wijking van de gewone verkeersregelen kan 
ten deze niet schuld opleveren. De ge
meente is mitsdien, noch ingevolge art. 
1406, noch ingevol~e art. ,403 B . W ., aan
sprakelijk. 

20 Maart, blz. 450. 
-· Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

r4or , A. W. artt. 242, 244). - Aan de 
desbetreffende bepalingen der A. W. ligt 
de gedachte ten grondslag, dat eene aan
haling in den zin der wet "verkeerd" is en 
dus tot schadevergoeding verplicht, indien 
de ingestelde vervolging tot vrijspraak 
leidde en het inbeslaggenomene aan den 
rechthebbende wordt teruggegeven. De 
beperking van de schadevergoeding vol
gens art. 244 geldt niet voor de vaar- en 
voertuigen, waarmede de in- of uitgevoer
de artikelen vervoerd worden. Deze op
vatting vindt steun in de geschiedenis. -
De verplichting van den Staat tot ver 
goeding omvat zoowel de schade, voort
spruitende uit het tijdelijk gemis van de 
auto als die, veroorzaakt door de daaraan 
gedurende het beslag opgekomen bescha
diging. Wat laatstgenoemde schade be
treft, vloeit die verplichting voort uit de 
gehoudenheid van den Staat de door zijn 
organen zonder recht aan den rechtheb
bende onttrokken auto in denzelfden staat 
af te leveren, waarin deze zich bij de aan
houding bevond. - Anders Proc. -Gen . 
Berger, die tevens de aansprakelijkheid 
van den Staat uit onr. daad afwijst. 

8 juli, blz. 460. 
Oorlog·smolestcretllet.en. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Financiën en 

van Justitie betreffende oorlogsmolestcre
dieten voor bedrijven. 

S . S .410. 19 Augustus. Blz. 316. 

Outelgenlugswet. 
- Arrest van d en Hoogen Raad. (Onteige

ningswet artt. 36, 40). - De Rechtb. heeft 
het bedrag der schadeloosstelling ten aan
zien van de in het middel genoemde pun
ten gemotiveerd vastgesteld en was niet 
gehouden daarbij nopens ieder der ver
schillende posten , door eischer tot cassatie 
te berde gebracht, telkenmale uitdrukke 
lijk tot uiting te brengen, of en waarom zij 
de desbetreffende aanspraak al dan niet 
gegrond achtte en den betrokken schade
factor al dan met in aanmerking nam. -
Volgens de Rechtb. zal het niet-onteigend 
bezit in verband met de verspreide ligging 
bij verkoop in gedeelten m eer opbrengen 
dan bij verkoop in zijn geheel, doch be
hoeft niet noodzakelijkerwijze te worden 
uitgegaan van de gedachte, dat de gega
digde voor het perceel: hofstede en erf al
leen dit perceel zal kunnen koopen. Ten 
onrechte ziet het middel hierin eene tegen
strijdigheid. ·- Er zijn zeker omstandig
heden denkbaar, waarin eene goede pro
cesvoering terzijde stelling der bezwaren 
zonder nader onderzoek zou kunnen recht
vaardigen, doch het buiten onderzoek la
ten van de geopperde bezwaren enkel op 
grond, dat partijen de gelegenheid, bedoeld 
in art. 36, verzaakt hebben, is met de wet 
in strijd. - De klacht, dat de Rechtb. niet 
de werkelijke waarde van het onteigende 
op het oogenblik der onteigening heeft 
vergoed, daar zij geen rekening heeft ge
houden met een inmiddels ingetreden prijs
stijging, mist feite/ijken grondslag, daar, 
volgens de Rechtb. op het oogenblik der 
onteigening eene stijging van landprijzen 
niet aanwezig is, bij gebreke op dat tijd
stip van de aan zulk eene stijging te stel
len voorwaarden: zekerheid, bestendigheid 
en algemeenheid. JI Januari , blz. 430. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
van onteigening met toepassing van de wet 
van 27 Maart 1915, S. 171, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 8 Juli 1932, S. 
342, van perceelen, noodig voor werken 
ter zake van rioleering te Apeldoorn. 

S . 1300. 8 Februari. Blz. 265. 
- Wet, tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, 
noodig voor de uitbreiding van de elec
trische centrale te Geertruidenberg met 
bijkomende werken van de N. V. Provin
ciale Noordbrabantsche Electriciteits
Maatschappij . 

S . 1520. 19 April. Blz. 281. 
- Besluit van den waarnemend Secretaris

Generaal van het Departement van S o
ciale Zaken, tot verklaring van het a lge
meen nut der onteigening van perceelen, 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten in de gemeente Haren (Gr.), noo
dig voor het verzekeren van de veiligheid 
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van de watervoorziening de r gemeènte 
Groningen. 

S. S.1800. 28 Augustus. Blz. 357. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteige
ningswet artt. 40 en 92a.) - Het door de 
Rechtb. ingenomen standpunt is onjuist 
en het cassatiemiddel gegrond. Met een 
gegadigde, die alleen het voor weg be
stemde onteigende stuk zou willen koopen 
zonder de naburige gronden mede in het 
oog te vatten, valt niet te rekenen. Veeleer 
is rekening te houden met bouwexploi
tanten, voor wie het onteigende stuk waar
de heeft als deei uitmakend van een groo
ter geheel, w aarvan, in verband met de 
verordening en den bebouwingscoëfficient, 
van ieder in exploitatie te brengen deel 
vaststaat, welk percëntage bouwgrond is 
en welk percentage als straat om niet zal 
moeten worden afgestaan. - De Hooge 
R aad stelt, op grond van de ten deze vast
staande gegevens, rechtdoende ten prin
cipale, de schade/oossteJ/ing vast. 

9 October. 
- Besluit van de Secretaris-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Wa
terstaat en van Financiën tot regeling 
van de onteigening ingevolge artikel 5 van 
het besluit betreffende den Wederopbouw 
(Il). S . S .205. 10 October. Blz. 337. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie, van Wa
terstaat en van Financiën tot regeling van 
de uitgestelde bepaling bij onteigeningen, 
als bedoeld in artikel 7 van het Besluit 
No. 168/1940 tot regeling van de onteige
ning ingevolge artikel s van het besluit be
treffende den Wederopbouw (Il). 

S. S.209. 14 December. Blz. 360. 

Oudheidkunde. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, houdende bepalingen 
omtrent oudheidkundig bodemonderzoek 
en vondsten van oudheidkundigen aard. 

S . O.351. 24 Mei. Blz. n2 . 
Pachtprljsopilrljvlng·. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Landbouw en Vis
scherij en van Justitie ter voorkoming van 
pachtprijsopdrijving. 

S. S .713 . 10 Augustus. Blz. 346. 

Pachtwet. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 22 October 1938, S . 
286, tot vaststelling van regelen betreffen
de d e v e rgoedin g van re is- e n verblijfkos
ten en de verdere vergoeding van de niet 
tot de rechterlijke macht behoorende leden 
van de pachtkamers en hunne plaatsver
vangers. S . 280. 15 Januari. Blz. 3 . 

- B esluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departemen ten vàn Justitie en van 
Landbouw en Visscherij t en aanzien van 
mondelinge pachtovereenkomsten . 

S. S.208. 22 November. Blz. 359. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Justitie en van 

Landbouw en Visscherij over artikel 7 der 
Pachtwet. 

S . S.211. 14 December. Blz. 408. 

.Pens ioenen en war.htg<'lden . 
- Besluit tot het bepalen van het tijdstip, 

waarop de artikelen V, VII, VIII en X tot 
en met XV der wet van 22 December 1939, 
S . 529, alsmede het bij artikel V ingevoeg
de artikel 17a der Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925 in werking tre
den . S . 590. 3 Januari. Blz. 51. 

- Koninklijk besluit. (Wachtgeldbesluit art. 
7, eerste lid). - In strijd met het bepaal
de in een gemeentelijk wachtgeldreglement 
( van gelijke strekking als art. 7, eerste Jid , 
van het Rijkswachtge/denbesluit) is een 
be sluit om den eervol ontslagen keurings
veearts, tevens hoofd van dienst, geen 
wachtgeld toe te kennen, omdat: 1 °. de 
verzuimde inkomsten geringer waren dan 
de laatstelijk genoten bezoldiging, zoodat 
in elk geval eenig wachtgeld behoorde te 
zijn toegekend; 2° . de geweigerde be trek
king van keurmeester ( geen hoofd van 
dienst) mede in verband met de omstan
digheid, dat de als zoodanig te verrichten 
werkzaamheden den betrokkene meer dan 
die van zijn vroeger ambt zouden belem
m eren in de uitoefening van zijn beroep 
van veearts, hem niet redelijkerwijze kon 
worden opgedragen. 4 Januari. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
Beroep. (Wachtgeldbesluit art. 6). - Be
hoort het presentiegeld van een gem eente
raadslid tot de " inkomsten" van art. 6 van 
het Wachtgeldbesluit? ja, want het z ijn 
zuivere inkomsten, waardoor de op wacht
geld-gestelde ten volle is gebaat, daar die 
inkomsten zijn verbonden aan het bijwo-
nen der raadsvergaderingen en daaraan, 
welke overigens zijn kosten als gemeente
raadslid zouden zijn, voor dezen op-wacht
geld-gestelde geen onkosten zijn verbon
den; deze inkomsten worden genoten uit 
hoofde van geestelijken arbeid, welke even
eens onder bovenbedoelde bepaling valt. 
- Deze inkomsten worden niet genoten in 
dienst van een openbaar lichaam, al wordt 
de arbeid ook ten dienst van zulk eer, 
lichaam verricht. Zij mogen derhalve niet 
volgens het gestelde in art. 6 onder a, doch 
m oeten volgens he t aldaar onder b be paal
de in mindering van het wachtgeld worden 
gebracht. Het bestreden besluit wordt nie
tig verklaard. 15 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gem.wet 
art. 275; Pensioenwet 1922 art. 115; Bes/. 
Bevolkingsboekh. 1936 art. 105). 
K rachtens art. 115, eerste lid, der Pen
sioenwet 1922, S . 240 zijn bij K. B. van 23 
Dec. 1925, S . 482 bepalingen gegeven om
trent de wijze van uitbetaling van pen
sioenen, waarbij aan den burgemeester van 
iedere gemeente, waarin gepensionneerden 
wonen, voor de voorbereiding der uitbe
taling de in art. 2, lid 2, van dat Besluit 
omschreven bemoeiingen zijn opgedragen, 
medebrengende een onderzoek in het be-
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volkingsregister zijner gemeente . - Nu 
noch in de Pensioenwet noch in voornoemd 
K. B. is bepaald, dat voor die verplichte 
medewerking door den burgemeester ter 
uitvoering van de Pensioenwetgeving de 
gemeente kosten in rekening mag brengen, 
is aannemelijk, dat die medewerking kos
teloos moet worden verleend. - Dit vindt 
vooreerst bevestiging in het tweede Jid 
van art. z z s' der Pensioenwet, ingevolge 
welks voorschrift, waarbij blijkens de ge
schiedenis bepaaldelijk is gedacht aan de 
gemeentebesturen, zelfs bij opdracht van 
de uitbetaling der pensioenen aan de ge
meentebesturen door deze alleen dan ver
goeding zou mogen worden genoten, in
dien die bij het betrokken K . B. zou wor
den bepaald. - Voorts vindt voormelde 
opvatting steun in art. TS der Pensioen
wet, waarbij ook slechts aanspraak op ver
goeding van kosten wordt verleend volgens 
bij a. m. v. b . gestelde regelen, in de bij 
dien a. m. bepaalde gevallen. - Het voor
af gaande brengt mede, dat het aan de ge
meente niet geoorloofd is om wegens voor
melde bemoeiïngen van den burgemeester 
een belasting als bedoeld in art. 275 Gem.
wet te heffen, zoodat, al zou art. z, No. z8 
sub b der onderhavige verordening dit be
oogen, die bepaling in dit opzicht onver
bindend zou zijn. - Art. ws van het be
sluit bevolkingsboekhouding z936, S. 342 
brengt hierin geen verandering. 

6 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van II Juli 
1922 S. 444, tot vaststelling van een alge
m eenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 181 der P ensioenwet 1922, S. 240. 

S. 347. 6 April. Blz. r53. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

_het D epartement van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, betreffende de ver
lenging van den werkingsduur van het 
"Reglement voorloopige pensionneering 
onderwijzers". 

S . S.350. 23 Juli. Blz. r62. 
Pers. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie, teneinde de 
economische onafhankelijkheid der pers te 
verzekeren. · 

S. S .203 . •7 Augustus. Blz. 224. 
Persoonsbewijzen. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Binnenlandsche Za
ken betreffende maatregelen met betrek
king tot de invoering van een a ls a lge
meen identiteitsbewijs geldend P ersoons
bewijs. 

S. S.3rr. r7 October. Blz. 362. 
Posterlj en giro. 
- B esluit tot uitgifte van bijzondere brief

kaarten, ten bate van het Nationaal Comi
té ter herdenking van Philips van Marnix 
van St. Aldegonde. 

S. 380. 2r Februari. Blz. 4r. 
- Besluit, houdende wijriging van artikel 2, 

eerste lid van het Koninklijk besluit van 
3 November r939, S. 389 A , tot uitgifte 

van bijzondere briefkaarten ten bat e van 
het Algemeen Steuncomité r939. 

S. 382. 15 Maart. B lz. 4r. 
- Besluit tot vaststelling van regelen be

treffende den postcheque- en girodienst 
(Rijksgirobesluit r940). · 

S. 348. 12 April. Blz. 235. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende in het binnenlandsche 
post- en telefoonverkeer toe te passen ta
rieven. 

S. S.302. 12 Augustus. Blz. 224. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende het internationale post
verkeer (grensverkeer met België en 
Duitschland). 

S. S .303. 12 Augustus. B lz. 22 5. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlan dsche 
Zaken betreffende het recht voor het ver
strekken van inlichtingen aangaande over
schrijvingen in het verkeer met buiten 
landsche postcheque- en girodiensten. 

S. S .304. 13 Augustus. B lz. 22 5. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende het internationale post 
verkeer. 

S. S.305. r3 Augustus. Blz. 22 6. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende het binnenlan dsche 
postverkeer. 

S. S.306. r3 Augustus. Blz. 22 7. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epa~tementen van B innenlandsche 
Zaken en van Financiën tot toekennin g 
van rechtspersoonlijkheid aan den P ost 
chèque- en Girodienst. 

S. S .309. II September. B lz. 312. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het D epartement van Binnenlandsche 
Zaken betreffen de de uitgifte van n ieuwe 
postzegels. 

S . S .3 10. r9 September. B lz. 312 . 
Postspaarbankbesluit. 
- Besluit, houdende wijziging van het P ost

spaarbankbesluit. 
S . 342. 27 Jan uari . Blz. 4. 

Provinciaal Bestuur. 
- Besluit van den Opperbevelhebber v an 

L and- en Zeemacht, tot verlenging van de 
schorsing van het besluit van Gedeputeer
de Staten der provincie U trecht van 10 
October 1939, 3e afd. No. 3793/2665, waar
bij goedkeuring werd verleend aan het be
sluit van den raad der gemeente Zuilen 
van rr Mei r939, betreffende het verlee
n en van wachtgeld en pensioen aan wet
houders en weduwen en weezen van wet
houders dier gemeente. 

S. O.3or. 23 M ei. Blz. nr. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. ( Gemeentewet 
art. 1oz ; Provinciale Wet art. z66.) -
Het toekennen van aanspraak op wacht
geld resp. pensioen aan wethouders en hun 
weduwen en weezen in een gemeente als 
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de gemeente Zuilen (Utr.), die voor het 
sluitend maken harer begrootingen is aan
gewezen op bijzonderen steun van rijks
wege, is niet verplicht en kan evenmin ge
acht worden voor die gemeente tot de on
vermijdelijke voorzieningen te behooren. 
Het besluit v an Ged. Staten tot goedkeu
ring van een daartoe ·strekkend raadsbe
sluit is derhalve in strijd met het algemeen 
belang. 8 November. 

Prij sopdrlj vin gs wet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv . art. 

430; Prijsopdrijvings- en Hamsterwet r939 
art. 5.) - Van prijsopdrijving in den zin 
der wet kan slechts sprake zijn, wanneer 
de gevraagde of bedongen prijs hooger is, 
dan onder de gegeven omstandigheden re
delijk is te achten. - Een wederverkooper 
die, om zijn goederenvoorraad van norma
le grootte op peil te houden, regelmatig in 
plaats ~an de daaruit verkochte goederen 
andere gelijksoortige goederen inslaat en 
die zijn verkoopprijzen op de door gere
quireerde gevolgde wijze aan de inmiddels 
opgeloopen, hem door zijn leverancier in 
rekening gebrachte, fabrieksprijzen aan
past, handelt niet onredelijk, tenzij de al
dus door hem tot richtsnoer genomen fa
brieksprijzen met het oog op de omstan
digheden als onredelijk zouden zijn te be
schouwen. - Nu niet blijkt, dat het Hof 
van een onjuiste opvatting van het begrip 
,,prijsopdrijving" is uitgegaan is de gewe
zen vrijspraak een vrijspraak in den zin 
van art. 430 Sv. I April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijsop
drijvings- en Hamsterwet r939 art. 5). -
Onder prijsopdrijving in den zin dezer wet 
is niet iedere prijsverhooging, doch alleen 
een in verband m et de omstandigheden 
onredelijke, d.i. niet door de omstandig
heden gerechtvaardigde prijsverhooging te 
verstaan. - De wet bepaalt niet, dat 
iedere prijsverhooging, die een zeker per
centage van den vroegeren prijs te boven 
gaat zonder meer als onredelijk zou moe
ten gelden: het is aan het oordeel van den 
Rechter overgelaten om te beslissen of een 
bepaalde prijsverhooging, in verband met 
de omstandigheden, als onredelijk is te 
beschouwen. D enkbaar is wellicht, dat 
de prijs van een artikel tot een zoo buiten
sporige hoogte is opgevoerd, dat die ver
hooging onmogelijk door de omstandig
heden gerechtvaardigd kan zijn. - Het 
Hof gaat te ver, waar het zegt dat in de 
telastlegging bepaalde feiten hadden ,ge
steld moeten worden, waaruit de onrede
lijkheid der verhooging zou blijken, maar 
in de telastlegging had wel, waar de ge
stelde prijsverhooging op zich zelf nog niet 
noodwendig prijsopdrijving behoefde te 
beteekenen, op een of andere wijze tot 
uitdrukking moeten zijn gebracht, dat het 
voor den gestelden hoogeren prijs te koop 
aanbieden, prijsopdrijving uitmaakte. 

r5 April . 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij -

verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1939, de Distributie
wet 1939, de Prijsopdrijvings- en hamster
wet 1939, de Zeeschepenvorderingswet 
1939, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 
1939. S. S .604. 3 Juli . Blz. 181. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Prijsopdrijvings
en hamsterwet 1939. (Prijzenbeschikking 
1940, No. 1). 

S. S.606. 11 Juli. Blz. 228. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Prijsopdrijvings
en hamsterwet 1939 (Detailprijzenbeschik
king). S . S.607. 11 Juli. Blz. 229. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van de Departementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij ingevolge de Prijsopdrij
vings- en hamsterwet 1939 (Transport
kosten beschikking). 

Prij sreg·elln g·. 
S. S.608. II Juli. Blz. 229. 

- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Financiën, van So
ciale Zaken en van Justitie inzake de be
noeming van een Gemachtigde voor de 
Prijzen. 

Radio. 
S . S.634. II November. Blz. 400. 

- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 
van het Radio-reglement 1930. 

S. 341. 23 Januari. Blz. 3. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

,,Radiostoringsreglement 1940". 
S. 345. 28. Februari. Blz. 34. 

Rechtswezen: 
- Besluit, tot vaststelling van den datum 

van inwerkingtreding van het Koninklijk 
besluit van 21 December 1939, S. 286, tot 
instelling van drie militaire arrondisse
menten. 

S. 281. 3 Februari. Blz. 34. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 19 November 1920, S. 821, 
houdende o. m. nadere regeling ter voor
ziening in de kosten van huishoudelijken 
en adininistratieven aard van de burger
lijke en militaire Gerechten (Krijgsraden) 
en Parketten. 

S . 282bis. 8 Mei. Blz. 221. 
- Besluit tot het vaststellen van regelen 

met betrekking tot de instelling van een 
militaire justitie te v elde. 

S . 283. 10 Mei. Blz. 221. 
- Besluit tot vaststelling van een datum, 

als bedoeld in artikel 1 van het Organisa
tie-besluit Rechtspleging te velde 1940. 

S. 284. 10 Mei. Blz. 223. 
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- Besluit, tot wijziging van het Organisatie
besluit Rechtspleging te velde 1940 . 

S. 285. 11 Mei. Blz. 223. 
- Besluit, tot instelling van een militair ar

rondissement. 
S . 286. 11 Mei. Blz. 223 . 

- Besluit van den Opperbev elhebber van 
Land- en Zeemacht, tot instelling van twee 
militaire arrondissement en. 

S. O.2 02. 25 M ei. Blz. ·110. 
- E e rst e uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het D epartement van 
Justitie ingevolge de Verordening Nr. 13 / 
I940 betreffende maat regelen t en aanzien 
van de bescherming van schuldenaren, van 
de burgerlijke en strafrechtspleging, als
mede van het administratieve recht, m e t 
het oog op de s inds 10 Mei 1940 ingetre
den bijzondere omstandigheden. 

S . S .200 . 18 Juni. Blz. 115. 
- Besluit van den S ecretar is-Generaal van 

het Departement van Justitie betreffende 
enkele griffierechten. 

S . S .201 A . 5 Juli . Blz. I61. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departe ment v an Justitie betreffende 
wijziging van de rechterlijke indeeling. 

S . S.207. 20 November. Blz. 3 58. 
- Tweede uitvoeringsbesluit van den S ecre

taris-Generaal van het D epartement van 
Justitie ingevolge de Verordening No. 13/ 
1940 betreffende maatregelen t en aanzien 
van de bescherming van schuldena ren, 
van de burgerlijke en strafrechtsplegin g, 
alsmede van het administratieve recht, 
met het oog op de sinds 10 Mei I940 in
getreden bijzondere omstandigheden. 

S. S .208 A . 6 D ecember. Blz. 360. 
Reis besluit. 

het Depa rtement van Financiën betreffen
de de regeling van de vergoedingen wegens 
de regeling van de vergoedingen wegens 
het gebruik van eigen motorrijtuigen bij 
reizen, ten behoeve van het Rijk gedaan . 

S. S .412. 22 Augustus. Blz. 319. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit, tot wijziging van artikel 19 van 

r.et Algemeen Rijksambtenarenreglement. 
S . 343. 28 Februari. Blz. 4 . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (S. 1933, no. 783) , laat
stelijk gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 4 December 1939, S . 357. 

S. 346. 6 Maart. Blz. 37. 
- Beschikking van den Minister van Alge

meene Z aken, a fd . II, n ° . 356, betreffende 
dragen v an insignes en onderscheidings
teekenen. (Rijksaml>tenarenregl . art. 50) . 

z6 April. 
- B esluit tot nadere wijziging v an het Ar

beidsovereenkomstenbesluit Raden van 
Arb eid. S. S .845. 23 April. Blz. 190. 

- B esluit, betreffende toepasselijkheid be
palingen van Hoofdstuk III van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit op personeel 
van de W est ern UnionTelegraphCompany 
en de Commercial Cable Compan y . 

S. 349. 1 Mei. Blz. 243. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal, wnd. 
Hoofd van het Departement van Binnen
landsche Z ak en, No. 45960 afd. A.Z., be
treffende wijziging van de beschikking van 
den Voorzitter van den Raad van Minis
ters van z3 September z938, No. 385, kabt. 
M .R . betreffende uitvoering artikel 97b, 
2e lid van het algemeen Rijksambtenaren
reglem ent. (Verboden vereenigingen) . 

24 juni. 
- B esch ikkin g van de Secretarissen-Gene

raal van de D epartementen van Finan
ciën en van Binnenlandsche Zaken be
treffende toekenning van een tijdelijke 
toelage aan het Rijkspersoneel en verhoo
gin g van het minimum van de kindertoe
lage, bedoeld in de artikelen 21 en 24 van 
het B ezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934. 

S . S.432. 27 December. Blz. 408. 
Rijksbelas tingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

220; Crisis-Varkensbesluit z936, art. 2). 
- Alle varkens, onverschillig hun gewicht, 
konden, mits aan andere, wel in die voor
schriften gestelde eischen, was voldaan, 
overeenkomstig het Crisis-Varkensbesluit 
z936 en de Crisis-Varkensbeschikking 1937 
van het vastgestelde tatoueermerk worden 
voorzien, zoodat i . v. m. het bepaalde bij 
art. 219, aanhef en sub z 0 Sr., voor de 
strafbaarheid van het plaatsen van een 
valsch tatoueermerk op een varken en dus 
ook voor de strafbaarheid van he t verkoo
pen van een varken, waarop zulkeenvalsch 
tatoueermerk is geplaatst, het gewicht van 
het varken zonder belang is. In het be
wezen verklaarde gedeelte van het telas
tegeJegde ligt dan ook niet opgesloten, dat 
de door req . verkochte varkens reeds van 
een zoodanig gewicht waren, dat zij van 
een echt tatoueermerk voorzien hadden 
behooren te zijn. - Qualificatie ambtshal
ve verbeterd. 8 januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. wet 
art. 205.) - Onder verklaring in art. 205 
Alg. wet is te verstaan iedere verklaring, 
welke de wet bij invoer in het Koninkrijk 
voorschrijft. - Het bewezen verklaarde 
houdt in, dat req. de "generale verklaring" 

( art. 8, art. zo lid 2 Alg. wet) gedaan heeft, 
zij het dan ook in strijd met de waarheid. 
Hieruit volgt, dat req. niet "zonder eenige 
verklaring", zooals het bewezenverklaarde 
en het bevestigde verstek-arrest blijkbaar 
meenen, de bussen gedistilleerd heeft inge
voerd, zoodat ten deze van lrauduleuzen 
invoer volgens art. 205 niet kan worden 
gesproken. - De bewezenverklaarde fei
ten leveren echter - afgezien van de in 
het bewezenv erklaarde voorkomende zin
snede "zulks frauduleuze/ijk immers zon
der eenige verklaring of aangifte aan de 
eerste wacht o f het k antoor, waar zulks 
behoorde", welke als qualificatie is te be
schouwen , - op: overtreding van art. 5 
der W et van 4 April z870, S. 61 houdende 
wijziging en aanvulling der wetten om
trent de he ffing en de verzekering der in
voerrechten en accijnzen i . v. m . art. 209 
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Alg. wet. - [Anders Adv.-Gen. Holsteyn, 
die van oordeel is, dat ook het subsidiaire 
middel req. niet baten kan, daar ook uit de 
artt. I en r9 Tariefwet r924 en de artt. 32, 
33, 34 en .15 van het Vrijdommenbesluit 
r925 S. ro3 volstrekt niet volgt, dat req.'s 
opgave van provisie en scheepsbehoeften 
te beschouwen is als eenige verklaring of 
aangifte in art. 205 Alg. wet bedoeld.] 

8 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. art. 

r4or, A. W . artt. 242, 244). - Aan de 
desbetreffende bepalingen der A. W. ligt 
de gedachte ten grondslag, dat eene aan
haling in den zin der wet "verkeerd" is en 
dus tot schadevergoeding verplicht, indien 
de ingestelde vervolging tot vrijspraak 
leidde en het inbeslaggenomene aan den 
rechthebbende wordt teruggegeven. De 
beperking van de schadevergoeding vol
gens art. 244 geldt niet voor de vaar- en 
voertuigen, waarmede de in- of uitgevoer
de artikelen vervoerd worden. Deze op
vatting vindt steun in de geschiedenis. -
De verplichting van den Staat tot ver
goeding omvat zoowel de schade, voort
spruitende uit het tijdelijk gemis van de 
auto als die, veroorzaakt door de daaraan 
gedurende het beslag opgekomen bescha
diging. Wat laatstgenoemde schade be
treft, vloeit die verplichting voort uit de 
gehoudenheid van den Staat de door zijn 
organen zonder recht aan den rechtheb
bende onttrokken auto in denzellden staat 
al te leveren, waarin deze zich bij de aan
houding bevond. - Anders Proc.-Gen. 
Berger, die tevens de aansprakelijkheid 
van den Staat uit onr. daad afwijst. 

8 Juli, blz. 460. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( A lg. Wet 

artt. r90, 324.) - Een bevoegdheid om 
op het terrein van toezicht omschreven 
bij art. r62 Alg. Wet een persoon en het
geen hij bij zich heelt te visiteeren op het 
enkele vermoeden, dat die persoon frau
du!J3us goederen vervoerde is door de wet 
den belastingambtenaren niet verleend in 
het bijzonder niet bij art. r90, re lid der 
Alg. Wet, welke zoodanige bevoegdheid al
leen heeft gegeven voor het beperktere 
terrein 0111schreven in art. r77 van diezelf
de wet. Derhalve is req.'s weigeren van en 
zich onttrekken aan de in de bewezenver
klaring omschreven visitatie niet strafbaar 
ingevolge art. 324 der Alg. Wet. 

r8 November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartetl)e nt van Financiën tot hef
fing van een belasting op de waardever
meerdering van onroerende zaken. 

S. S.424. 27 Novembe r. Blz. 372 . 
Rijtijdenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Rijtijden

besluit art. 33). - Bewezenverklaard is" 
dat req. heelt gereden over den openbaren 
rijwe_g met een door hem bestuurde vracht
auto (bestelauto), niet zijnde een auto
bus, noch taxi of huurauto, waarmede hij 
in zijn bedrijf goederen tegen vergoeding 
naar zijn klanten vervoerde; hieruit volgt, 

dat req. een persoon was, op wien de be
palingen van par. 4, hoofdstuk III Rij
tijdenbesluit van toepassing waren. 

4 Maart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Rijtijden

wet r936 art. 3.) - Indien een autobe
stuurder, in dienstbetrekking werkzaam, 
zich aan overtreding van het bepaalde bij 
of krachtens een A. M . v . B. als in art. r 
Rijtijdenwet r936 bedoeld schuldig maakt, 
wordt, ingevolge art. 3, re Jid, dier wet zijn 
werkgever geacht het feit te hebben ge
pleegd, tenzij de werkgever aantoont, dat 
door hem de noodige bevelen zijn gege
ven, de noodige maatregelen zijn ge
nomen, de noodige middelen zijn verschaft 
en het redelijkerwijs te vorderen toezicht 
is gehouden om de naleving van de ge
noemde voorschriften in zijn dienst te ver
zekeren. r April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Rijtijden
wet r936 art . .,; Rijtijdenbesluit artt. r en 
33.) - Art. 33 Rijtijdenbesluit houdt in, 
dat de bepalingen van par. 4 van hoofd
stuk III van dat besluit van toepassing 
zijn - behoudens een aan het slot van dat 
artikel voorkomende hier niet van toepas
sing zijnde uitzondering - ten aanzien 
van a. personen, die als bestuurder van een 
motorrijtuig in dienstbetrekking werk
zaam zijn, hetzij uitsluitend als zoodanig, 
hetzij tevens op andere wijze, terwijl dat 
artikel geenerlei verdere beperking bevat, 
waaruit zou kunnen volgen, dat om tot de 
onder a genoemde groep van tevens op an
dere wijze werkzame personen te behoo
ren, het nog noodig zal zijn, dat de hoofd
inhoud en strekking van de dienstbetrek
king van den persoon is, althans onder 
meer is, het besturen van een motorrijtuig 
en dat personen, van wier dienstbetrek
king juist de hoofdinhoud en strekking is 
het op andere wijze werkzaam zijn, buiten 
die groep vallen - Geheel in overeenstem
ming hiermede geeft art. 34 van het be
sluit een regeling voor de in art. 33 be
doelde personen, die bij uitzondering een 
motorrijtuig besturen en regelt art. 43, hoe 
door een beslissing der overheid de toe
passelijkheid van het bepaalde in hoofd
stuk III t. a. v. handelsreizigers kan wor
den opgeheven. Weliswaar heelt req. het 
door de Rechtb. ,ledaan beroep op art. 43 
ongeoorloofd ,lenoemd, omdat niet uit de 
uitzonderingsbepaling ( art. 43) maar uit 
art. 33 zelf moet blijken, dat op handelsrei
zigers de daar genoemde bepalingen van toe
passing zijn, maar deze grief gaat nie t op, 
omdat de Rechtbank er volkomen terecht 
op heeft gewezen, dat de juistheid v an 
haar lezing van art. 33 werd bevestigd 
door den inhoud van een ander in dezelfde 
regeling voorkomend voorschrift, dat al
leen maar bij die opvatting van art. n re
de/ijken zin heelt. - Terecht heeft de 
Rechtb. het verweer - dat de uitbreiding, 
die het Rijtijdenbesluit in art. r sub i aan 
"werken" geelt in strijd is met het begrip 
werktijd in de Rijtijdenwet, en daarom 
de desbetreffende bepalingen onverbin-
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dend zijn verworpen, op dezen grond, 
dat de regeling, die het besluit heeft ge
geven t. a. v. dep_enen , die in dienstbe
trekking als bestuurder van een motorrij
tuig werkzaam zijn, op niets anders be
trekking heeft dan op hun "werk- en rust
tijden" in den zin van art. z der wet en 
het onder deze omstandigheden niet van 
belang is, of de terminologie van de wet 
en die van het besluit met elkaar in over
eenstemming z ijn. De bij de Rijtijdenwet 
1936 aan de Kroon verleende machtiging 
om bij A. M. v. B. regelen te stellen, on
der meer omtrent de werk- en rusttijden 
van de in art. z, ze lid onder b genoemde 
personen is ;;eer ruim gesteld, immers laat 
die geheele regelinp_, behoudens het be
paalde bij art. z lid 4 omtrent den maxi
mum arbeidsdag en de maximum arbeids
week, aan dien maatregel over; in die om
standigheden kan het Rijtijdenbesluit niet 
geacht worden de Rrenzen te hebben over
schreden, welke aan die machtiging door 
de beteekenis van het begrip "regelen om
trent werk- en rusttijden", worden gesteld. 
- Art. 3 jis artt. 4 en 6 Rijtijdenwet 1936 
bedreigt geen straf tegen den werkgever 
en de in art. 4 genoemde leden van zijn 
opzichthoudend personeel, die niet zorgen, 
dat een persoon als bedoeld in art. r, re 
lid onder b, een werkboekje bij zich heeft 
of in het algemeen de voorschriften van 
het Rijtijdenbesluit nakomt, maar houdt 
in, dat als zulk een persoon zich aan over
treding van het bepaalde bij of krachtens 
dat besluit schuldip_ maakt, zijn werkge
ver geacht wordt, eventueel genoemde le
den van diens opzichthoudend personeel 
geacht worden het feit te hebben gepleegd. 
- Qualificatie verbeterd. 4 November. 

Schade oorlogsgeweld. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Financiën en van 
Justitie betreffende de bijdragen van het 
Rijk in de door oorlogsgeweld veroorzaak
te schade aan goederen. 

S. S .425. 2 December. Blz. 373 . 
, chce1ivaart. 
- Besluit, tot wijziging van het reglement 

voor de stuurliedenexamens, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van den I5den Oc
tober 1937, S. 579 C , en gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van den 26sten Sep
tember 1938, S . 579, en van den 26sten 
October 1938, (Stbl. n ° . 579 E). 

S. 561. 26 Januari. Blz. 8. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeen 

reglement voor de scheepvaart ter beveili
ging van beweegbare spoorwegbruggen, 
gelegen in door de N. V. Nederlandsche 
Spoorwegen geëxploiteerde spoorwegen, 
welke geen tramwegen zijn. 

S . s65. 16 Februari. Blz. 251. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 17 December 1932, 
S. 621, tot uitvoering van artikel 22, van 
artikel 23, 8ste en 9de lid, en van artikel 
43 der Schepenwet, gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 4 Maart 1935, Stbl. 105. 

S. 566. 29 Februari. Blz. 47. 

- Besluit tot nadere w11zigmg van het 
Schepenbesluit, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van den 26sten November 1932, 
S . 563, het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van den 27sten D ecember 1939 
(Stbl. n°. 570). 

S. 567. 1 Maart. Blz. 47. 
Besluit tot wijziging van het bijzonder 

reglement van politie voor het kanaal van 
Amsterda m naar de Merwede, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 8 October 1913, 
S. 383, en het laatst gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 3 Maart 1938 (Stbl. no. 
561) . S. 569. 8 Maart. Blz. 256. 

- W et, houdende bijzondere voorzieningen 
met betrekking tot de in gebiedsdeelen van 
het Koninkrijk de,r Nederlanden gevestig
de naamlooze vennootschappen en andere 
rechtspersonen, alsmede met betrekking 
tot zeeschepen, die gerechtigd zijn tot het 
voeren van de Nederlandsche vlag. 

S . 200. 26 April. Blz. 98. 
- Besluit tot vaststelling van den datum 

van inwerkingtreding van de Wet van 26 
Äpril 1940, S. 200, houdende bijzondere 
voorzieningen met betrekking tot de in ge
biedsdeelen van het Koninkrijk der Ne
derlanden gevestigde naamlooze vennoot
schappen en andere rechtspersonen, die 
gerechtigd zijn tot het voeren van de Ne
derlandsche vlag. 

S. 282. 7 Mei. Blz. 101. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, betreffende de bin
nenlandsche beurtvaart. 

S. O.551. 23 Mei. Blz. 158. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de Departementen van Handel, Nij 
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1q3g, de Distributie
wet 1939, de Prijsoodrijvings- en hamster
wet 1g39, de Zeeschepenvorderingswet 
1n->g, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 
1939. S . S.604. 3 Juli . Blz. 181. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Waterstaat tot ver
hooging van de vervoercapaciteit der bin
nenvloot. 

S. S.558. 30 September. Blz. 342. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de inte rnationale binnenvaart. 

S. S.560. 15 November. Blz. 395 
Sleepvaart. 
- Besluit van den Secretaris-G eneraal van 

het Departement van Waterstaat betref
fende de organisatorische samenvatting der 
sleepvaart. S . S .553. 22 Juni . Blz. 127. 

SJ)oor- en tramwegeu. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

450; Wet Spoorwegen beperkte snelheid 
art. 5). - Op de door Mr. ] ., advocaat te 
E., als raadsman van req. daartoe door 
dezen bepaaldelijk gevolmachtigd, inge
diende schriftuur kan niet worden gelet, 
daar Mr. ]. zoowel in prima als in h . b. 
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niet als raadsman doch als gemachtigde 
van req. is opgetreden en een schriftelijke 
volmacht als bedoeld in arl. 450, Jid 1 Sv. 
niet aanwezig is. - Ambtshalve: Onder 
,,verkeer" in art . .5 Lokaalspoor- en Tram
wegwet is niet alleen te verstaan het ver
keer over den spoorweg, doch ook het ver
keer door het publiek op en bij den spoor
weg. De strekking van art. 5 kan geen an
dere zijn dan deze, dat al de, den bestuur
der van een tramweg in het belang van de 
veiligheid van alle verkeer te geven voor
schriften, hem van Rijkswege zullen wor
den gegeven, behalve dan d_e bij art. 7, Jid 
2 der wet aan den gemeenteraad toege
kende bevoegdheid om in bijzondere ge
vallen onder Koninklijke Goedkeuring 
voorschriften vast te stellen. Het Tram
wegreglement geeft in de artt. 59 en 8, 4e 
lid voorschriften voor de veiligheid van 
het verkeer, van het publiek en voor be
weegbare bruggen in trambanen. - Art. 
14bis der Alg. Pol.verord. van Emmen, dat 
niet is een voorschrift vastgesteld overeen
komstig art. 7, Jid 2 der Lokaalspoor- en 
Tramwegwet heeft dan ook geen rechts
kracht t. a. v. de in de bewezenverklaring 
bedoelde ophaalbrug. 15 Januari. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Al
gemeen Reglement Vervoer. 

S . 563. 9 Februari. Blz. 9 . 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 12 Juni 1936, S . 573 , tot in
stelling van een Rijksverkeersinspectie. 

S . 564. 16 Februari. Blz. 9. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Al

gemeen 
wegen. 

Reglement Dienst Locaalspoor
s: 568. 4 Maart. Blz. 50. 

Staatsloterij. · 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën betreffen
de wijziging van de wet van 23 Juli 1885, 
S. 142, tot regeling van de Staatsloterij. 

S . S.416. 28 September. Blz. 340. 
Strafvordering. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

5zo; Wet .4/g. Bep. art. II). - Onder de 
rechterlijke ambtenaren in art. 510 Sv., 
zijn te verstaan dezellde personen, die in 
andere wetsbepalingen genoemd worden 
"leden van de rechterlijke macht." - De 
waarnemende griffiers bij de Kantonge
rechten worden - anders dan de leden der 
rechterlijke macht, die door den Koning 
worden aangesteld ( art. 173 Grondwet) 
en den eed van art. 29 Wet R . 0. afleg
gen - benoemd door den Kantonrechter 
en leggen den - geheel van dien van art. 
29 Wet R. 0. afwijkenden - eed al, vast
gesteld bij art. 1 van het K . B. van 3 Jan . 
19II S. N °. 3. Art. 510 Sv. is derhalve nief 
op hen van toepassing. 2 Januari. 

Suriname en Curaçao. 
- Wet, houdende intrekking v oor Neder

landsch-lndië, Suriname en Curaçao van 
het voorbehoud, bedoeld in artikel i van 
de wet van 23 Juni i925, S. 253, houdende 
goedkeuring van het Protocol van Genève 
van 24 September i923 betreffende ar
bitrage-clausules. 

S. i7. 7 Maart. Blz. 89. 

Tabakswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Tabaks

wet 1921 artt. 7 en 45). - Uit den - uit 
de bewijsmiddelen gebleken - gang van 
zaken ( dat de kooper, tegelijk met de ge
kochte sigaretten, van req. bovendien een 
Goudsche pijp ontving en dat die pijp ter
stond daarop door req. werd teruggebracht 
voor twee cent, welke de kooper, dfo f 0.20 
had betaald, van req. terugontving) heelt 
het Hof afgeleid en ook gereedelijk kun
nen afleiden, dat gemelde handelingen in 
onderling verband moete n worden bezien, 
en dan te zamen hierop neerkomen, dat de 
sigaretten door req. werden verkocht en 
afgeleverd voor f 0 .18. - Het in de tweede 
plaats te Jaste gelegde, dat in zijn geheel 
is bewezenverklaard, omvat het verkoopen 
en het aflever·en als daarbij omschreven, 
hoedanige handelingen elk alzondèrlijk 
misdrijf opleveren, weshalve terecht twee 
geldboeten werden opgelegd. - · Ambts
halve qualificatie verbeterd en onder de 
voorschriften waarop de stféd is gegrond 
de artt. 62 Sr. en 215 Alg. wet vermeld. 

' 2 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Tabaks

wet artt. 61 en 80.) - Art. 61 der Tabaks
wet, o.m. bepalende, dat voor de naleving 
dezer wet door n.v.'s degenen, die de ven
nootschap in rechten vertegenwoordigen, 
aansprakelijk zijn, beteekent klaarblijke
lijk, dat alleen deze personen, en dus-niet 
de n.v. zelve, deswege aansprakelijk zijn. 
Het artikel luidt voorts geheel algemeen 
en moet dus geacht worden mede de straf
rechtelijke aansprakelijkheid te omvatten, 
tenzij van elders mocht blijken, dat de be
paling een meer beperkte strekking heeft. 
Dit laatste kan niet volgen uit de plaat
sing van het artikel in Hoofdstuk VII; de 
in art. 13 der Wet van 4 April 1870, S. 61 
vervatte voor de accijnzen in het algemeen 
gegeven regeling moet wijken voor die v.an 
een bijzondere accijnswet als de Tabaks
wet, terwijl art. Bo der Tabakswet, waarin 
weliswaar o. m. van " door eene naamloo
ze vennootschap gepleegde", door dez6 
wet strafbaar gestelde feiten sprake ,s, de 
duidelijkste aanwijzing van den aanspra
kelijken persoon, zooals deze bij art. 61 is 
geschied , nie t vermag te wijzigen. - Deze 
opvatting voert wel tot het resultaat , dat 
wegens door n.v. gepleegde, door de Ta
bakswet strafbaar gestelde feiten, meer 
personen strafrechtelijk vervolgd kunnen 
worden, indien gevangenisstraf, dan in
dien slechts geldboete kan worden opge
le{.1d, doch dit kan geen reden zijn om de 
wet anders te lezen dan zij luidt. 

15 J anuari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Wet 

26 Aug. 1822 S. 18 art. 310; Tabakswet 
1921 S. 712 art. 50). - De Algemeene Wet 
is blijkens haar benaming en inhoud een 
algemeene wet over de heffing der rech
ten van in- uit- en doorvoer en van de 
accijnzen, bedoeld om binnen liet belas
tingstelsel als al{.1emeene wet te gelden 
voor de heffing. Zij bevat, in overeenstem-
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ming daarmede, geen enkel voorschrift 
waaruit kan volgen, dat voor de toepasse
lijkheid harer bepalingen op een bepaalde 
accijnsheffing, ook al is die accijns gere
geld in een eerst na de totstandkoming der 
Alg. Wet tot stand gekomen bijzondere 
wet, nog een nadere van toepassingverkla
ring bij de wet noodig zou zijn. - De om
standigheid, dat in de Tabakswet z92z, S. 
72r art. JIO der Alg. Wet niet uitdrukkelijk 
is van toepassing verklaard kan geen grond 
opleveren om dat artikel ten deze niet van 
toepassing te achten. Evenmin kan de aard 
van dat voorschrift daartoe aanleiding ge
ven , waar dit voorschrift blijkens zijn 
plaatsing onder de rubriek "Algemeene 
Voorzieningen" een voorschrift is van al
gemeene strekking, geldende voor alle be
lastingen (invoerrechten en accijnzen) op 
wier helling de Alg. Wet betrekking heeft. 
- De beteekenis van het begrip "vervoe
ren" in art. 50 van genoemde Tabakswet 
wordt mede bepaald door hetgeen volgens 
art. 3zo der Alg. Wet als vervoeren wordt 
beschouwd. - Nu bewezen is verklaard, 
dat req. ongebanderolleerde zakjes tabak, 
ongedekt door eenig document en kenne-

- lijk niet voor eigen gebruik bestemd onder 
zijn beheer heeft gehad (in een markt
kraam) is terecht aangenomen, dat hij ge
noemde zakjes tabak heeft vervoerd. 

27 Mei. 
- Besluit van den Secret2ris-Generaal van 

het D epartement van Financiën, houdende 
nadere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 16 Maart 1922, S. 1939, no. 442, 
tot uitvoering van enkele bepalingen van 
de Tabakswet, S. 1921, no. 712 . 

S. S.407. 2 Augustus. Blz. 173. 
Telefoon en teleg·rafle. 
- Besluit, betreffende toepasselijkheid be

palingen van Hoofdstuk III van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit op personeel 
van de Western UnionTelegraphCompany 
en de Commercial Cable C ompany. 

S. 349. 1 Mei. Blz. 243. 
- B eschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenlandsche 
Zaken betreffende in het binnenlandsche 
post- en telefoonverkeer toe te passen ta
rieven. 

S. S.302. 12 Augustus. Blz. 224. 
- Beschikking van de Secretarissen-Gene

raal van de D epartementen van Binnen
landsche Z aken en van Financiën over de 
gemeentelijke telefoonnetten te Amster
dam, Rotterdam en 's-Gravenhage . 

. S . S .307. 7 September. Blz. 3n. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het Verdrag van Ge
nèv e betreffende de gedeeltelijke herzie
ning van het Verdrag van Genève (1925) 
betreffende schadeloosstelling voor be
roepsziekten, dat op 21 Juni 1934 door de 
Algemeene Conferentie van de Interna
tionale Organisatie van den Arbeid in haar 
r8de zitting als ontwerp-verdrag werd 
aangenomen. 

S. ro. 15 Januari. Blz. 68. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het op 12 Januari 1938 
te Parijs onderteekende aanvullend proto
col op de overeenkomst van Parijs van 12 
Juni 1934, houdende regelen betreffende 
het bergen van torpedo's (S. 1934, n° . 
582) . S. 11. 7 Februari. Blz. 70. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het Protocol van Parijs 
van 6 October 1938, met bijlage, tot wijzi
ging van de basis-nomenclatuur, bedoeld 
in lid 2 van artikel 2 van de op 19 Juni 
1934 te Londen gesloten internationale 
overeenkomst betreffende de statistieken 
van doodsoorzaken (S. 1934, n ° . 660 en 
1936, n °. 99 E). 

S. 12. 13 F ebruari. Blz. 71. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 31 Mei 1937 te 
Parijs gesloten herziene internationaal ver
drag van 21 Juni 1920 tot oprichting te 
Parijs van een Internationaal Instituut 
voor Koeltechniek. 

S. 13 . 19 Februari. Blz. 74. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ne

derlandsch-Duitsch verdrag nopens de re
geling van het goederenverkeer met bij -
lagen en bijbehoorend slotprotocol op 25 
Maart 1939 te Berlijn gesloten. 

S. 14. 24 Februari. Blz. 78. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de toepasselijkverkla
ring op Nederlandsch-Indië van het Ver
drag van Genève van 30 Maart 1931 tot 
het brengen van eenheid in de verkeers
teekens (S. 1934, n°. 44). 

S . 15. 24 Februari. Bb:. 88. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

6 Maart 1939 te Berlijn tusschen Neder
land en Duitschland gesloten Verdrag no
pens de wijziging van vroegere grensver
dragen. S. 16. 7 Maart. Blz. 88. 

- Wet, houdende intrekking voor Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao van 
het voorbehoud, bedoeld in artikel 1 van 
de wet van 23 Juni 1925, S. 253, houdende 
goedkeuring van het Protocol van Genève 
van 24 September 1923 betreffende ar
bi trage-da usules. 

S. 17. 7 Maart. · Blz. 89. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de Akte van Parijs be
treffende de intellectueele samenwerking 
van 3 December 1938. 

S . 18. 12 Maart. Blz. 89. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de Verklaring van de 
Britsche Regeering dd. 6 Octob er 1938 in 
zake de aanneming door alle contractee
rende Regeeringen van het advies van de 
Internationale Rubberregelingscommissie 
v an 29 Maart 1938 betreffende de voort
zetting en wijziging van de op 7 Mei 1934 
te Londen gesloten internationale overeen
komst tot beperking van de productie en 
van den uitvoer van rubber, zooals deze 
reeds was gewijzigd bij de protocollen van 
Londen van 27 Juni 1935, 22 Mei 1936 en 
5 Februari 1937 (Stbl. 1934, n°. 436, 1936, 
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n °. 96 en 1937, n °. 22), alsmede van ge
noemd advies en van den herzienen tekst 
van vermelde overeenkomst. 

S. 19. 1 April. Blz. 204. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

h et Staatsblad van het Verdrag van Ge
nève betreffende de statistieken van loon 
en arbeidsduur in de voornaamste takken 
van het mijnbedrijf en andere industrieën, 
met inbegrip van het bouwbedrijf, het uit 
voeren van water-, spoorweg- en wegen
bouwkundige werken, en in den landbouw, 
dat op 20 Juni 1938 door de Algemeene 
Conferentie van de Internationale Orga
nisatie van den Arbeid in haar 24ste zit
ting als ontwerp-verdrag werd aangeno
men. S . 20. 5 April. Blz. 2I4. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de inwerkingtreding 
van de op 2 1 December I939 te Berlijn 
tusschen Nederland en Duitschland geslo
ten tweede overeenkomst nopens het ver
drag over het Nederlandsch-Duitsche be
talingsverkeer van I8 December I93 7 
(Stbl. 1938, nr. 27). 

S. 21. 9 April. Blz. 219. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 30 October 1939 
te Rome tusschen de Nederlandsche en de 
Italiaansche Regeering gesloten overeen
komst ter regeling van den handel in ge
neesmiddelen. 

S . 22. 16 April. Blz. 219. 
Tijd. 
- Besluit, tot vervroeging in r940 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der 
wet van 23 Juli 1908, S . 236. 

S . 381. 9 Maart. Blz. 41. 
r eewet. 
- Besluit. betreffende den in- en doorvoer 

van artikelen, afkomstig van vee. 
S. 680. 16 Januari . Blz. II. 

- B esluit, tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 16 Januari 1940, S. 680, ter 
uitvoering van artikel I2 der Veewet. 

S . 683 . 20 Februari. Blz. 63. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 14 der 

Veewet met betrekking tot de vergoeding 
van kosten van het onderzoek van in- of 
door te voeren veevoeder, voor zooverre 
dit geheel of gedeeltelijk bestaat uit dier
meel, beendermeel of bloedmeel. 

S. 684. I8 Maart. Blz. 159. 
Velllgheldswet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemee

nen maatregel van bestuur als bedoeld in 
artikel I9 , eerste lid, der Veiligheidswet 
1934 (,,Veiligheidsbesluit gevaarlijke 
werktuigen") . 

S. 842. 28 Maart. Blz. 135. 
- Besluit tot vasts telling van het tijdstip, 

waarop artikel 19, eerste lid, der Veilig
heidswet 1934 in werking treedt. 

S. 884. 23 April. Blz. 107. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht betreffende het ge
bruik van drukvaten, dienende voor de 
voortbeweging van motorvaar- en voertui
gen. S . O .802 . 28 Mei. Blz. II5. 

VereenJglng en verg·aderlng. 
- Verordening van de Secretarissen van de 

Departementen van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken ter verzekering van de 
openbare orde in Nederland. 

S. S.201. 21 Juni. Blz. u6. 
Verenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Verenwet 

art. 7). - Het recht van veer geeft niet -
tenzij in het bijzonder bij titel of anders
zins anders is bepaald -- de bevoegdheid 
om oeververbinding door middel van een 
brug tot stand te brengen. - Wel echter 
kan, indien eischers het recht van veer 
hebben, te dien aanzien rechtskrenking 
plaats hebbe n door het ter plaatse bouwen 
en voor het publiek openste/len van een 
brug. Door de mogelijkheid van zulk een 
rechtskrenking niet aan te nemen, heeft 
het Hoi den aard van het veerrecht en den 
omvang van de aan dit recht naar zijn aard 
toekomende bescherming miskend. ( An
ders: Proc.-Gen. Berger.) - De wet van 
6 Frimaire an VII heeft de particuliere 
veerrechten opgeheven. Herstel van het 
ten deze beweerde veerrecht heeft bij S.B. 
van 26 Maart 18r4 S. 46 niet plaats gehad, 
noch ook bij S. B. van 24 juli r8r4 no. 55. 
Het verwijt, dat het Hol niet ambtshalve 
herstel bij S. B. van r9 Februari r8r4 no. 
r7 heelt aangenomen kan reeds daarom 
geen doel treffen, omdat het niet in het 
cassatiemiddel is belichaamd. 

Vervoermiddelen. 
r6 Februari, blz. 438. 

- Besluit, houdende beschikking op beroe
pen tegen beschikkingen van de Commis
sie, bedoeld in artikel 5 van het Reglement 
Autovervoer Personen tot het verleenen, 
onderscheidenlijk weigeren en wijzigen van 
vergunningen voor uitoefening van auto
busdiensten tusschen Rotterdam, Dor
drecht en naburige gemeenten. 

S . 2591. 27 April. Blz. 291. 
- Eerste uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat ingevolge de Verordening nr. 
15/r940 van den Rijkscommissaris voor 
het J:>ezette Nederlandsche gebied, betref
fende het vervoer van personen en goede
ren. S. S.550. 18 Juni. Blz. 123. 

- Tweede uitvoeringsbesluit van den Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat ingevolge de Verordening Nr. 
15/I940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied, betreffende 
het vervoer van personen en goederen. 

S . S.551. 18 Juni. Blz. 123. 
- Derde uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat ingevolge de Verordening nr. 
15/1940 van den Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandsche gebied, betreffende 
het vervoer van personen en goederen. 

S . S.552. 18 Juni . Blz. 124. 
- Vierde uitvoeringsbesluit van den Secre

taris-Generaal van het Departement van 
Waterstaat betreffende het vervoer van 
personen en goederen. 

S. S.554. 1 Juli . Blz. 200. 
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- Verordening van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat, be
treffende de registratie van vrachtauto's, 
tractoren en landbouwtractoren. 

S. S.555. 3 Juli. Blz. 200. 
- Besluit van den Secretaris-Gen1>raal van 

het Departement van Waterstaat over het 
verblijf buiten de plaats van hun werk
zaamheid van vrachtauto's met een laad
vermogen van grooter dan I ton. 

S. S.556. 5 Augustus. Blz. 201. 
- Besluit van de Secretarissen- Generaal van 

de Departementen van Waterstaat , van 
Binnenlandsche Zaken, van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart en van Landbouw 
en Visscherij betreffende verlenging van 
de Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. 

S . S .557. 29 Augustus. Blz. 323. 
Zie Register Verord.bl. blz. 350 no. 164, 

Stbl. 1940 no. S .559. 
Vervoerprijzen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Waterstaat en van 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart be
treffende vervoerprijzen. (Vervoerprijsbe
sluit 1940.) 

S. S.561. 13 D ecember. Blz. 395. 
Y e rzekerln gs wezen. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de Departementen van Financiën en van 
Justitie betreffende bijzondere maatrege
len op het gebied van het verzekerings
wezen. 

S. S.422 . 22 November. Blz. 369. 
Vestigings wet Kleinbedrijf, 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vestigings

besluit Broodbedrijven 1938 artt. 1 en 2). 
- Ambtshalve: De door den Kantonr. aan 
het bewezene gegeven qualificatie, n .l. 
,,eene inrichting bestemd voor de uitoefe
ning van het broodbakkersbedrijf uitbrei
den, zonder daartoe van de K. v. K. ver
kregen vergunning" is niet een aanduiding 
van een strafbaar feit, omdat het zonder 
vergunning uitbreiden van een tevoren al
leen voor de uitoefening van het brood
bakkersbedrijf bestemde inrichting als zoo
danig bij geen enkel wettelijk voorschrift 
strafbaar is gesteld. - Volgens art. 1 Ves
tigingsbesluit Broodbedrijven valt onder 
,,uitoefening van het broodverkoopersbe
drijf" niet elk ten verkoop voorhanden 
hebben van niet uitsluitend of in hoofd
zaak voor gebruik ter plaatse bestemd 
brood, en in het geheel niet het aan het 
publiek verkoopen van ter plaatse gebak
ken brood, doch alleen het ten verkoop in 
voorraad hebben en het aan het publiek 
verkoopen van brood, dat niet alleen niet 
uitsluitend of in hoofdzaak voor verbruik 
ter plaatse bestemd is, doch dat boven
dien niet ter plaatse van den verkoop, dit 
is niet binnen dezelfde inrichting, is ge
bakken. - In het bewezenverklaarde heeft 
het woord ,,broodverkoopersbedrijf" slechts 
qualitatieve beteekenis e n uit de feitelijke 
omschrijving van het gebeurde blijkt dui
delijk, dat de ruimte, waarin het bakken, 
en die waarin het verkoopen plaats had, al 

-waren zij gelegen aan verschillende straten, 
behoorden tot een en dezelfde inrichting, 

zoodat het door req. verkochte brood juist 
wel ter plaatse was gebakken, terwijl in 
het midden is gelaten, of dit t. a. v. het 
brood, dat hij ten verkoop voorhanden had, 
al dan niet het geval was. Reeds hierom 
kan het bewezene niet vallen onder de ver
bodsbepaling van art. 2, lid 2 Vestigings
besluit Broodbedrijven. - Uit de in art. r 
van het Besluit voorkomende begripsbepa
lingen volgt trouwens, dat req., toen hij, 
zonder bestemming voor gebruik ter plaat
se, het door hem gebakken brood tevens in 
dezelfde inrichting aan het publiek ging 
verkoopen en dit eigen gebakken, en wel
licht ook ander brood, aldaar ten verkoop 
in voorraad ging houden, niet zijn bedrijf 
met de uitoefening van een ander bedrijf 
uitbreidde, doch bleef uitoefenen het 
broodbakkersbedrijf. 2 Januari. 

- Besluit tot wijziging van het Vestigings
besluit Slagersbedrijven 1938. 

S. 640. 4 Januari. Blz. 51. 
- Besluit tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van den 
brandstoffenhandel (,,Vestigingsbesluit 
Brandstoffenhandel 1940"). 

S. 647. 29 Februari. Blz. 55. 
- Besluit, tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van het 
rijwielbedrijf (,,Vestigingsbesluit Rijwiel
bedrijf 1940"). 

S. 648. 29 Februari. Blz. 57. 
- Besluit tot toepassing van de Vestigings

wet Kleinbedrijf 1937 ten aanzien van het 
schildersbedrijf (.,Vestigingsbesluit Schil
dersbedrijf 1940"). 

S. 649. 29 Februari. Blz. 60. 
- Besluit tot wijziging van het Vestigings

besluit Broodbedrijven 1938, zooals dit is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 6 Mei 
1939, S . 665. 

S. 654. 18 April. Blz. 130. 
- Besluit tot wijziging van het Vestigings

besluit Slagersbedrijven 1938, zooals dit is 
gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van 
23 Juni 1938, S . 666 en van 4 Januari 1940, 
S. 640. S. 655. 18 April. Blz. 130. 

- Besluit tot wijziging van het Vestigings
besluit Schoenbedrijven 1939. 

S . 656. 18 April. Blz. 131 . 
- Besluit tot wijziging van het Vestigings 

besluit Kantoorboekhandel 1939. 
S . 657. x8 April. Blz. IJI. 

- Besluit tot wijziging van het Vestigings
besluit Kruideniersbedrijf 1939. 

S. 658. 18 April. Blz. 132. 
- Besluit tot wijziging van het Vestigings

besluit Automobiel- en Garagebedrijf 1939. 
S. 65q. 18 April. Blz. 132. 

- Besluit tot wijziging van het Vestigings
besluit Kappersbedrijven 1939. 

S . 660. 18 April. Blz. 133. 
- Besluit tot wijziging van het Vestigings

besluit K a ntoormachinehandel 1939. 
S. 661. 18 April. Blz. ,33. 

- Besluit tot wijziging van het Vestigings
besluit Bloemenverkoopersbedrijf 1939. 

S . 662. 18 April. Blz. 134. 
- Besluit tot wijziging van het Vestigings

besluit P oeliers bedrijven 1939. 
S . 663. 18 April. Blz. 134. 

l 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (Vestigings
wet Kleinbedrijf 1937 artt. 2, 14). - Het 
hebben van een vergunning tot het vesti
gen van een inrichting als bedoeld in art. 1 

der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 brengt 
mede, dat men het bedrijf, ter uitoefening 
waarvan de inrichting bestemd is, daarin 
mag uitoefenen, onverschillig in welken 
omvang men dit zou wenschen te doen. -
Uit de bepaling van art. 2 aanhef en onder 
a dier wet volgt dan ook, dat hij, die een 
bestaande inrichting ter uitoefening van 
een zeker bedrijf naar een ander binnen 
dezelfde gemeente gelegen perceel ver
plaatst, dit is hij, die zulk een bestaande 
inrichting met het tot dusver daarin uit
geoefend bedrijf verlaat om dit bedrijf naar 
een andere binnen dezelfde gemeente ge
legen inrichting over te brengen en daarin 
voort te zetten, na die overbrenging aan 
dit bedrijf eiken door hem gewenschten 
omvang mag geven en niet is in te zien, 
waarom hij het niet zou mogen samen
smelten met een ander gelijksoortig bedrijf, 
dat tot dusver door een ander in de nieuw 
betrokken inrichting werd gedreven. 

20 Mei. 
- Beschikking van den Secretaris-Generaal 

van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart, betreffende de uit
voering van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937. S . S .603. 29 Juni . Blz. 181. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het Departement van Handel, Nijver
heid en Scheepvaart betreffende de uit
voering van de Vestigingswet Kleinbedrijf 
1937. S. S.603 A. 29 Juni . Blz. 323. 

- Arrest van den Hoogen Raad.(Vestigings
wet Kleinbedrijf 1.937 art. 14; Vestigings
besluit Automobiel- en Garagebedrijf 1939 
art. 2.) - Voor de vestiging op II Febr. 
1939 van de in de bewezenverklaring om
schreven inrichting was noodig een ver
gunning van den Minister van Econ. Za
k en en zulks op grond van de op art. 1, se 
Jid der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
steunende beschikkingen van dien Minis
ter. Deze zoogenaamde sperregeling is ver
vallen met ingang van 7 Juni 1939, toen 
in werking trad het Vestigingsbesluit 
Automobiel- en Garagebedrijf 1939, maar 
deze wijziging cler wettelijke voorschriften 
heeft niet kunnen aantasten, dat de be
doelde inrichting was ee n inrichting ge
vestigd zonder de daartoe ingevolge de 
juist genoemde wet vereischte, dat is tij
dens de vestiging vereischte, vergunning. 
- Het op 7 {uni 1939 in stand houden van 
het bedrijf in die inrichting leverde dus 
evenals op de voorafgaande dagen op: ,,het 
in" een inrichting, gevestigd zonder de daar
toe ingevolge de Ves tigingswet Kleinbe
drijf 1937 vereischte vergunning, het daar
in uitgeoefend bedrijf in stand houden", 
strafbaar geste/cl bij art. 14 der genoemde 
wet, zoodat de Kantonrechter door dit be
wezene niet strafbaar te verklaren en den 
req. ter zake van alle rechtsvervolging te 
ontslaan, dit wetsvoorschrift heeft ge
schonden. 21 October. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ·(Vesti
gingswet Kleinbedrijf 1937 art. 1). - Met 
den eersten zin van lid 5 van art. 1 der 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 in zijn 
oude redactie was kennelijk niets anders 
bedoeld dan dat een z.g. sperregeling, be
houdens eerder verval ingevolge den vier
den zin, slechts gedurende 6 maanden van 
kracht zou zijn . - De stelling, dat de 
Minister niet bevoegd zou zijn een z.g. 
sperregeling te treffen t. a . v. gemeenten, 
waarvoor ingevolge een aanwijzing als be
doeld in art. 1 lid 2 der wet het bij het te 
volgen vestigingsbesluit uit te vaardigen 
verbod, niet zou gelden vindt in de wet 
geen enkelen steun. - Het is niet in te 
zien, waarom de Minister, die ook reeds 
volgens Jid 5 van art. 1 in zijn oude re
dactie met betrekking tot eiken tak van 
detailhandel een z .g. sperregeling kon 
treffen, in de voormelde beschikking van 
7 Juni 1938 aan het begrip kruideniersbe
drijf niet een zoodanige beteekenis zou 
hebben mogen hechten, dat het in die be
schikking onder 1 gestelde verbod ook op 
andere inrichtingen dan die, waarin in den 
zin van het spraakgebruik het kruideniers
bedrijf wordt uitgeoefend, van toepassing 
was. 16 December. 

VlsscherUwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. - (Vis

scherijwet art. 17; Politieverord. van het 
Waterschap Starnmeer en Kamerhop art. 
4). - Het in art. 4 lid 4 der Politieverorde
ning van het Waterschap Starnmeer en 
Kamerhop uitgevaardigd verbod om o.m. 
aan de daar bedoelde omringdijken en bin
nendijken hengels uit te houden of te leg
gen, betreft geenszins eenzelfde punt als 
waaromtrent in art. 17 der Visscherijwet 
(S. 1931 No. 410) is voorzien. De vraag 
toch, of men om in zekere wateren te mo
gen visschen een vergunning vandenvisch
rechthebbende zal behoeven, een vraag 
waarop art. 17 voornoemd betrekking 
heelt, is een andere dan de vraag, of men 
met het doel om in die wateren te visschen 
zich met een vandaar uit te water gehou
den vischtuig op aan die wateren grenzen
de landgedeelten zal mogen bevinden. 

8 Januari . 
-- Besluit, tot vaststelling van den dag, 

waarop voor het seizoen 193g-1940 de 
haringvisscherij geacht wordt te zijn ge
eindigd. S . 682. 7 Februari. Blz. 62. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Alg. Keur 
van het Hoogheemraadschap) . - T erecht 
heeft de Rechtb. beslist, dat art. 5obis der 
A/gemeene Keur van het Hoogheemraad
schap van DeJfland niet inhoudt bepalin
gen omtrent een punt, waaromtrent art . 
.17, Jid" aanhef en sub b der Visscherijwet 
r931, S. 410 een voorziening geeft. De 
vraag toch of, om in zekere wateren te 
mogen visschen, vergunning van rechtheb
bende op het vischrecht vereischt is ( een 
vraag waarop laatstbedoeld voorschrift 
een antwoord geelt), is een andere dan 
die, of men bij het visschen in die wateren 
zich op de daarlangs gelegen gronden zal 
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mogen bevinden. Req. meent dus ten on
rechte, dat art. 3 der Keurenwet aan het 
verbindend zijn van eerstgenoemd voor
schrift in den weg zou staan. - Ambts
halve de qualificatie en art. 54 van de 
Keur, als bepaling waarop de straf mede 
berust, vermeld. z2 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Visscherij
wet artt. z6 lid 7 sub c en z7 lid 3 sub b). 
- D e Rechtb.: De omstandigheid, dat het 
ondereinde van de snoer voorzien is van 
een groot aantal haken ontneemt aan het 
vischtuig niet het karakter van hengel. -
Bevestigd door den H. R. 24 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Algemeen 
Visscherijreglement voor de binnenwate
ren, art. 3.) - Rechtb. in zaak roln ° . 
444zo: Uit art. 3 lid 5 ze lid 3 volgt, dat 
hengelaars, bevoegd tot het visschen met 
den hengel geaasd met visch, de door hen 
gevangen benedenmaatsche vischjes niet 
behoeven vrij te laten ( zie de overwegin
gen der Rb. in conclusie A .-G.); volgt 
ontslag van rechtsvervolging. - Rechtb. 
in zaak roln° . 444z I: Nu art. 3 lid 5 in 
het algemeen bepaalde rechten toekent 
aan hengelaars, die bevoegd zijn tot het 
visschen met den hengel geaasd met visch, 
zonder daaraan den eisch te verbinden, 
dat de betrokkenen tot het daadwerkelijk 
uitoefenen van de betre/lende soort van 
visscherij mede bevoegd zijn, hetzij krach
tens eigen recht, hetzij krachtens vergun
ning van den rechthebbende op het visch
recht, valt verdachte, die wel in het bezit 
was van de vischakte, maar niet van een 
vergunning van den recht.hebbende op het 
vischrecht, te beschouwen als te zijn be
voegd geweest tot het visschen met den 
hengel geaasd met visch in den zin van 
voormeld artikel en behoefde hij de door 
hem gevan gen benedenmaatsche vischjes 
niet onmiddellijk nadat zij gevangen wa
ren weer in hetzelfde water vrij te laten, 
volgt ontslag van rechtsvervolging ( zie 
aanteekening onder het arrest). - Hooge 
Raad verwerpt het cassatieberoep in bei
de zaken. 28 October. 

Vlee11chkeurlngswet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken be
treffende de verrekening van keurloonen 
bij aanwijzing van centrale slachtplaatsen. 

S. S .803. 9 September. Blz. 352. 
Vliegers. 
- B esluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Justitie betreffende 
het oplaten van vliegers . 

S . S .204. 6 September. Blz. 3n. 
Voedselvoorziening. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij betreffende de bevoegdheden van 
den Directeur-Generaal van de Voedsel
voorziening en de instelling van een Col
lege voor de Voedselvoorziening. 

S . S.716. 10 September. Blz. 335. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal van 

de D epartementen van Landbouw en Vis
scherij en van Financiën betreffende de fi-

nanciering van uitgaven voor de voedsel
voorziening. 

S. S.716A. rn September. Blz. 335. 
- Besluit van den 'Secretaris-Generaal van 

het Departement van Landbouw en Vis
scherij met betrekking tot de voedselvoor
ziening (Voedselvoorzieningsbesluit). 

S. S .73 5. 21 December. Blz. 409. 
Volksgezond hehl. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken tot 
regeling van de aanstelling en de bevoegd
heden van p laatsvervangende inspecteurs 
van de Volksgezondheid. 

S . S.807. 31 October. Blz. 356. 
Volkshul&1°estlng. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, betreffende de rege
ling van de huisvesting en verzorging van 
personen, die tengevolge van het oorlogs
geweld onderdak van noode hebben. 

S . O.302. 29 Mei. Blz. III. 

VolkstelUng. 
- Besluit van den Opperbevelhebber van 

Land- e n Zeemacht, tot uitstel van de 
volks- en beroepstelling en van de bedrijfs
telling. S. O.303. 29 Mei. Blz. n2. 

Vordering. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 29 Augustus 1939, S. 679 U, 
tot uitvoering van artikel II, vierde lid, 
van de Algemeene Vorderingswet 1939. 

S. 652 . 9 April. Blz. 129. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Handel, Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Justitie, van Binnenland
sche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Financiën, van Wa
terstaat en van Sociale Zaken betreffende 
het vorderen van goederen ingeval van 
buitengewone omstandigheden (Algemeen 
Vorderingsbesluit 1940). 

S . S.617. 22 Augustus. Blz. 325. 
Vreemdelingen., 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet van 

z7 Juni z9r8 S . 4zo art. 2). - Tegen de 
beslissing der Rechtbank, gegeven krach
tens art. 2 der wet van z7 Juni z9z8 S. 410 
tot nadere voorziening betrellende vreem
delingen, is geen hooger beroep toegelaten. 

29 Januari. 
Waardeverm,eerd erlngsbelastlng. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën tot hef
fing van een belasting op de waardever
meerdering van onroerende zaken. 

S . S.424. 27 November. Blz. 372. 
Warenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Warenwet 

art. 6; Margarinebe.sluit artt. 2 en 4). -
De Rechtb. beschouwt het door req. aan 
het ziekenhuis verkoopen en afleveren van 
een waar, welke door hem .,aan den ad
ministrateur van voormeld ziekenhuis was 
aangeduid als margarine met boter", ter
wijl in die waar geen of nagenoeg geen bo
ter aanwezig was, als het afleveren van 
ondeugdelijk samengestelde waar - al was 
op de verpakking het woord "margarine" 
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vermeld - , omdat req. aan wien bij open
bare aanbesteding in Dec. 1938 overeen
komstig zijn inschrijving de Je,,ering van 
de voor het ziekenhuis benoodigde "me
lange" was gegund, nu ook melange had 
behooren te · leveren en niet margarine 
zonder boter. - Echter - nog daargelaten 
dat zoodanige wanpraestatie niet zou op
leveren het strafbare feit, waaraan de 
Rechtb. req. schuldig oordeelde - spreekt 
de t .1./. van zoodanige vroeger gesloten 
overeenkomst in het geheel niet. De 
Rechtb. heeft - het strafbare van req.'s 
handeling "juist" hierin ziende, dat hij 
leverde een waar, die niet beantwoordde 
aan de daaraan volgens inschrijl'ing en 
gunning te stellen eischen - niet beraad
slaagd en beslist op den grondslag der t./.1. 
- Anders Adv.-Gen. Rombach: deze nog 
omtrent de andere middelen, a. Uit het 
feit, dat het Margarinebesluit: de aandui
ding "melange" gebiedend voorschrijft 
voor margarine waarin een bepaalde hoe
veelheid botervet aanwezig is, volgt niet 
dat een waar niet mondeling door den ver
kooper kan worden aangeduid als ·marga
rine met boter en dat met die aanduiding 
geen rekening zou moeten worden gehou
den. b. De bepaalde methode van onder
zoek is volgens art. 4 van het Margarine
besluit alleen imperatief voorgeschreven 
voor het onderzoek of het in margarine 
aanwezige botervet in zoodanige mate zich 
daarin bevindt, dat de waar "melange" 
mag en moet wordl"n genoemd, doch i.c. 
ging het niet om de vraag of de waar vol
deed aan de wettelijke vereischten van 
,,melange". c. Het vonnis der Rechtb. 
houdt geen tegenstrijdige beslissingen in. 
d. De qualificatie dient te worden ,,erbe
terd. l 2 Januari. 

- Besluit tot vaststelling van een Vischbe
sluit op grond van de artikelen 14 en 15 
der Warenwet, S. 1935, n°. 793. (Vischbe-· 
sluit 1940, S . 840). 

S. 840. 18 Januari. Blz. 63. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Broodbe

sluit S. 1925 No. 478 art. 14). - Terecht 
overwoog de Kantonr., dat, nu het Brood
besluit S. 1925 No. 478, den eisch stellend, 
dat roggebrood vrij moet zijn van conser
veermiddelen, niet inhoudt welke stoffen 
conserveermiddelen zijn en in welke mate 
ze niet aanwezig mogen zijn, eene dagvaar
ding niet anders behoeft te vermelden dan 
dé stof, die de waren bevatten, waarbij dan 
uit het onderzoek ter terechtzitting moet 
blijken en door het 0. M. rnoet worden be
wezen, dat die stol een conserveermiddel 
is, terwijl de aanwezigheid van die stol in 
hoe geringe mate ook, wanneer is bewezen, 
dat het een conserveermiddel is, tengevol
ge heelt, dat de waren niet voldoen aan 
den bij genoemd K. B. gestelden eisch. -
Nu een nadere aanwijzing van de stoffen, 
die als conserveermiddelen in den zin van 
art. 14 lid 1 sub h van voormeld Broodbe
sluit moeten worden aangemerkt, ont
breekt, heeft de Kantonr. terecht zelfstan
dig onderzocht en beslist, of tot die stoffen 

benzoëzuur behoort. - Omtrent het ge
oorloofd gehalte van keukenzout is in art. 
9 lid 2 van genoemd Broodbesluit een "spe 
ciaal voorschrift" gegeven. Op dit voor
schrift stuit af het vierde middel van req., 
stellend, dat, naar de opvatting, die de 
Kantonr. van conserveermiddelen heelt, 
elk gebruik van keukenzout strafbaar zou 
zijn. 24 Juni. 

Waterschap1ien. 
- Arrest van den Hoogen Raad. - (Vis

scherijwet art. 17; Politieverord. van het 
Waterschap Starnmeer en Kamerhop art. 
4). - Het in art. 4 lid 4 der Politieverorde
ning van het Waterschap Starnmeer en 
Kamerhop uitgevaardigd verbod om o.m. 
aan de daar bedoelde omringdijken en bin
nendijken hengels uit te houdell of te leg
gen, betreft geenszins eenzelfde punt als 
waaromtrent in art. 17 der Visscherijwet 
(S. 1931 No. 410) is voorzien. De vraag 
toch, of men om in zekere wateren te mo
gen visschen een vergunning vandenvisc;h
rechthebbende zal behoeven, een vraag 
waarop art. 17 voornoemd betrekking 
heelt, is een andere dan de vraag, of men 
met het doel om in die wateren te visschen 
zich met een vandaar uit te water gehou
den vischtuig op aan die wateren grenzen
de landgedeelten zal mogen bevinden. 

8 Januari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 9 

Mei 1902 S. 54 artt. 12, 16.) - Hof: Het 
verzet is door de Rechtb. ten onrechte ont
vankelijk geacht, daar de verzet-dag,·aar
ding was uitgebracht op een tijdstip, waar
op krachtens het bepaalde bij art. 12 Be
voegdhedenwet, het verzet niet meer 
rechtsgeldig kon plaats vinden. - H. R.: 
In art. 16 Bevoegdhedenwet is onder af
wijzen van het verzet mede begrepen niet
ontvankelijkverklaring van hem, die het 
verzet heeft gedaan, in zijne vordering. -
Wanneer dit art. spreekt van hooger be
roep of beroep in cassatie, heelt het het 
oog op het instellen van zoodanig beroep 
en doet het derhalve de ontvankelijkheid 
van het beroep afhangen van eene voor
loopige betaling, die aan het instellen daar
van is voorafgegaan. Betaling na de con
clusie van antwoord in cassatie kon der
halve het beroep niet ontvankelijk maken. 
- Proc. -Gen. Berger bovendien: 's Hofs 
beslissing is juist en berust op eene juiste 
uitlegging van art. 12 Bevoegdhedenwet. 

3 Mei. 
·waterstaat. 
- Wet tot vas tstelling van bepalingen t e r 

beperking van gevaren, voortvloeiende uit 
beschadiging van waterstaatswerken , ge
legen in een of meer der provinciën Zuid
Holland, Noord-Holland en Utrecht, in 
verband met de tegenwoordige buitenge
wone omstandigheden. 

S. 520. 4 April. Blz. 248. 
Waterstaatswet. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge

meene regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) 
- Nu de onderwerpelijke perceelen door 
vergraving tot waterplas zijn geworden, 
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hebben zij daardoor elk belang bij de be
maling verloren en behooren zij mitsdien 
van den algemeenen ligger van het water
schap te worden afgevoerd. - Ten onrech
te hebben Ged. Staten het waterschapsbe
stuur uitgenoodigd de perceelen van den 
ligger af te voeren in stede ; an zelf dezen 
ligger te wijzigen in dier voege, dat zij van 
den ligger worden afgevoerd. 26 Maart . 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Wet houdende algemeene re
gels Waterstaatsbestuur art. 19 j 0

• art. 20) . 

- Wel spreekt art. 19 A IV van " beta
ling" van bestuursleden, en betreft het in 
casu een weigering van goedkeuring door 
Ged. Staten van een benoeming tot voor
zitter van een polder, doch nu volgens het 
Alg. Reglement de hierbedoelde goedkeu
ring tot toelating strekt, houdt het be
sluit van Ged. Staten in een beslissing 
omtrent toelating van een bestuurslid en 
is dit besluit aan beroep onderworpen. 
Daar het besluit niet met redenen is om
kleed, is het genomen in strijd met ar_t. 20. 

- Het Alg. Reglement stelt de benoem
baarheid tot bestuurslid mede afhankelijk 
van het hebben van de rechten van eigen
dom als anderszins van omslagplichtig 
land of ,vater, met dien ver.stande dat 
iemand, die niet aan dezen eisch voldoet, 
onder goedkeuring van Ged. Staten tot 
voorzitter kan worden benoemd. Nu er in 
den polder verschillende voor voorzitter 
geschikte personen zijn, die aan de gestel
de eischen voldoen en bereid zijn een be
noeming te aanvaarden, en de thans be
noemde niet zoodanig uitsteekt, dat het 
maken van een uitzondering gerechtvaar
digd zou zijn, wordt de gevraagde goedkeu
ring op de benoeming geweigerd. 

· 19 November. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat. (Wet houdende algemeene 
regelen Waterstaatsbestuur art. 19). - Nu 
het klassificatiebesluit voor de bemaling 
slechts bouwlanden en gebouwde eigen
dommen alsmede weilanden in de klassifi
catie betrekt, en de onderhavige perceelen 
der N. V. Ned. Spoorwegen ( spoorbaan) 
niet daaronder vallen, had hun plaatsing 
op den bemalingsligger - en dus ook op 
den algemeenen ligger - niet mogen ge
schieden alvorens het klassi!icatiebes/uit 
was herzien. 4 December. 

Wederopbouw. 
- B esluit van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht, betreffende den we
deropbouw I. 

S. O.550. 21 Mei. Blz. n4. 
- Besluit van den Opperbevelhebber v an 

Land- en Zeemacht betreffende den We
deropbouw (II) . 

S . 0 .5s2 . 24 Mei. Blz. 405. 
- Besluit van de Secretaris-Generaal van 

de Departementen van Justitie, van Was 
terstaat en van Financiën tot regeling 
van de onteigening ingevolge artikel 5 van 
het besluit betreffende den Wederopbouw 
(II) . S . S.205. ro October. Blz. 337. 

- Besluit van de S ecretarissen-Generaal van 
de Departementen van Justitie, van Wa
terstaat en van Financiën tot regeling van 
de uitgestelde bepaling bij onteigeningen, 
als bedoeld in artikel 7 van het Besluit 
No. r68/r940 tot regeling van de onteige
ning ingevolge artikel s van het besluit be
treffende den Wederopbouw (II). 

S. S .209. 14 December. Blz. 360. 
Wegenwet. 
- Árrest van den Hoogen Raad. (Gemeen

tewet art. 280; Wegenwet art. 4). - Voor 
de vaststelling van het begrip " openbare 
weg" bij de toepassing van art. 280 Ge
meentewet dienen de bepalingen der We
genwet te ,vorden gevolgd; hieraan kan 
niet afdoen dat dit artikel vóór de inwer
kingtreding der wet is totstandgekomen, 
zijnde het immers na die inwerkingtreding 
ongewijzigd gehandhaafd. ( Anders: de R. 
v. B.). - Echter is - nu in dit geding op 
de in art. 4, ie lid onder I en Il der We
genwet vervatte feitelijke omstandigheden 
geen beroep is gedaan - de vraag, of de 
wet al dan niet in beschouwing moet wor
den genomen en zoo ja welk artikel daar
van, niet van belang, vermits - waar het 
hier kennelijk geldt de beoordeeling van 
een reeds vóór de inwerkingtreding der 
Wegenwet ontstanen toestand - in alle 
gevallen dezelfde maatstaf moet worden 
aangelegd. - Die maatstaf is echter een 
andere dan de door den R. v. B. gebezigde 
- het gebruik dat van de wegen wordt ge
maakt i . v. m. de daaraan door den recht
hebbende gegeven bestemming -, immers 
moet, zal van openbaren weg sprake zijn, 
blijken van den wil ook der overheid. -
Wijders blijkt uit de overwegingen van 
den R. v. B. niet voldoende duidelijk of 
deze heeft inachtgenomen dat het door 
den rechthebbende op den weg feitelijk 
toelaten van het verkeer dezen nog niet 
openbaar doet zijn; meer bepaalde/ijk 
kunnen de door den R . v. B. als vaststaan
de aangenomen feitelijke omstandigheden 
( de aanwezigheid van borden, o. m. te
kennengevend dat de toegang is verboden 
voor personen wien die toegang vanwege 
de Staatsmijnen is ontzegd en dat de we
gen eigen wegen der Staatsmijnen zijn; en 
het vóór de inwerkingtredin,;, der Wegen
wet tijdelijk als/uiten van den toetan~ en 
aanbrengen van borden met "Verboden 
toegang", Red.) slechts dàn aan het aan
nemen van een bestemming door belang
hebbende tot openbaren weg niet in den 
weg staan, indien daartegenover feitelijke 
gedragingen van belanghebbende kunnen 
worden gesteld welke desondanks de ge
dachte aan een enkel tot wederopzeggens 
gedoogen van het verkeer uitsluiten; met 
name is het voormelde tijdelijk afsluiten 
en aanbrengen van borden met "Verboden 
toegan1f' slechts dan niet ter zake dienen 
de, indien reeds vóórdien de bestemming, 
met den wil der overheid, tot openbaren 
weg heeft plaats gehad. - De bestreden 
uitspraak vernietf.d_d en de zaak verwezen 
naar den R. v. B . 6 Maart, blz. 447. 
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- Koninklijk besluit. (Wegenwet art. 4). -
T en onrechte hebben Ged. Staten een weg 
aangemerkt als openbaar ingevolge art. 4 
ie Jid onder III op grond, dat deze weg 
zou zijn aangelegd op een oud duinslag, 
hetgeen vroeger rechtens reeds openbaar 
was. Daargelaten of een dergelijk slag in
derdaad wel openbaar is geweest, heeft dit 
een geheel andere ligging gehad dan be
doelde weg. Bovendien heelt de gemeente, 
·vóór tot aanleg van den weg werd over
gegaan, recht van uitpad gevraagd en ver
kregen van de eigenaren van het duin het
geen niet noodig ware geweest, indien de 
weg zou zijn aangelegd op een reeds open
baar duinslag. - De openbaarheid van een 
ander gedeelte weg wordt aangenomen op 
grond, dat in de betrokken streek van ouds 
de dijken van de verschillende polders, 
waarop de onderhavige weg ligt, wegen 
voor algemeen gebruik zijn geweest. 

II April. 
- Besluit, houdende beslissing op de be

roepen, ingesteld door burgemeester en 
wethouders van Kampen, door A. J . 
Spronk te Wezep, Joh. v. d. Sterre te Zoe
terwolde en T . A. Spronk te W ezep, en 
door J. Steert te Doornspijk, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Gel
derland van 7 September 1938 no. 206, tot 
vaststelling van den legger van de wegen 
in de gemeente Oldebroek. 

S. S.2590. 13 April. Blz. 192. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Waterstaat. (Wegenwet art. 4.) - De be
stemming van openbaren weg valt met ge
noegzame zekerheid af te leiden uit het 
feit, dat het ,•oetpad sinds onheuglijke tij
den als kerk- , school- en gewoon voetpad 
wordt gebruikt, gevoegd bij de omstandig
heid, dat de in het voetpad aanwezige von
ders worden onderhouden door een ker
spel, hetgeen met het particuliere karakter 
van het pad bezwaarlijk zou zijn te rijmen 
en er veeleer op wijst, dat in vroeger ja
ren het pad door den eigenaar ten dienste 
van het algemeen is gesteld. Bovendien 
pleit ten gunste van de openbaarheid, dat 
het in een der twee gemeenten, waarin het 
pad ligt, gelegen gedeelte als openbaar 
voetpad op den legger voorkomt. Aan de 
openbaarheid kan niet afdoen, dat appel
lant door het aanbrengen van borden met 
,,Eigen voetpad" ter plaatse de toepasse
lijkheid van art. 4, eerste lid I heeft uit
gesloten. 20 September. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 4) . - T en 
onrechte hebben Ged. Staten het onder
haviR gedeelte van een weg op den legger 
geplaatst nu de openbaarheid niet kan 
volgen uit het bepaalde onder I en II van 
het ze lid, daar op het in geding zijnd ge
deelte op den vereischten tijd een bordje 
"eigen weg" is geplaatst, en voorts geen 
gegevens bekend zijn, waaruit zou moeten 
worden afgeleid, dat aan dit weggedeelte 
door den rechthebber:de te eeniger tijd de 
bestemming van openbaren weg is ge
geven. 2 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Waterstaat. (Wegenwet art. 9). - Ten 
onrechte hebben Ged. Staten goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot onttrek
king van een weg aan het openbaar ver
keer, nu de beteekenis van dezen weg voor 
dat verkeer zeer gering is, voor de onttrek
king goede redenen bestaan en een belang
hebbende, die tegen de onttrekking be
waar heeft gemaakt, vergunning zal krij
gen ook na de onttrekking v an den weg 
gebruik te blijven maken. 16 December. 

Werkloosheifl. 
- Besluit, tot vaststelling voor het jaar 1939 

van de schaal, als bedoeld in artikel 5 van 
het Koninklijk besluit van 1 Juli 1937, S. 
448, tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij ar
tikel 8 der wet van 4 Maart 1935, S. 76, 
houdende voorzieningen terzake van ge
meentelijke kosten van werkloosheidszorg, 
gewijzigd bij de wet van n September 
1936 (S. n ° . 402) . 

S. 440. 8 Januari . Blz. 94. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van het Koninklijk besluit 
van 20 April 1939 (Organisatiebesluit 
Werkloosheidsbestrijding 1939) (S. 81h) . 

S. S.802. 5 September. Blz. 351. 

Wlnkelslnltlngswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Winkel

sluitingswet artt. 1, 2, 3 en 7). - Een 
koffiehuis ( om besloten ruimte waar dran
ken aan het publiek in het klein plegen te 
worden verkocht en afgeleverd) beant
woordt volkomen aan de in art. 1, lid 1 der 
Winkelsluitingswet 1930 gegeven bepaling 
van het begrip "winkel". - Ten onrechte 
meent req., dat art. 2 der Winkelsluitings
wet niet zou doelen op koffiehuizen. Dit 
artikel toch heeft, behoudens de in andere 
artikelen der wet gemaakte uitzonderin
gen, op alle "winkels" en mede blijkens 
art. 3, lid 2 onder c, in het bijzonder ook 
op koffiehuizen, betrekking. - Wel wordt 
in art. 3 lid 2 onder c voor koffiehuizen en 
andere inrichtingen, waar uitsluitend of in 
hoofdzaak spijzen of dranken voor ver
bruik ter plaatse worden bereid of ten ver
koop in voorraad zijn, op de artt. 2 en 7 
der wet een uitzondering gemaakt , doch 
volgens de ondubbelzinnige slotwoorden 
der bepaling alleen voorzoover betreft den 
verkoop van spijzen en dranken voor ver
bruik ter plaatse, en dus o.m. niet voor 
het verstrekken van dranken aan het pu
bliek voor verbruik elders. 2 J anuari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Winkel
sluitingswet 1930 S . 460 artt. 3 en 7). -
Een winkelier, die ter uitvoering van een 
door een klant gedane bestelling een brood
je met pekelv/eesch toebereidt en het ver
volgens neder/egt op een zoodanige plaats, 
dat de klant het overeenkomstig des ver
koopers bedoeling tegen betaling tot zich 
kan nemen, waarna de klant zulks ook 
doet, bedient zonder twijfel dien klant in 
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den zin van art. 7 sub I der fVinkelslui
tingswet z930, S. 460. - Kantonr. en 
Rechtb. konden zeer zeker aannemen, dat 
het vermelde gebruik daarbij van de auto
maat, een schijnhandeling was, omdat in 
werkelijkheid van een normaal gebruik 
overeenkomstig de bestemming van het 
apparaat geen sprake kon zijn, daar de 
koopovereenkomst door persoonlijk con
tact tusschen verkooper en koopster was 
tot stand gekomen, de verkooper ingevolge 
die overeenkomst een bepaalde waar ter 
beschikking van die bepaalde koopster had 
gesteld, en het geheele gebruik van de 
automaat geen redelijk doel had gehad, 
omdat de uitvoering der overeenkomst 
even goed, en zelfs met minder omslag 
door eenvoudige terhandstelling, zonder 
plaatsing in het vakje en zonder de be
doelde manipulaties, had kunnen geschie
den. - Een redelijke en ook door de ge
schiedenis der wet gerechtvaardigde uit
legging van art. 3, ze lid, brengt mede, dat 
het niet op eiken verkoop van waren, waar
bij van het mechaniek van een verkoop
automaat wordt gebruik gemaakt, betrek
king heeft, doch alleen op een gebruik van 
zoodanig instrument, waarbij dit wordt be
nut overeenkomstig zijn bestemming om 
den verkooper geheel te vervangen, d.w.z. 
op een gebruik, waarbij een persoonlijke 
aanraking tusschen verkooper en kooper 
achterwege blijft, de verkooper zich met 
de levering en betaling van het bepaalde 
door den kooper gewenschte artikel niet 
bemoeit, kortom zijn directe medewerking 
aan de sluiting en de uitvoering der koop
overeenkomst door den automaat geheel 
wordt overbodig gemaakt. 24 Juni. 

Winstbelasting. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Financiën in zake 
het heffen van een winstbelasting en tot 
afschaffing van de dividend- en tantième
belasting. 

S. S .405. 26 Juli. Blz. 164. 
- Besluit van de Secretarissen-Generaal 

van de D epartementen van Financiën en 
van Binnenlandsche Zaken in zake het 
heffen van opcenten op de winstbelas
ting ten behoeve van de gemeenten. 

S . S.406. 26 Juli . Blz. •7'-
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Depa rtement van Financiën in zake 
het heffen van opcenten op de winstbe
lasting ten behoeve van het Rijk. 

S. S.427. u D ecember. Blz. 387. 
Woningwet. 
- K oninklijk besluit. (Woningwet art. 2) . -

Nu de gemeenteraad aan de kort te voren 
vastgestelde bouwverordening alsnog een 
overgangsbepaling wil toevoegen, krach
tens welke B . en W . nog gedurende twee 
jaren in bijzondere gevallen vrijstellin g 
kunnen verleenen van de z.g. ,,afstands
bepaling" ( ter roorkoming van lintbe
bouwing en verspreide bebouwing), kan 
niet worden gezegd, dat het bi_i een doel
treffende uitbreiding van de bebouiving 

betrokken openbaar belang zich daartegen 
bepaaldelijk zou verzetten. Met name is 
door Ged. Staten niet aannemelijk ge
maakt, dat de overgangsbepaling, welke 
strekt ter tegemoetkoming aan de bezwa
ren van sommige grondeigenaren tot het 
ontstaan van ontoelaatbare bebouwing 
langs de wegen in de onderhavige gemeente 
aanleiding zal geven. 2 Januari . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (B . W. art. 
z4oz; Woningwet art. 25). - Het middel 
zoekt de onrechtmatigheid van de aan de 
gemeente verweten handelingen niet in een 
inbreuk op een aan eischeres toekomend 
recht, doch in schending van een rechts
plicht door de gemeente. - Bij het eerste 
lid van art. 25 der Woningwet wordt aan 
de gemeente de verplichting opgelegd wo
ningen, die aan eene bepaalde omschrij
ving voldoen bij raadsbesluit, den Inspec
teur gehoord, onbewoonbaar te verklaren. 
Echter is in die bepaling aan de gemeente 
niet opgelegd de rechtsplicht zich te ont
houden van onbewoonbaarverklaring van 
woningen, welke niet onder de daarin ge
geven omschrijving vallen . z8 Januari. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. Il 

j 0
• art. ro). - Onder "belanghebbenden" 

in art. II derde lid en art. zo eerste Jid 
kunnen niet bij uitsluiting worden ver
staan de eigenaren van de perceelen, welke 
door de bijzondere rooilijnvoorschriften 
worden getroffen. Daartoe zijn in casu ook 
te rekenen de appellanten in verband met 
het feit , dat hun perceelen zijn gelegen aan 
een weg, voo, een gedeelte waarvan bij 
raadsbesluit een bijzondere voorgevelrooi
lijn is vastgesteld. 20 Januari . 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 37 
j 0

• art. 36). - De beslissing van den ge
meenteraad omtrent het ontwerp-uitbrei
dingsplan ingevolge art. 37 2e lid sluit in 
zich een beslissing over de daartegen in
gebrachte bezwaren; een afzonderlijke ge
motiveerde beslissing aangaande die be
zwaren wordt door de wet niet vereischt. 
- De vaststelling van een uitbreidings
plan is niet afhankelijk gesteld van een 
vooraf door den raad genomen besluit 
krachtens art. 36 4e lid, tot het nemen 
waarvan de raad rechtens wel bevoegd, 
doch niet verplicht is. Niet-naleving van 
h e t voorschrift van de eerste zinsned"ë van 
den tweeden zin van art. 36 4e lid heeft 
dan ook niet de onwettigheid van het plan 
tengevolge. - Wel zijn b~i een tweetal 
raadsbesluiten slechts vastgesteld plannen 
voor gedeelten der gemeente. terwijl Ged. 
Sta ten hebben goedgekeurd, ,,het uitbrei
dingsplan" voor de gemeente, doch dit 
brengt slechts mede, dat het besluit van 
Ged. Staten verbetering behoeft. 

20 J anuari . 
- B esluit tot verlenging van de schorsing 

van een besluit van den raad van Obbicht 
en Papenhoven betreffende bouwvergun
ning. S. 2302 . 27 Januari. Blz. 287. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36). 
- Wel hebben B. en W. zich bereid ver-
klaard appellants bezwaar tegen den over 
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zijn perceel geprojecteerden weg nader in 
overweging te nemen door een wijziging 
van het plan op dit punt te bevorderen, en 
is een raadsbesluit afgekondigd betreffend 
voorbereiding van zoodanige wijziging, 
doch nu gebleken is, dat de herziening van 
het plan ernstige vertraging ondervindt en 
een oplossing niet spoedig te wachten is, 
eischt de billijkheid, den over appellants 
terrein getraceerden weg, waardoor be
staande huizen worden getroffen, niet te 
handhaven. z Februari. 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
den raad van Delfzijl, tot het verleen en 
van bouwvergunning. 

S . 2303. 9 Februari. Blz. 287. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36). 

- Terecht is door appellanten bezwaar 
gemaakt tegen de in het uitbreidingsplan 
aan hun buitenplaatsen gegeven bestem
ming, welke he t mogelijk maakt, deze om 
te zetten in kleinere buitenplaatsen van 
zo H .A., daar het hier terreinen geldt, wel
ke worden ingesloten door een vrij dichte 
bebouwing in de aangrenzende gemeente. 
Anderzijds zijn deze buitenplaatsen drin
gend noodig als recrea tiegebieden voor de 
aangrenzende gemeente, zoodat elke be
bouwing daarvan behoort te worden ge
weerd. Dit brengt mede, dat deze land
goederen moeten worden bes temd voor 
doeleinden van openbaar nut - in welk 
geval zij binnen afzienbaren tijd van ge
meentewege zouden moeten worden aan
gekocht of onteigend, àf dat het instand
blijven van deze landgoederen als zooda
nig ook voor de toekomst door een over
eenkomst met de eigenaren wordt verze
kerd. Daar het hier recreatieterrein van 
de aangrenzende gemeente betreft, kan 
van de gemeente, waarin de goederen zijn 
gelegen niet worden gevergd, dat zij de 
hiervoor te brengen offers alleen draagt, 
en zal de juiste bestemming dezer terrei
nen dan ook moeten worden gevonden in 
onderling overleg tusschen de beiden ge
meenten. 16 Februari . 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36) . 
- Terecht is bij het ontwerpen van de 
regeling der bebouwing er van uitgegaan, 
dat de uitbreiding zóó moet worden ge
leid, dat zooveel mogelijk het in de ge
meenten aanwezige natuurschoon wordt 
bewaard, en is uit dien hoofde voor een 
aantal wegen open bebouwing met een 
minimum-terreinbreedte van 150 m. voor
geschreven. - Van schade voor bepaalde 
eigenaren is gee n sprake, waar zij slechts 
de winst, welke zij zich eventueel, in ver
band met indertijd totstandgekomen ver
betering van een weg, hadden voorgesteld, 
niet verwezenlijkt zullen zien. - Appel
lant maakt ten onrechte bezwaar, dat van 
zijn perceel z .4 h.a. onbebouwd, met be
stemming tot plantsoen, moet blijven, nu 
het geheele terrein ruim 8 h .a. groot is, 
zoodat hier van een overmatig percentage 
voor bestemming tot doeleinden van open
baar nut niet kan worden gesproken . -
Het aanwijzen van een bestemming voor 

reeds in de sfeer der bebouwing liggende 
terreinen, die er op neerkomt, dat deze 
terreinen voor de gemeente worden gere
serveerd, zonder dat de gemeente tot aan
koop daarvan behoeft over te gaan, is on- · 
billijk. 22 Februari. 

- B esluit tot verlenging van, de schorsing 
van een besluit van den raad van Princen
hage, tot het verleenen van bouwvergun
ning. S . 23015. 24 Februari. Blz. 287. 

- Koninklijk besluit . (Woningwet art. 2 ). -

Daar de door den gemeenteraad over het 
onderhavig perceel ge trokken voorgevel
rooilijn onaanvaardbaar moet worden ge
acht, hebben Ged. Staten ten onrechte 
volstaan met, onder goedkeuring van het 
raadsbesluit, aan den gemeenteraad de 
wijziging daarvan toe te vertrouwen. -
Een bepaling in de verordening tot vast
stelling van voorgevelrooilijnen, waarbij 
de vroeger vastgestelde "schadevergoe
ding$verordening" toepasselijk is op de bij 
de voorgevelrooilijnen betrokken percee
len, is niet te beschouwen als een voor
schrift, als bedoeld in art. 2 der Woning
wet, zoodat dit deel der verordening ten 
onrechte door Ged. Staten in de goedkeu
ring is betrokken. 28 Februari. 

- Besluit, tot vernietiging van 42 besluiten 
van den raad van Noorddijk, tot het ver
leenen van vrijstelling van de verplich
ting tot aansluiting van woningen op de 
drinkwaterleiding. 

S . 2341. 29 Februari. Blz. 288. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing 

van een besluit van den raad van Laren 
(G.), betreffende bouwvergunning. 

S. 2309. x April. Blz. 288. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36). 

- Terecht is men bij het ontwerpen van 
het onderhavig plan er van uitgegaan, dat 
de bestemming van gronden voor woning
bouw behoort te worden beperkt tot de 
strooken, waar reeds woningen zijn ver
rezen, en dat de overige terreinen behoo
ren te worden bestemd voor bebouwing 
met ruime onderlinge afstanden. Appel
lant, wiens terrein tot de laatstbedoelde 
behoort, wordt door de daaraan gegeven 
bestemming niet benadeeld, aangezien, 
gelet op de geringe toeneming van het 
aantal woningen ter plaatse, zijn terrein 
voor de vaststellinR van het plan geens
zins als voor dichtere bebouwing in aan
merking komend kon worden beschouwd 
en derhalve van waardedaling van dit ter
rein als gevolg van die vastste//ing aller
minst sprake is. 6 April. 

- Koninklijk besluit. ( Woningwet art. 2) . -
Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
verleend aan een raadsbesluit tot vast
stelling van voorgevelrooilijnen, nu een 
afronding van een scherpen hoek van twee 
straten met het oog op het verkeer zeer 
gewenscht moet worden geacht. Daaraan 
doet niet af, dat het verkeer ter plaatse 
betrekkelij k gering is en in een der stra
ten slechts éénrichtingsverkeer is toege
laten, terwijl voorts het gemeentebestuur 
voornemens is de rooilijn spoedig te ver-
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werkelijken en een besluit tot onteigening 
van het aan appellant toebehoorend per
ceel door de Kroon is goedgekeurd, zoodat 
hij alsdan volledige vergoeding zal ver
krijgen van de door hem in verband met 
de rooilijn te Jijden schade. 9 April. 

~ Koninklijk besluit. (Woningwet art. 2). -
Nu vanwege het gemeentebestuur is ver
klaard, dat zoodra het onderwerpelijke 
stuk grond zal worden bebouwd, het ge
meentebestuur zal bevorderen, dat door 
de gemaente de voor de voorgevelrooilijn 
gelegen strook zal worden aangekocht of 
onteigend, kan niet gezegd worden, dat 
door de vaststelling der rooilijn appellant 
in ontoelaatbare mate in zijn bij dat per
ceel betrokken belangen zal worden ge
schaad. r9 April. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van een besluit van den raad van Hooge
veen betreffende bouwvergunning. 

S. 2310. 25 April. Blz. 288. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 4) . -

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een bepaling der bouwver
ordening, krachtens welke B. en W. vrij
stelling zouden kunnen verleenen van de 
verplichting tot aansluiting op het buizen
net der waterleiding, indien een middel tot 
watervoorziening aanwezig is, dat blijkens 
verklaring van den directeur van den wa
renkeuringsdienst in staat is deugdelijk 
drinkwater in voldoende mate te verschaf
fen , aangezien een zoodanige verklaring 
geen blijvenden waarborg geelt voor de 
deugdelijkheid van de drinkwatervoorzie
ning, daargelaten dat bij plaatselijke ver
ordening aan den directeur van genoemden 
dienst niet een taak kan worden opgelegd. 

3 Mei. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit 

van den raad van D elfzijl betreffende 
bouwvergunning. 

S . 234_3. 4 Mei. Blz. 289. 
- Besluit, tot vernietiging van een besluit 

van den raad van Wijchen, tot het verlee
nen van bouwvergunning. 

S. 2344. 4 Mei. Blz. 290. 
- Beslissing van den Opperbevelhebber van 

Land- en Zeemacht. (Woningwet art. 38). 
- Uit de omstandigheid, dat van de ter
reinen van appellanten een rechtstreeksch 
uitzicht bestaat op de terreinen , waarop 
het uitbreidingsplan betrekking heelt, en 
het voor hen derhalve van belang kan zijn, 
hoedanige bestemming aan deze laatste 
terreinen wordt gegeven, moet volgen, dat 
de appellanten als belanghebbenden in den 
zin van art. 38 zijn aan te merken. - Ten 
onrechte hebben Ged. Staten aan het on
derwerpelijk plan goedkeuring verleend, 
nu ingevolge dit plan de bebouwing ter 
plaatse te gedrongen zou worden door de 
vermeerdering van het aantal te bouwen 
woningen en de daarmede verband hou
dende vermindering van het grondopper
vlak per huis, welke voor ettelijke der te 
bouwen villa's zelfs 20 % bedraagt. 

25 Mei. 

- Beschikking van den Secretaris-Generaal 
van het D epartement van B innenlandsche 
Zaken, betreffende onttrekking van woon
ruimte aan haar bestemming. 

S. S .301. 13 Juli . Blz. 162. 
- Besluit van den Secr.-Gen. van Binnen

landsche Zaken. (Woningwet art 36). -
Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
keuring verleend aan een wijziging van het 
uitbreidingsplan, beoogend de mogelijk
heid te openen tqt stichting van een garage 
achter het middelste van drie in het plan 
ontworpen eengezinshuizen, aangezien, 
toen de gronden, waarop de villa's zijn ver
rezen, in erfpacht werden uitgegeven, de 
erfpachters redelijkerwijze mochten ver
wachten, dat de te bouwen villa's in een 
villawijk zouden komen en blijven liggen, 
en de aanwezigheid van een gebouwtje als 
beoogd ter plaatse aan bedoeld karakter 
van deze omgeving niet ten goede zou ko
men en veeleer, zij het in geringe mate, 
voor die omgeving als een achteruitgang 
zou zijn te beschouwen. In het licht van 
de aanspraken der erfpachters zou de on
derhavige wijziging van het plan slechts 
toelaatbaar zijn, indien dringende redenen, 
aan het openbaar belang ontleend, die wij
ziging zouden rechtvaardigen. 16 Juli. 

- Besluit van den Secr. - Gen. van Binnen
landsche Zaken. (Woningwet art. 36). -
/iu eenmaal het onderhavige perceel van 
appellant over het grootste deel zijner 
lengte, te weten aan de beide uiteinden, 
reeds met middenstandswoningen is be
bouwd, ligt het uit een oogpunt van doel
matige uitbreiding van de bebouwing ter 
plaatse in de rede, dat het hiaat in die be
bouwing worde aangevuld, zij het dat al
daar wellicht een wat minder dichte be
bouwing dan de bestaande zou kunnen 
worden geprojecteerd. Er bestaat dan ook 
geen voldoende reden om, zooals bij het 
uitbreidingsplan is geschied, aan het tus
schenge/egen gedeelte van dit perceel de 
bestemming voor landelijke bedrijfsbebou-

. wing te geven. 17 Juli. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
39). - Ten onrechte hebben Ged. Staten 
goedgekeurd een wijziging van de bebou
w.ingsvoorschrilten, welke er toe strekt om 
het mogelijk te maken, dat op de plaatsen, 
daarvoor in het uitbreidingsplan aange
wezen, behalve garages, ook uitbouwen, 
bestemd voor bewoning, kunnen worden 
gesticht; zoodanige wijziging toch kan uit 
stedebouwkundig oogpunt niet toelaatbaar 
worden geacht, aangezien zij tengevolge 
zou hebben, dat de bebouwing van de in 
het uitbreidingsplan begrepen gronden te 
gedrongen zou worden. Met deze wijziging 
zou ook geen enkel algemeen belang wor
den gediend, hetwelk een dergelijke ver
slechtering van de bebouwing ter plaatse 
zou kunnen wettigen. r7 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken . (Woningwet art. 
2.) - Terecht heelt appellante, die een 
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complex kantoorgebouwen bezit en daar
achter een veilingsgebouw, dat zich tot 
bijna zoo m. achter den voorgevel uit
strekt, bezwaar gemaakt tegen het trek
ken van een achtergevelrooilijn door dit 
gebouw op z7 m. achter den voorgevel," 
aangezien dientengevolge op het gedeelte 
van het zeer diepe terrein van appellante, 
dat achter de vastgestelde achtergevel
rooilijn is gelegen, krachtens de bouwver
ordening niet meer mag worden gebouwd. 
De vrijstellingsmogelijkheid krachtens die 
verordening levert geen voldoenden waar
borg op, dat met de belangen van appel
lante genoegzaam rekening zal worden ge
houden. Bij het vaststellen der achterge
velrooilijn behoort ter alsnog rekening me
de te worden gehouden, dat voor appel
lante zekerheid bestaat, dat voor het ge
heel vernieuwen, veranderen of uitbreiden 
van het bestaande de mogelijkheid zal blij
ven bestaan. z7 Juli. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandsche Za
ken tot vernietiging van een besluit van 
den raad van Laren (G.), betreffende 
bouwvergunning. 

S. S.2303. 8 October. Blz. 357. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
46.) - Terecht hebben Ged. Staten ge
bruik gemaakt van de hun in het 2e lid 
toegekende bevoegdheid, nu het overleg 
tusschen de betrokken gemeentebesturen 
is vastgeloopen, terwijl nochtans geen van 
hen tot Ged. Staten een verzoek heeft ge
richt als bedoeld in het ze lid. - Wel is 
de in het -2e Jid omschreven bevoegdheid 
van Ged. Staten nog meer subsidiair dan 
die van het ze lid, doch daaruit volgt niet, 
dat zij ten onrechte van die bevoegdheid 
gebruik zouden hebben gemaakt, aange
zien zich in casu nu eenmaal een geval 
voordoet, waarin volgens de wet door Ged. 
Staten van de bedoelde bevoegdheid in
derdaad gebruik kan worden gemaakt. 

z2 October. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

42; Bouwverordening Maassluis art. z7.) 
- Wanneer een bouwwerk voor rekening, 
d.w.z. in opdracht van een ander wordt 
verricht, is volgens de Bouwverordening 
van Maassluis de opdrachtgever degene , 
die de door de verordening vereischte ver
gunning moet hebben gevraagd en ver
kregen, en hieruit moet in verband met 
den tekst van art. 17 worden afgeleid, dat 
in zoodanig geval deze laatste, al dan nie t 
naast den uitvoerder van het werk, als de 
persoon, die "bouwt" in den zin van art. 
17 is aan te merken. - De rivierenn,et 
kent in de artt. 15 v.v. aan het Rijk ter 
bescherming ,·an het openbaar rivier- of 
stroombelang zekere bevoegdheden toe 
met betrekking tot de daar bedoelde gron 
den, waarop anderen gerechtigd zijn, doch 
noch in deze wet, noch in eenige andere is 
aan het Rijk of zijn ambtenaren een ver
plichting opgelegd om werken als waarvan 

in het bewezen verklaarde sprake is, tot 
stand te brengen. - Wel zal het Rijk uit 
hoofde van het daarbij betrokken belang 
van de inwoners zich geroepen gevoelen 
om de totstandbrenging van dergelijke 
werken ter hand te nemen en zullen de 
ambtenaren van den Rijkswaterstaat ieder 
binnen den kring van hun ambtelijke taak 
daaraan hebben mede te werken, doch zij 
behooren daarbij, evenals ieder ander, de 
verordeningen in acht te nemen, welke 
door de daartoe bevoegde plaatselijke 
overheid zijn uitgevaardigd, tenzij uit 
eenige wettelijke bepaling het tegendeel 
mocht voortvloeien. Een zoodanige van 
het gemeene recht afwijkende bepaling, 
waardoor req. zich ten deze zonder meer 
van de verplichting tot eerbiediging der 
bouwverordening van Maassluis ontheven 
zou hebben mogen achten, is niet te vin
den in de artikelen der Rivierenwet en der 
Waterstaa tswet z900, noch in eenig andere 
wetsbepaling. Derhalve heelt req. niet ge
handeld ter uitvoering van een wettelijk 
voorschrift en is zijn handelwijze terecht 
strafbaar geoordeeld ingevolge de aange
haalde bepalingen der Bouw verordening. 

14 October. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
6.) - Ten onrechte is vergunning ver
leend voor een bouwplan, dat hierop neer
komt, dat, zij het met gebruikmaking van 
bestanddee/en (,vaaronder fundeering) 
van een grootendeels af te breken perceel, 
feitelijk een nieuw huis zou worden ge
bouwd, van omvang, indeeling en uiterlijk 
verschiJ/end van het bestaande, met dien 
verstande, dat ook het nieuwe huis ge
deeltelijk aan de wegzijde van de, voor de 
betrokken straat geldende, voorgevelrooi
lijnen zou staan. Door dit plan immers 
wordt niet voldaan aan een voorschrift, 
als bedoeld in art. 2 der wet. Het desbe , 
treffend raadsbesluit is dus in strijd met 
de wet. II November. 

- Besluit van det1 Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
36.) - Een tegenstrijdigheid tusschen het 
uitbreidingsplan en de daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften, hierin bestaan
de, dat op het plan is aangegeven, dat de 
afstand van het gebouw of de tot één be
drijf behoorende groep van gebouwen tot 
de zijerfafscheiding tenminste 150 m . moet 
bedragen, zoodat de onderlinge afstand der 
gebouwen 300 m. behoort te zijn , terwijl 
de bebouwingsvoorschriften voorschrijven , 
dat deze afstand tenminste 150 m. be
draagt, kan alsnog worden opgeheven door 
een nader overgelegde kaart in de plaats 
te stellen van de aanvanke/~jk overgelegde, 
ondanks het feit, dat de onjuiste kaart ter 
visie heeft gelegen. z3 November. 

- B esluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
40 j 0

• art. _17). - Wanneer Ged. Staten 
ingevolge art. 40, in de plaats van den 
gemeenteraad tredend, het plan van uit-
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breiding hebben vastgesteld, behoort de 
raad niet fot de belanghebbenden, die 
krachtens art. 37 3e Jid j 0 art. 40 2e lid 
bezwaren kunnen indienen. - Wel moet 
worden aangenomen, dat er behoefte is aan 
meer bouwterrein dan door het door Ged. 
Staten vastgesteld plan wordt ontsloten, 
doch hierin kan geen aanleiding worden 
gevonden het plan niet goed te keuren, nu 
Ged. Staten voornemens zijn om in de 
naaste toekomst aan den gemeenteraad op
dracht te verstrekken over te gaan tot het 
vaststellen van een partieel plan van uit
breiding in de nabijheid van de bebouwde 
kom, opdat zoodoende in de behoefte aan 
woningen kan worden voorzien. 

4 December. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 2 

j 0
• art. 35). - De bewoordingen van art. 2 

geven geen steun aan de opvatting, dat een 
voorgevelrooilijn niet aldus zou mogen 
worden vastgesteld, dat dientengevolge 
een perceel ten volle vóór die rooilijn zou 
komen te vallen en derhalve, in voege als 
bij dat artikel bepaald, niet zou mogen 
worden bebouwd. De omstandigheid, dat 
de wettelijke regeling inzake het bouwver
bod, wat betreft hare in het belang der 
eigenaren gegeven voorschriften,iets verder 
gaat dan de wettelijke regeling aangaande 
de bijzondere rooilijn, levert geen reden 
op, het vaststellen van een bijzondere rooi
lijn in casu ontoelaatbaar te achten. 

s December. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
6.) - Nu het terrein, waarop zal worden 
gebouwd - voorzoover het geacht zou 
worden bij het op te richten huis te be
hooren - niet aan een weg grenst vrordt 
niet voldaan aan de bepaling der bouw
verordening, volgens welke alleen aan we
gen mag worden gebouwd. Het besluit tot 
het verleenen van bouwvergunning is der
halve in strijd met de wet. 18 December. 

- Besluit van den Secretaris-Generaal van 
Binnenlandsche Zaken. (Woningwet art. 
6.) - Aan den eisch van voorafgaande 
toetsing der bouwplannen aan de voor
schriften, bedoeld in art. 1 , is in casu niet 
voldaan, daar vergunning is verleend voor 
het oprichten van een gebouw "volgens 
teekening en verdere bescheiden, welke 
alsnog zullen worden overgelegd" . Het be
sluit van B. en W. is dus in strijd met de 
wet. 23 December. 

IJkwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Ijkwet 

artt. 1-44). - Ten onrechte heeft de 
Kantonrechter op het op 8 Nov. 1939 ge
p/eeRde feit de l]kwet 1937 S. 627 toege
past, hoewel deze nog niet was in werking 
getreden. 22 April. 

Zee- en luchtvaartverzelcerlngswet. 
- B esluit van de S ecretarissen- G eneraat 

van de Departementen van Handel , Nij
verheid en Scheepvaart, van Landbouw en 
Visscherij, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Koloniën en van Fi
nanciën betreffende de verlenging van de 
Bodemproductiewet 1939, de Distributie
wet 1939, de Prijsopdrijvings- en hamster
wet 1939, de Zeeschepenvorderingswet 
1939, de Wet behoud scheepsruimte 1939 
en de Zee- en luchtvaartverzekeringswet 
1939. S . S.604. 3 Juli. Blz. 181. 

Ziektewet. 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het D epartement van Sociale Zaken, hou
dende wijzigingen en aanvullingen van be
staande wettelijke bepalingen op het ge
bied der sociale verzekering. 

S . S .804. 16 September. Blz. 353 . 
- Besluit van den Secretaris-Generaal van 

het Departement van Sociale Zaken, hou
dende wijziging van eenige artikelen der 
Ziektewet. 

S. S .809. 13 November. Blz. 403. 
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Voorzitter van den Raad 
van Ministers, Alge-
meene Zaken • . . 100-119 140-159 180-189 1100-1119 1140-1159 1180-1189 2100-2119 2140-2159 2180-2189 3100-3139 3180-3189 

---- - --
Buitenlandsche Zaken . 120-139 160-179 190-199 1120-1139 1160-1179 1190-1199 2120-2139 2160-2179 2190-2199 3140-3179 3190-3199 

- -- - --
Justitie . . . 200-239 240-279 280-299 1200-1239 1240-1279 1280-1299 2200-2239 2240-2279 2280-2299 3200-3279 3280-3299 

------
Binnenlandsche Zaken • 300-319 340-359 380-389 1300-1319 1340-1359 1380-1389 2300-2319 2340-2359 2380-2389 3300-3339 3380-3389 

---- ----
Onderwijs, Kunsten en 
W etensohappen 320-339 360-379 390-399 1320-1339 1360-1379 1390-1399 2320-2339 2360-2379 2390-2399 3340-3379 3390-3399 

- -- - ---
Financiën . . 400-439 440-479 480-499 1400-1439 1440-1479 1480-1499 2400-2439 2440-2479 2480-2499 3400-3479 3480-3499 

1-9 10 99 - ------
Defensie .• 500-519 540-559 580-589 1500-1519 1540-1559 1580-lli89 2500-2519 2540-2559 2580-2589 3500-3539 3580-3589 

-------
Waterstaat . 520-539 560-579 590-599 1520-1539 1560-1579 1590-1599 2520-2539 2560-2579 2590-259~ 3540.3579 3590-3599 

---- ----
Economische Zaken (na 

8 Mei 1940 Handel, Nij -
verheid en Scheepvaart) 600-639 640-679 680-699 1600-1639 1640-1679 1680-1699 2600-2639 2640-2679 2680-2699 8600-3679 3680-3699 

---- -------
Landbouw en Visscher ij 

(vanaf 9 Mei 1940). . 700-739 740-779 780-799 1700-1739 1740-1779 1780-1799 2700-2739 2740-2779 2780-2799 3J 00-3779 3780-3799 
-------

Sociale Zaken. 800-839 840-879 880-899 1800-1839 1840-1879 1880-1899 2800-2839 2840-2879 2880-2899 3800-3879 3880-3899 
---

940.ml 980-999 Koloniën .. 900-939 1900-1 939 1940-1979 1980-1999 2900-2939 2940-2979 2980-2999 3900-3979 3980-3999 
1 Daaronder begrepen bekendmaking van den tekst van wetten. 
11 Daaronder begrepen bekendmaking van den tekst,· m Koninkliike besluiten, waarover de Raad van State is gehoord. 
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OVERZICHT VAN DE NUMMERING VAN HET STAATSBLAD VAN HET KO• 
NINKRIJK DER NEDERLANDEN, JAARGANG 1940, TIJDVAK 14 MEI 1940-

31 DECEMBER 1940. 

DEPARTEMENT VA N 
ALGEMEEN BE STUUR 

Algemeene Zaken . 
Buitenlandsche Zaken . 
Justi tie . . 
Binnenlandsche Zaken . 
Onderwijs, Kunsten en Wetensch . . 
Financiën .. 
Defensie . 
Waterstaat . 
Handel, Nijverheid en Scheepvaart 
L andbouw en Visscherij . 
Sociale Zaken. 
K oloniën . . 

1 

T ij dvak van 1 
14 Mei 1940---
3 J uni 1940 . 

0. 100-0. 149 
o. 150- 0 . 199 
0 . 200-0. 299 
0. 300-0. 349 
0 . 350-0. 299 
0. 400-0. 499 
0 . 500-0 . 549 
0 . 550-0. 599 
0 . 600-0. (99 
o. 700-0. 799 
0. 800-0. 899 
0 . 900-0 . 999 

BESCHIKKING VAN DEN MINISTER 
VAN JUSTITIE van den 3osten Juli 
1937, S. 285, betreffende de nummering 
van het Staatsblad (Nummeringsbe
schikking Staatsblad r937). Zie C. V. 
193 7 blz. 422. 

VOLLEDIGE OPGAVE VAN DE IN DEN 
J AAR GANG 1940 VE RSCHENEN 

1. Staatsbladen, met inbegrip van -de ver
beterbladen; 

n . Uittrek sel-, Verwljzlngs - en Aanteek en
bladen. 

Afdeellng B. 
10 tfm 22. 

Afdeellng C. 
Voorzit ter Raad van Ministers en Algemeene 

Z aken en Buitenlandsche Zaken 
140, i 8o tlm 183. 
S. 100. 

Justitie 
200, 240, 280 tlm 282 , 282bis, 283 t /m 286. 
0 . 200 t/m 0. 202. 
S . 200, S. 201, S. 201A, S: 202, S . 203 t/m 

S. 208, S. 208A, S . 209 t/m S . 2n. 

B innenlandsche Zaken en Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen 
300 t/m 302 , 320, 340 t/m 349, 360 t/m 

363, 380 t/m 382. 
0. 300 t/m 0 . 303, 0. 350 t/m 0 . 352. 
S. 300, S. 301, S. 302 t/m S. 306, S . 306A, 

S. 307 t/m S . 310, S . 311, S. 312 , S. 313, 
S. 350 t/m S. 353. 

Financiën 
400 tlm 404, 440 t/m 442, 480 t/m 484. 
0 . 400. 
S. 400 t/m S. 402, S. 402A, S. 403 tlm S . 

417, S. 418 t/m S. 43 1, S. 432. 

Tijdvak van 3 Juni 1940---31 December 1940 

S. 100-S. 149 S. 1100-S. 1149 S. 2100-S. 2149 
S. 150-S. 199 S. 1150-S. 1199 S.2 l é0-S. 2199 
S.200-S.299 s. 1200-8. 1209 S. 2200-S.2299 
S.300-S.349 S. 1300-S.1349 S. 2300-S. 234 9 
S. 350-S. 399 S. 1350-S. l :>99 S. 2350-S. 2399 
S. 400-S. 499 S. 1400-S. 1499 S.2400-S.24 99 
S. 500-S. 1'49 S. 1500-S. 1E49 S. 2500-S. 254 9 
S. 550-S. 599 S. 1550-S. H 99 S. 2550-S. 25 99 
S. 600-S. 699 S. 1600-S. H 99 S.2600-S. 2(99 
S. 700-S. 799 S. 1700-S. 1799 S.2700-S.2799 
S.800-S. 899 S. 1800-S. 1899 S.2800-S. 2899 
8. 900-S. 999 S.1900- S. 1999 S. 2900-S.2999 

BE:SCHIKKING VAN DEN MINISTER 
VAN JUSTITIE van den 15den D ecem
·ber 1936, S. 289, betreffende de opne
ming in het Staatsblad van uittreksel- en 
verwijzingsbladen. (Beschikking uit
trek sel- en verwijzingsbladen Staats
blad). Zie C. V. 1936 blz. 606. 

D e fensie en Waterstaat 
520, 540, 560 t/m 599, 580, 590. 
0. 550 tlm 0 . 552. 
S . 500, S. 501, S . 550 t /m S. 554, S. 555, 

S. 556 t/m S . 559, S. 560, S . 561, S . 562 , 
s. 563 . 

Economische Zaken ( na 8 M ei r940: Han
del, Nij verheid en Scheepvaart 
600, 640 t/m 667, 680 tlm 684. 
S. 600 tlm S. 603, S. 603A, S. 604 t/m 

S. 609, S. 609A, S. 610 t/m S. 617, S. 618 
t/m S. 637. 

Landbouw en Visscherij ( vanaf 9 M ei r940) 
S . 700 t/m S. 702 , S. 702A tlm S . 702C , 

S. 703, S . 704, S . 705, S. 706 tlm S . 715, 
S. 715A, S. 716, S. 716A, S . 717 t/m 
s. 732, s. 733, s. 734, s. 135. 

Sociale Zaken 
840, 842 t/m 852, 880 t/m 885. 
0. 800 tlm 0. 802. 
S . 800 t/m S. 804, S. 804A, S. 805, S. 806, 

S. 807 t/m S . 810. 

Koloniën 
900. 

A.fdeellng D. 
J ustiti~ 

1200 tlm 1207. 

B innenlandsche Zaken en Onderwij'!! K un
sten en Wetenschappen 
1300, 1360 t/m 1365, 1380 t/m 1388, 1390. 
s. 1350. 
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Voorzitter van den Raad 
van Ministers, Alge-
meene Zaken . . . 100-119 140-159 180-189 1100-1119 1140-1159 1180-1189 2100-2119 2140-2159 2180-2189 3100-3139 3180-3189 

------
Buitenlandsche Zaken . 120-139 160-179 190-199 1120-1139 1160-1179 1190-1199 2120-2139 2160-2179 2190-2199 3140-3179 3190-3199 

------
Justitie ... 200-239 240-279 280-299 1200-1239 1240-1279 1280-1299 2200-2239 2240-2279 2280-2299 3200-3279 3280-3299 

-------
Binnenlandsche Zaken . 300-319 340-359 380-389 1300-1319 1340-1359 1380-1389 2300-2319 2340-2359 2380-2389 3300-3339 3380-3389 

-------
Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen 320-339 360-379 390-399 1820-1389 1360-1379 1390-1399 2320-2339 2360-2379 2390-2399 3340-8379 3390-3390 

-------
Financiën . . 400-439 440-479 480-499 1400-1489 1440-1479 1480-1499 2400-2439 2440-2470 2480-2490 3400-3479 3480-3499 

1-9 10 99 --------
Defensie .. 500-519 540-559 580-589 1500-1519 1540-1559 1580-11\89 2500-2519 2540-2559 2580-2589 3500-3539 3580-3589 

------- -----
Waterstaat. 520-539 560-579 590-599 1520-1589 1560-1579 1590-1599 2520-2539 2560-2579 2590-259~ 3540-3579 3590-3699 

-------
Economische Zaken (na 

8 Mei 1940 Handel, Nij-
verheid en Scheepvaart) 600-639 640-679 680-699 1600-1 689 1640-1679 1680-1699 2600-2639 2640-2679 2680-2699 3600-3679 3680-3699 

--------
Landbouw en Visscher ij 

(vanaf 9 Mei 1940) . . 700-739 740-779 780-799 1700-1739 1740-1779 1780-1799 2700-2739 2740-2779 2780-2799 3J 00-3779 3780-3799 
-----------

Sociale Zaken. 800-839 840-879 880-899 1800-1839 1840-1879 1880-1899 2800-2839 2840-2879 2880-2899 3800-3879 3880-3899 
----

940-ml 980-999 Koloniën .. 900-939 1900-1939 1940-1979 1980-1999 2900-2939 2940-2979 2980-2999 3900-3979 3980-3999 
1 Daaronder begrepen bekendmaking van den tekst van wetten. 
3 Daaronder begrepen bekendmaking van den tekst · ,n Koninklijke besluiten, waarover de Raad van State is gehoord. 

1 
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Fina!nciën 
1400 t/m 1403. 

Waterstaat 
1520. 

Sociale Zaken 
s. 1800. 

Koloniën 
1900. 

.Afdeellng E. 
,Binnenlandsche Zaken e,; Onderwijs, Kun

sten en Wetenschappen 
2300 t/m 23m, :1340 t/m 2344, :1360. 
S. 2300 t/m S. 2303. 

Waterstaat 
2590, 2591. 

Sociale Zaken 
2800, 2801. 
s. 2800. 

.Afdeêllng F. 
Buitenlandsche Zaken 

3140, 3141. 

Justitie 
3200, 3201. 

1940 

Binnenlandsche Zaken en Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen 
3300 t/m 3302, 3340, 3341. 

Financiën 
3400 t/m 3402. 

Defensie en Waterstaat 
3500 t/m 350a, 3540 t/m 3545, 3590. 

Economische Zaken 
3600 t/m 3603. 

Sociale Zaken 
3800, 3801. 

Koloniën 
3900 t/m 3916. 

STAATSBLADEN BETREFFENDE BEGROOTINGEN EN REKENINGEN, OPGE
NOMEN IN DEN JAARGANG 1940. 

Onderwerp Wetten Koninklijke 
besluiten 

A. BEGROOTINGEN. 
1. Rijk in Europa. 

DIENSTJAAR 1939 
ALGEMEENE BEGROOTING 

I. uitgaven 
hoofdstuk IV (justitie) 3201 
hoofdstuk VI (onderwijs, kunsten en 

wetenschappen) 3341 
hoofdstuk VIII (defensie) 3502 
hoofdstuk X (handel, nijverheid en 

scheepvaart) · 3602, 3603, 3604 
hoofdstuk XI (sociale zaken) 3801 

BEDRIJVEN 

algemeene landsdrukkerij 3301 
visschershaven te IJmuiden 3590 

DIENSTJAAR 1940 
ALGEMEENE BEGROOTING 

hoofdstuk III (buitenlandsche za-
ken) 3140, 3141 

hoofdstuk IV (justitie) 3200 
hoofdstuk V (binnenlll{ldsche za-

ken) 3300, 3302 
hoofdstuk VI (onderwijs, kunsten en 

wetenschappen) 3340 
hoofdstuk VIIB (financiën) 3400 
hoofdstuk VIII · (defensie) 3500 
hoofdstuk IX (waterstaat) 3540 
hoofdstuk X (economische zaken) 3600 
hoofdstuk XI (sociale zaken) 3800 
hoofdstuk XII (koloniën) 3900 

' FONDSEN 

landbouwcrisisfonds 3601 
leeningfonds 340a 

/ 

' 



1940 

Onderwirp 

verkeersfonds 
werkloosheidssubsidiefonds 
zuiderzeefonds 

BEDRIJVEN 

artillerie-inrichtingen 
openba4tr lichaam "de Wieringermeer" 
mijnen in Limburg 
visschershaven te IJmuiden 

2. Nederlandsch-Indlë. 

DIENSTJAAR 1939. 
afdeeling I 
afdeeling II 
afdeeling III 
afdeeling IIIA 
afdeeling IV 
afdeeling V 
afdeeling VA 
afdeeling VI 
afdeeling VII 
afdeeling VIIA 
afdeeling VIIB 
afdeeling VIII 
afdeeling IX 
afdeeling IXA 

B. REKENINGEN. 

Nederlandsch-lndlë. 
DIENSTJAAR 1936 
DIENSTJAAR 1937 

Wetten 

3541 
3401 
3543 

3501 
3544 
3542 
3545 

3903 
3904 
3905 
3906 
3907 
3908 
3909 
3910 
39II 
3912 
3913 
3914 
3915 
3916 

3901 
390:;i 

Koninklijke 
besluiten 

3590 

4 
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REGISTER OP HET STAATSBLAD 
J AARGANG 1936, 1937, 1938, 1939 en 1940 1 

. 

1940 

Staats bladen Andere staatsbladen. 
betreffende Koninklijke 

ONDERWERP 
verdragen en wetten en besluiten, waar- andere andere over- bekendmaking over de Raad besluiten ; eenkomsten 
met vreemde 

van den tekst van state is proc!amatiën, 

mogendheden. 
van wetten . gehoord (en enz. . bekendmaking) . 

Aanvaring Jrg. Nr. Jrg. Nr. Jrg. Nr. Jrg. Nr. 
reglement Westerschelde 36 574 

38 576 
- in de binnenscheepvaart 39 24 -.. 

Aardappelbesluit 1986 40 664 
Aardappelwet 1936 38 679C 

40 664 
Accijnzen 

gedistilleerd 38 413 37 444 
39 443 

geleibiljet ten 37 444 
89 443 

houtgeest 88 442 
suiker 38 405,413 38 443,452 

39 445 
tabak 88 '10, 413\ 40 S. 402A 
wijn 38 413 36 447 
zout 86 446,449 88 481 

37 441 
38 445 

het overige onikr: Algem. Wet. 
zie ook: invoerrechten. / 
Additioneele Artikelen 87 300 
Adel 
-sregisters ... 38 185 
-lijke geslachtsnamen · as 185 

Afbetaling 
koop en verkoop op - 36 202 36 285 
-sbedr ijf (wet op het) 36 605 86 645 36 285 

Afvalstoffen s. 725 
Algem Ambt.regiem. Stat.-Gen. . 39 347 
Algemeen Besluit (Warenwet) 38 857 37 890 
Algemeen Vorderingsbeal.1940 40 S.617 
Algemeene Vorderingswet 1938 88 634 

89 600 
Algemeene Vorderingswet 1939 39 631 89 446 39 685 

679S, 679T, 
679U, 679CC 

40 652 
Igemeene Wet (betreffende 38 404, 407 88 482 
recht van invoer enz.) 39 481 

A 

40 442 40 481 
Liniebesluit zeezijde 37 443 

Algemeen Reglement Dienst (in 87 579K, 579T 
verband met Spoorwegw!lt) 38 564 

89 565 , 
40 568 

lgemeen Beglement Vervoer ' 37 679L, 679T 
r, . 38 579B, 579H 

A 

40 563 
lg. Reg!, Vervoer Loc,spoorw. 37 579L 

Ambtenarenwet 86 205,306 86 240,254, 36 287 
A 

het overige onder: bezoldiging; 371 ,779, 
pensioen; wachtgeld ; arbeide- 2342,2349 
overeenkomsten besluiten; 87 346, 369, 
politie; militaire - 370, 371 

1 Verwijzipgen naar verwante klapwoorden zij n aangeduid door : ,.zie ook". Is een gedeelte van de Staats· 
bladen, onder het klapwoord behoorend, om practische redenen bij een ander klapwoord vermeld, zoo 
staat in•dit register: ,.het overige onder". 



1940 6 

38 351, 352 
440, 662 
2349 

39 180, 189B, 
347, 351, 
362, 363 

40 343 
Antillen (Nederl&ndsche -) 87 308 
Arbeid 
-s bemiddeling 40 S.805 
-sgeschÎllenwet 1923 39 881 
-sovereenkomst k&pitein en 37 280 

schepelingen 
-sovereen~mst schepeling. 38 25 
-sovereenkomstenbesluiten 36 343, 349, 

859 
37 356 
38 353 
39 348 
40 344, 349, 

845 
-swet 36 862 36 887 

37 842, 844, 37 884, 985, 
863, 864 894 

39 841, 846, 
864 

coll. -sovereenk.ometen 37 801 87 892 
h&venarbeid zie: Stuwad.wet o. 800 

< huis-wet 86 853 36 884 
I 37 868 

minimum-leeftijd van kinde- 38 33, 34 
ren bij - op zee 

minimumloonen 86 99K 
mijn- van vrouwen 36 99H, 

87 15 
nacht - van vrouwen 37 16 
raden van - 36 848, 859, 

2845 
verdeeling van den beschik- 37 802 

baren -
vestigings- en -sverdrag 36 83, 99U, 

37 21 
Arbeiders 

werving van - 39 19 
Arbitrage 

-clausules 88 17 
-met Amerika 88 40 

Archiefwet 1918 36 370 
Armenwet 86 204 36 340 37 283 
Armenzorg 86 990 ' 37 23 
Auteursrecht 38 20 
Autovervoer 

reglement - personen 37 562, 567, 
572, 573, 
5791 

38 665, 569, 
2590 - 39 560, 2591 

reglement.- personen 1939 89 560 
wet - personen 39 527 39 664 . 40 s. 550, 551, 

betaald - van personen en 88 22 88 465, 569 
552, 564 · 

go.ederen 
Baggerreglement 87 579Q 
Bankenmoratorlum 40 s. 400, 483 
Bankwet 37 400, 401 40 482 
Bedrijf 

openbare lichamen voor be- 37 307 
~oep en - 38 104 

-sleven s. 630, 632 
-•radenwet 38 803 
-stelling 39 601 40 0. 303 
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' -svergunningenwet 1938 
zelfstandig uitoefenen van be

roepen en . bedrijven door 
vreemdelingen 

Bedrijvenwet 1928 
Begraaf wet 
Begrootlngen, zie afzonderlijke 

registers in iederen jaargang 
. na nummer 3980 
Belastln!t 

coupon -
dividend- en tantième-

doode hand 

gemeentefonds

grond-
heffing van opcenten op 

enkele - en 

inkomsten-

loon-
middelen ( versterking van 
-) . 

motorrijtuigen-

omzet -

registra tiewet 

s uccessiewet 

verdedigings- I 

vermogens -

vrijstelling van - ( Britsche 
Rijk) 
waatdevermeerderings
winst-

zegelwet 

het overige onder: accijnzen, in
voerrechten, algemeene wet, 
Tariefsmachtigingswet 1934, 
Tariefver~rag, Tariefwet 1934 

Beleggingswet 

' Belemmeringenwet 
- Verordeningen 
- Privaatrecht 

Benzine 
vrijstelling invoerrech t op 

- enz. 
- wet 1931 

Beroep 
openbare lichamen voor -

en bedrijf 
zelfst andig uitoefenen van -

-en en bedrijven door 
vreemdelingen 

Beroepstelling 
Beroepswet 

Beroepsziekten 

36 95, 99J 

36 95, 99J 

36 95, 99J 
38 29 

38 28 

36 95, 99J 

36 95, 99J 

36 95, 99J 

36 82, 90, 95 
37 20, 24 

39 23 

38 619 
37 628 

39 401 

38 413 
36 407 
38 406, 412,413 
36 401 
38 413 

38 413 
36 407 
37 405 
38 412 
36 405 
37 404 
38 400,406,413 

37 405 
38 406,412,413 
37 526 
39 402 
38 407 

36 204, 407 
38 413 
36 405,406,407 
38 413 
38 413 

38 413 

36 202, 204, 
407 

36 205, 310, 
405, 406 

38 413, 417 

38 41 6 
39 400 

36 400 
38 414 
38 414 
37 307 
38 104 
37 628 

39 651, 672 
37 641 

38 2359E 

36 · 443 
37 442 

36 443 
37 442 
38 449 

36 441, 445 
38 450 

36 443 
37 442 
36 443 
37 442 

36 440 

37 440,445, 
446 

38 447 

37 641 

38 686 

37 23191 

40 s. 402 

40 s. 406 

40 s. 419 

40 s. 426 
37 483 

37 595 
39 483 
38 482 

1940 

40 s. 411, 431 
37 283 

40 s. 424 
40 s. 405, 406, 

427 
37 283, 389, 

389A, 482, 
48:l 

38 285 

37 481 

40 s. 562 
40 s. 562 

40 0. 303 
36 240,243,244, 36 280 

245,248,249 
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Beslissingen op beroep 
Binnonlandsche Zaken 36 2380, 2381 

38 2380, 2381 
39 2380 t/m 

Ónderwijs, Kunsten en We-
2382, 2389 

38 2390, 2391 
ten schappen 39 2390 t/m 

2394 
Sociale Zaken 37 2880 
Waterstaat 36 2590 

37 2590 
38 2590, 2591 
39 2590, 2591 
40 2590, 2591 

Besmettelijke ziekten 37 803 36 855 
Betalingsverkeer 36 80, 81 36 307 36 644 40 s. 610, 

37 19, 25, 27 37 948 s. 611, 
31, 34 39 666, 940 s. 612, ., 

38 16, 23, 27, s. 615, 
36 s. 616, 

39 10, 13, 20, s. 622, 
26, 35 s. 626 

Beurswet 1914 39 405 
Bevolkingsboekhouding 36 342 38 385 

38 349 
Bevorderingswet 

- voor de landmacht 39 502 36 548 40 s. 500 
- voor de zeemacht 36 548 40 s. 500 

Bewakingsgebieden 36 282 
37 282 

Bezoldiging 
- raad van state, a lgemee- 36 303 

ne rekenk., recht. macht 38 201, 202 
-sbesluit burgerlijke rijks- 36 140 36 182 

ambtenaren 37 342, 347, 37 393 
355, 357 38 38 1 

38 342, 347, 
355 

39 340, 342, 
35 l, 356, 357 

40 346, s. 432 
- centrale raad van beroep 36 245 

en raden van beroep 
- personeel van de directie 36 940 

van de Indische pens.fonds. 
- personeel verzek.ringskam. 36 246 

Binnenscheepvaart 
aanváring in de - 39 24 
binnenl . beurtvaart 40 0. 651 
binnenvaartrampenwet 38 567 38 590 
binnen váartrech t 39 201 
evenred. vrach tverdeeling 38 520 
metingsbesluit binnenvaar- 37 5790 

tuigen 38 562 
~leep vaart 40 s. 563 

teboekstell . van billnensche- 39 25 39 202 
pen, enz. 

Bioscoopwet 39 2350 40 s. 312 
Bisamrat 37 747 37 780 
Bloembollen 

-ziekten 37 639L 39 653 
het overöge onder: landbouw-

crisiswet 
Bodemproductiewet 1938 38 639B 

39 600 
Bodemproductlewet 1939 39 632 39 679PP 39 684 

40 s. 604 
Boschwet 1922 "38 684 
Botermerkenbeslult 1912 38 679N 
Bouwbedrijf 

veiligheidsvoorschrüten in - 38 45 
Bouwnijverheid 40 S.563 
Broodbesl vit 87 855, 870 



9 1940 
Burgerlijke Stand 

alfabetische tafels op de ak- 38 240 
ten van den -

Burgerlijk wetboek 36 202, 204 36 285 
37 205 37 280, 283 
39 201, 207 38 285 

Burgerlijke rechtsvordering 38, 18 36 202, 204, 36 250 36 285 
207 37 240, 241, 37 283 

37 205, 207, 246 38 280, 282, 
208, 801 38 245 285 

39 201 40 s. 200, 
S. 208A 

Cacao- en chocoladebesluit 39 868 
Capltulanten 36 542 

37 541 40 S.100 
Capitulaties (in Egypte) 37 39 

38 11 
Cheques 36 99A 
Clearing zie: betalingsverkeer 
Collectieve arbeldsovereenk. 37 
Compensatie zie: 'betalingsverk. 

801 37 892 

Comptabillteltsbeslult (in zake 37 484 
Staatsgoederen) 

Comptabiliteitswet 36 303, 480 37 484 
38 301, 522, 

1412, 1500 
39 1500, 

1503, 1522 
Consignatiekas 36 201 36 252 36 286 
Consuls bevoegdheid der - 38 20 
Consulaire wet 38 160 
Cons umptieljsbesl uit 36 856 

37 843, 848 
Crediet 

-verbod (Italië) 36 160 
douane en -verdrag 36 99F, 99N 

(Duitschland) 37 40 
38 19 

Crisishypotheekaftossingswet 36 200, 208 36 290 
40 s. 210 

Crlsisinvoerwet 1931 37 203 
Crisispachtwet 1932 37 639M, 639N 

38 622, 623 
Crisiswetten en -besluiten 

zie: landbouwcrisiswet. 
Curaçao 37 308 

alimentatie 37 940 
betalingsverkeer 37 948 

comptabiliteitswet 
39 940 
38 946 

credietverbod (Italië) 36 160 
detacheering (West-Indisch 37 943 

- sbeslui t 1930) 
geneeskund. raad v. h . dep. 36 981 

van koloniën 
grondwet 37 308, 309 38 180 

38 105, 300 
krijgstuchtelijke straffen 38 981 
landmacht 37 950 
luchtvaart 37 942, 944 
monstering 37 952 39 280 

39 244 
naaml. venn . en andere · 40 200 40 1!82 

rechtspersonen 
Ned. onderdaanschap 36 912 37 281 
octrooiwet 36 642, 643 36 680 
oorlogsschepen 37 944 
pensioenen en gagementen 37 950 

38 941 
pensioenfonds 36 941 

38 941 
rek. ui tgav, en ontv. 1933 36 39 10 
scheepvaart 40 200 40 282 
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schepelingen 37 952 
Spanje (vijandel.heden in-) 37 120 37 160, 161, 

162, 163 
39 160 

staatsregeling 36 903, 910 
verdragen, enz. 36 1 

zie voor de onàerwerpen bij : ver- 37 
dragen enz. 38 3 

39 ' 40 6 

verlof militairen 38 980 
weduwen- en weezenfondsen 36 945 

38 941, 944 
39 941, 942 

zeebrievenbesluit 1933 38 950 
Dading 38 1403, 1500, 36 1590 

1520 
Dans vermaak 40 s. 206, 810 
Dellstoffen opsporing van - 39 ' 520 
Departem. van alg. best uur 

personeelsbezetting bij - 38 140 
Algemeene Zaken 37 140 
Binnenlandsche Zaken 38 800 37 141 
Economische Zaken 38 617 37 141 

40· 140 
Financiën 38 617 37 141 
H a ndel, Nijverheid en 38 617 37 141 

Scheepvaart 40 140 
Landbouw en Vissoherij 38 617 37 141 

Mini.{,. zonder portefeuille 
40 140 

37 304 
38 102 

Sociale Zaken 38 800 37 141 
Waterstaat 38 617 37 141 

Deviezen 40 s. 420, 421, 
428, 429 

aangüte van buiten!. effect. 40 s. 415 
- noodmaatregel 40 o. 410, 484 
- verkeer 40 s. 401, 403, 

404, 409, 
413, 414 

Deurwaarders 37 241 
Dienstplicht 36 99P 37 308, 600 36 580, 583, 

584, 586 
38 500, 501, 37 581 , 582, 

506, 507 683, 584 
39 503, 604, 38 181, 183, 

506, 609 581 t/ m 585, 
587, 588 

39 543 39 182, 183,186, 
500, 501,582, 
586, 587, 
689A,589C! 

' Dlensttljdreglem. (ingev. de wet 37 574 
op de Zeevaartdiploma's '35) 

Dlstrlbutlewet 1938 38 639A 
39 600 

Distributlewet 1939 39 633 39 679X, 
679DD, 
679HH 40 6 

Domeinen 36 1400, 1402 

' t / m 1410, 
1700 

,., 37 403, 1400 37 484 
t / m 1407 . 

1 80, 81, 84, 87, 88, 90A, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99A, 99B, 99E, 99H, 99K, 99.P, 99Q, 99R, 99V. 
2 10, 15, 17, 18, 19, 22, 25 t/m 28, 31, 32, 34, 35 
3 11, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46 
4 10, 12, 13, 16, 17, 20, 26 
5 10, 17, 20 
6 S. 600, 601, 602, 604, 605, 609, 609A, 613, 614, 618, 619, 621, 623, 624,625, 628, 629, 633, 635, 636, 

637, 646, 702, 703, 704, 717, 721, 727, 729, 730. 
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88 1 

39 
40 

Doode hand 36 
38 

Douane 
- en oredietverdrag 36 99F, 99N 

37 40 
38 19 

-kantoren en heerbanen 

zie ook: invoerrechten. 
Drankwet 

Economl~che Raad 
Economische samenwerking 38 30 
Ec. verded!glngsvoorbereldlng 

wet - 1938 38 
39 

Eereteeken voor belangrijke 
krijgsverrichtingen 

Eieren 36 89 

Eigendom bescherming v_an let- 38 2·0 
terkundigen en kunst-

Electrlcltelt 
-svoorzien. uit het buiten!. 86 
-swet 38 

Emigranten zie : landverh. wet 
Faillissementswet 36 

37 

Fazant 

Film 
nakeuring van - s 
organisatie van het - . wezen 
vcrtoonen van -s 

Financieel besluit keuring&-
diensten van waren 

Financleele verhouding tu,sschen 36 
rijk en gemeenten 

Gasmaskerbeslult 1937 

Geldschloterswet 37 

Gemachtigde voor de prijzen 
Gemeente 

-borgtochten wet 37 

-girohesluit 1938 

-raadsverkiezingen 39 
-wet 36 

37 

1 1400 t/m 1402, 1404 t/m .1413, 1414, 1600 t/m 1602 
2 1400, 1402, t/m 1408, 1410, 1411, 1600, 1601 

• 
1400 t/m 
1403 
!01 
413 

635 
600 

524 
523 

202 
205 

402 

310 

311 

301 
300 
311 

1940 

36 483 
37 480 

36 2841, 2848 36 2803 
37 847, 2840, 38 2800, 2S01 

2847, 2880 40 s. 810 
38 852, 284(), 

2841 
39. 2841, 2842 

38 683 

39 541 

36 845, 863 
37 869 
38 856 

40 560 39 590 

36' 285 
37 280 
38 285 
37 781 
38 681 

40 s. 312 
40 s. 353 
40 s, 300 

36 850 
88 868 
36 450 
37 447 
37 850 
38 869 
39 867, 873 
37 351 37 389A 
38 340 
40 340 

40 s. 634 

37 389B 
38 380 

38 359A 39 387 
39 352 

36 351, 450 37 389B, 3890, 
38 343, 2345, 389D 

2346, 2348, 38 382 
2354, 2359 39 380 

40 S. 2300 t/m 
39 2359A, 346, s. 2303 

2343, 23"51 
40 441, 2300 

t/m 2304, 



1940 

grenswijziging van -n 

vereeniging van -n 

het overige onder: politie 
Geneesk. onderzoek (militair) 
Genees k. raad van het departe

ment van Koloniën 
Geneeskundige voorziening 

wet - 19~9 
Geneeskunst uitoef. der -
Geneesmidd.besch.1939, n°. t 
Geologische Stichting 
Gevangeniswezen 

gevangenismaatregel 
uitvoeringsregeling V.I. 
tenuitvoerl. v. gevangenisstr. 

Gezondheidswet 
Girobesluit-1934 
Glrowet 

Goederenverkeer 
- België 
- Duitschland 

Goud 
wet op de -clausules 1937 
verbod uitvoer van -

- van de Neder!. Bank 
Grens (Nieuw-Guinea) 
Grensbewaking 
Grifterechten 
Grondwet 

Handel 
-sverdrag (meerzijdig) 
-sverdrag ( Vereenigde 

Staten van Amerika) 
-sverdrag (Brazilië) 
-sv-erdrag (Br.t,sche Rijk) 
-sverdrag (Chili) 
-sverdrag (Duitschland) 
-sverdrag (Italië) 
-sverdrag (Nieuw-Zeeland) 
-sverdrag (Siam) 
-sverdrag (Turkije) 
-s- en scheepvaartverdrag 

(Ecuador) 
-•- en schcepv"artverdrag 

(Frankrijk) 
-•- en scheepvaartverdrag 

(Spanje) 
-s- en scheepvaartverdrag 

(Uruguay) 

38 22 
36 99F, 99L, 

99M, 99S 
37 36, 41 
38 10, 21, 31 
39 18 

37 30 

38 41 
36 99V 
37 18 
37 26 
36 91 
37 10, 35 
38 39 
37 19 
38 24 
38 42, 43 
36 90A 
38 32 ' 
39 12 
36 92 

36 93 

36 84 

36 
37 

38 
39 
40 
36 
37 
38 
39 
40 

39 
38 

39 

36 

37 
36 
38 
40 

39 

37 
38 

12 

2306 t/m 
2310,2340 
t/m 2344, 
2360, 2801, 
s. 2800 

309, 310 39 389 
300, 312 
313, 314 
315 
303, 304,305 
300, 
302 
301,305,308 36 380 
315 
304,305,306 
353 
301 

36 548 
36 981 

802 39 870 
801 

40 s; 605 
1522 

37 244 
37 245 

37 284 
36 847 
39 349 ' 307 37 354 36 387 
38 359A 37 388 
39 352 39 387 

/ 

204 
101 
415 
402 

203 39 282,283,284 
40 S. 201A 

302-309 38 180 
100--105, 
300 

I 
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-sagen ten en -sreizigers 36 ' 207 37 240 
-sregisterwet 36 207 

Haring 
. seizoen. visacherij ter 38 680 

versche 39 681 

' 40 682 
seizoen-visscherij t er 37 683 
zoute 39 681 

40 682 
-wet 1927 37 701 38 656 38 686 

het overige onder: landb.crisiswet 
Havenarbeid zie: Stuwad. wet 
Hinderwet 37 543 

,,... 39 545, 547, 
1540 

Botel-, Café, Restaurant- en 40 s. 627 
Pensionbeschlkk. 1940, n°. 1 

Buisarbeidwet 36 853 36 884 
37 868 

Hulpverleening vrijwillige - 39 548 
Huurprijsbesluit 1940 40 s. 313 
Huwelijk 

- H.K.H. Prinses Juliana 36 l 
wetsconflicten met betrek- 38 203 39 241 

k.ing tot het -
- van militairen 40 0. 200 

Hypotheek bewaring van -en 36 448 
38 440, 441 
39 446 

crisis- - -aflossingswet 36 200, 208 36 290 
-commissie bes) uit 37 783 
- renten 40 s. 210 
s~heeps-en 39 21, 29 

Identificatieplicht 40 S. 306A 
Identiteitsbewijs 40 S. 306A, 

s. 311 
Immigratie 39 15 
Immuniteit (van staatsschepen) 36 94, 98 
Indië (Neder!.-) zie: Ned.-Indië 
lndustrleele eigendom 40 s. 620 
lnd ustriel!nancierlng 36 634 
lnentingswet 1939 39 805 40 844 
Inenting tegen typh us en 40 s. 801 

paratyphus 
lnkwartieringswet 38 586, 589 

39 583 
Internationaal privaatrecht 36 88 38 203 
Invaliditeitsverzekering 36 991 
Invaliditeitswet 37 804 36 244, 843 36 880, 883 

39 800 37 862 37 880,891, 893 
38 863, 864, 38 880,883,884 

867, 879B 
39 849 39 883, 892, 893 
40 852 895 

Invoer 
aal en paling 37 603 

38 622, 6391 , 39 6390 
badkuipen, enz. 36 609, 639& 

37 638 
38 621 
39 610, 639JJ 

band 38 639H 
39 605, 639M 

benzol 37 601, 609, 623 
38 615 

bladzink 36 627 
boter 36 613 
bovenkleeding 36 621 

37 635 
38 621 
39 608 

brood, en1 37 618, 639R 
39 603 
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buizen 36 639GG 
37 610, 633 
38 603, 608 
39 609, 639T, 

639MM 
calcium-hypochloriet , enz. 86 637 

38 619, 621 
39 612 

cement 36 612 
37 617 
38 622, 639J 
39 639A 

chili salpeter . enz . 37 604 
38 622,639KK 
39 639CC 

closetreservoirs 37 638, 6391 
38 606, 639FF 
39 639II 

cocosstukgoederen 36 619 
37 614 
38 639E, 639II 

dekens 36 618 
draadnagels, enz. 36 639B 

37 639V 
38 604, 639W 
39 639NN 

Duitsch e goederen 40 s. 430 
dweilen 36 606, 639U 

37 639T 
38 613, 6390 0 
39 6:i9G, 

639KK 
electriciteitsleidingen 36 611 

37 626 
38 614, 621 
39 619 

espagnolett en 38 639G 
39 618 

formali teiten 40 442 
garens 36 &39AA, 

639EE 
37 608, 624, 

639S 
38 622, 631, 

639L 
39 6à9D, 639U, 

639AA 
glaswerk 36 614 

37 639A 
38 621 
39 624 

gloeil ampen 36 6~9Z 
38 622, 633 
39 639BB -gresbuizen, enz . 86 604 
37 639D 
38 622, 6390 
39 öà9LL 

jute 3S G:iO 
38 622, 626 
39 6~9B 

kachels, enz. 36 610 
37 ·634 
38 621 
39 617 

kü1.ten, enz. 38 G39GG 
39 6à9Z 

klompen, enz. 86 601 
37 6à9B 

1 38 
ö20 

39 638 
knoopen 38 628, 639N 

39 ü26 
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koffie 36 639T 
koueen, enz. 36 639Q 

38 622, 623 
39 615 

Ieder 36 624 
37 639F 
38 621 
39 611 

linoleum 36 631 
lint, enz. 36 639A 

38 622, 639F 
39 639L 

lithoponc, enz. 40 400 
lucifers, enz. 36 639IJ 

38 622, 639JJ 
39 639K 

manufact uren (wol), enz. 36 639L 
38 622,639NN 
39 6398S 

{katoen), enz. 36 639F 
38 622, 639DD 
39 G39ZZ 

(vlas), enz. 36 639G 
38 622, 639Y 
39 G39TT 

(zijde), enz. 36 620, 639J, 
639N 

38 622, 639Z, 
639AA 

39 639RR, ., 
639YY 

metaal weefsels 37 611 
38 622, 639P 
39 639EE 

meubelen 36 628, 639K 
38 622, 639T 
3!l 639PP 

naaigaren 36 622 
37 636 
38 621 
39 607, 639N 

onderkleeding 36 6390 
38 622, 639X 
39 639VV 

overhemden 36 639X 
38 622, 639R 
38 639J 

paarden 36 60 , 638 
38 601, 611 
39 ü23 

pa. pier, enz. 36 623 
37 6~9E 
38 622, 639Q 
39 638, ö~9DD 

petten, enz. 36 61:i, 6~9J:lH 
38 60.",, 621 
39 GOü 

pluche, enz. 36 630M 
38 622, 639CC 
39 6o0WW 

p orselein. en.z. 86 60~ 
37 li39C 
38 620 
39 625 

potascb , enz. 36 639, 639S 
37 621 
38 621 
39 613 

roggebloem, enz. 36 633 
39 6~9E 

ru bber slq,ngstukken 
1 36 

602 
37 613 
38 622, 639U 

L . & S . 1940 39 639GG 
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rijst, enz. I 36 635 
38 622, 637 
39 628 

rijwielbanden , enz. 38 622, 639U 
39 639GG 

rijwielen, enz. 37 612, 613 
38 622, 639V 
39 639HH 

Mhepwcrk 37 600,632 
38 6'.'2, 624 
39 629 

schoeisel 36 639W 
37 639W 
38 612 
39 604 

schro~fbouten, enz. 36 616 
37 620 
38 622, 639K 
39 639Q 

siergewassen, enz. 36 639H 
37 639J 
38 639S 
39 639QQ 

sloten 36 639CC 
38 602, 629 
39 618 

steenkolen, enz . 36 639C 
38 607, 616, 

621,,, 625 
39 639S 

suiker 37 637 
superfosfaat 36 639FF 

37 605, 625 
38 622, 630 
39 6391 

tafelgoed, enz. 36 639P 
38 622, 639BB 
39 639XX 

tapijten, enz. 36 6391 
38 622, 639EE 
39 639UU 

tegels 37 616, 639C 
38 622 

toiletzeep 37 606, 630 
38 609 

touw 36 636 
38 622, 632 

tticotgoederen 36 639BB 
37 639U 
39 602 

•triplexhout, enz, 36 607, 632 
37 631, 639Q 
38 639HH 

veekoeken 37 629, 6390 
38 639M 
39 639FF 

veevoeder kooktoestellen 36 629 
verpakkingsgla~ 36 617 

37 622, 639P 
38 621 
39 616 

vet 37 607, 639G 
38 621 
39 614 

vleescb, enz. 36 625 
37 639 

-------, 38 621 
39 622 

waterglas 36 600 
37 615 
38 622, 639M 

" 39 639H 
ijz~rgaas, enz. -36 626 

K a663 
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zakdoeken 36 639V 
38 622, 639D 
39 639F 

zeevisch 37 602 
38 622, 639LL 
39 639P 

zinkwit 40 400 
Invoernoodwet 1939 39 639R 
Invoerrechten 

aa.nwij,.i nl): van lo•plaats 36 481, 484 
algemeonc wet bet,reffcnde 38 404,407 38 482 

rPcht van i'lvoer enz. 
benzine, enz. 36 82, 90 36 400 

37 20,24 3R 414 
grenstoezicht 37 445 
kantorrn en heerbanen 36 483 

87 480 
39 480, 484 

rundvlcesch 38 403 
spiegelglas 36 409 

38 402 
statistiekrecht 38 404 38 451 
suiker 38 452 
tarief machtigingswet 36 408 

38 411 
tariefwet 38 404, 405 36 444 

38 446, 451 
39 441 

vrijstelling van invoerrechten 36 82, 90 
37 20, 24 
38 29 • 
39 28 

zink.wit, enz. 36 404 
38 401, 409 
39 406 

het overige onder: Algem. Wet 
zie ook: douane. 
Invoerverbod (Italië) 36 161 

" 38 948 
Italië credietverbod 36 löO 

" 
invoerverbod 36 löl 

38 948 

Jachtwet 1923 36 700 37 747 36 780 
39 !lb40 37 78U, 781 

31! b81 
:Sll b80 
40 b81 

Jam- limonadebesluit 36 857 
37 8v4, 867 
38 8v8, 879 
39 8ob, 871 

Kaas 36 86 38 87ö 
37 18 

Kadaster bewa.ring va.n - 36 448 
38 440, 441 

Kapo kbesl uit 38 8u9 

Kiesrecht 37 305, 308 
38 103 

Kieswet 37 au 37 344 37 389B 
39 301 38 34:l,345,3b9 

39 :S4l> 
Kinderbijslagwet 39 806 40 840, 847, 

8g,8, 849, 
BvV, ~u.l, 

881, 8!!,j, 880 

Klnderwetgeving 40 240 

Koninkl ij k H uls 
buwel. H.K.H. Prins. Juliana 36 1 
inkomen der Kroon 37 302 

38 100. 
naam kinderen van 37 ö 

H.K.l:I. Prinses Julia.na 
L . & S. 1940 ~ 
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1940 

naturalisatie Z.D.H. 
Prins Bernhard 

t itel van Prins der Neder
landen aan Z.D.H. Prins 
Bernhard 

titel van Prinses van Lippe
Biesterfeld aan H .K.H. 
Prinses J uliana 

vlag Z.K .H. Prins Bernhard 
wapen Z.K.H. P rins Bernhard 
wapen nakomelingen H.K.H . 

Prinses Juliana en Z.K.H. 
Prins Bernhard 

Koninklijk Paleis Amsterdam 
Kon . Ned. Akademie van We

tenschappen 
Kon. Ned. Hoogovens en s taal

fabrieken 
Koophandel wetboek van -

kamers van - en fobrieken 
Koopvaardijschepen (huishou

ding en tucht op-) -
Krankzinnigenwet 

Kringen wet 
Kunstiw en Wetenschappen 
Kustdelensie 
Landoouwcrisiswet 

aal, enz. 

afleveren, enz. 
akkerbouw 

alfafameel 
ansjovis 

<bloem bollen 

bloementeelt 
bloemk week er ij 

bol bloemen 

boomkweekerij 

37 28 

1 382, 1380-1383, 1385-1389E 
2 1~80-1~87, 1389-1389D 
3 747, 748, 708, 760, 770, 7791, 779M 

36 2 

36 1406 

39 1401 

36 207 
39 201,. 204 
40 200 
37 639X 

36 500 

37 700 

4 642, 653, 656, 666, 667, 671, 745, 752, 754, 756 
5 651, 679E, 679S 
6 li64, 677, 679Z, 679DDD 
7 743, 749, 754, 765, 766, 767 
8 644, 645, 646, 649, 67 5 
9 67:l, 674, 675, 67bH, 679T 

10 649, lî79, 679B, 679C, ü79AAA 

36 242 
37 242 
39 563 
38 658 

36 344, 345 
37 345 

39 542, 546 

36 757 
37 758 
38 659 
39 679J 
36 3 

37 4 

38 5 

39 6 

36 742 
37 744 
38 643, 679A 
39 646 
40 644 
36 
37 
38 9 

39 10 

36 779N 
36 779N 
37 676 
38 679, 679Q 
39 679BBB 
37 64(i 
40 641 
36 751, 779Q 
37 674 
38 678, 679R 
39 679ZZ 
40 651 

-37 

37 2 

37 4 
37 3 
38 l 

38 390 

37 28(', 287, 
288, 683 

39 280, 681 
37 682 
37 280 

36 1 

18 

37 1380-1387 
38 2 

39 1380-1388 
40 1380-1388 

40 s. 722, 731-
733 
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cacao 39 639W 40 s. 710 
caseïne 39 639W 40 s. 724 
cassave 37 700 
dena turatie 36 779K 

37 671 
38 679S 

diermeel, enz. 37 700 36 755, 779L 
37 615 

dorschregeling 39 679Q 40 S. 71S 
679EEE 

eieren 40 s. 726 
garnalen 36 746, 764, 

779C 
37 673, 762 
38 655, 667, 

679D, 679V 
39 674, 6790 

679YY, 
679EEE 

gember 40 S. 702B 
gras, enz. 40 s. 707 
grenscontröle 36 ?79F 40 s. 722 

37 671 
38 679S 
39 679DDD 

groenten en fruit 40 s. 723 
haring 36 744, 752, 

753, 768 
37 668,748, 755 
38 646, 654, 

679B 
39 650,657,663 

679AA 
40 667 

heffing 36 759 
honing, enz . 39 639W 
hooi, enz. 39 639W 
hyptheekcommissiebesluit 37 783 
inventarisatie 39 679J, 679M, 

679N, , 
679WW, 
679EEE 

invoermonopolie 39 679K, 
679EEE 

koel- of vrieshuizenbesluit 40 S.708 
koffie 39 639W 36 750 
landbouwinleveringsbesluit 40 S. 711 
melk 37 663, 672 

38 650, 679U 
39 661, 679TT 

mengvoeder 39 6798S 
mosselen 36 745 

37 654, 750 
38 648, 653 
39 662 
40 665 

oester~ 36 763 40 -S. 702A 
37 761 
38 665 
39 675 

offertes aan h et, buitenland 40 s. 719 
organisatie 86 740, 742, 

744,745 
38 663, 668 39 683 
39 ö79E,679QQ 

paarden 37 700 
peulvruchten 37 700 
pluimvee 36 779B 40 s. 709, 

37 662 s. 720 
38 672, 6790 
39 679RR 

rundvee 36 777, 779E 
37 657, 671 
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38 679J, 6798 
39 679II, 679JJ 

snoek 35 775 
37 643 

epeêerijen · 40 S. 700, 707 
stremsel 39 639W 39 679LL, 

679EEE 
stroo 39 639W 
suiker, enz. 37 639H 36 769 40 s. 728 

37 650, 653 
38 679F 
39 6791 

tarwe 36 758, 760 
37 665, 671, 

742, 746, 749 
38 645, 670 

679S 
39 673, 

679DDD 
thee 39 639W 
tong 36 762 

37 760 
38 664 
39 676 

tuinbouw 36 761 , 779G, 
7790 

37 669, 670, 
677, 759 

38 679P 
39 640, 667, 

679CCC 
turf (fabriek) 36 741 

37 743 
38 644 
39 648 
40 643 

- (huisbrand) 37 751 
38 647 • 
39 647 
40 642 

uitvoermonopolie 39 679L, 
679EEE 

varkens 36 7791 
37 67 1 
38 679S 
39 679DDD 

vee en vleeech 36 779D 
37 671 
38 679S 
39 679DDD 40 S. 715, 715A 

veevoeder 39 679P, 
679BB, 
679EEE 

vetten en oliën 39 679R, 
679EEE 

40 645 
visch 39 679N, 

679WW, 
679XX, 
G79EEE 

voederbieten 39 627 
wulken 36 774 

37 658 
38 "679K 
39 679.lfF ' zalm 36 778 

zeep 39 679R 
40 640 

zeevisch 36 756, 776 
37 605, 664, 

740, 703 
38 6791 
39 641, 658, 

679GG 
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zuidvruchten 40 s. 701 
zuivel 39 621 36 773, 779H, 

779P 
37 672, 678 
38 679U 
'39 656, 679H, 

679NN, 
679TT 

40 s . 712 
Landbouwkundig onderzoek 38 679G 
Landbouwprijzenbesluit 40 s . 714 
Landbouwuitvoerwet 1939 38 600 

angUl'ken , enz. 38 682 
bloembollen 38 600 
groenten en fruit 36 772 
kippen - en eendeneieren 38 600 
melk, enz. 38 600 36' 781, 782 
pootaardappelen 38 600 
tuinbouw 37 681, 782 
tulpenbloemen 38 600 37 741 
uien 38 600 37 741 

Landbouwuitv erwet 1938 38 600 39 679UU 
tuinbouw 39 679VV 

Land-en tuinbouwongevaUen- 36 801 37 851 
wet 1922 38 805 38 851 

39 847 
Landmacht 

aangifte lijken 40 o. 300. 
capitulanten 36 542 

37 541 
defensiefonds 36 500 

39 507 
dienstplicht 36 99P 37 308, 500 39 543 36 1 

38 500, 501 37 
39 405, 504, 38 3 

506, 609 39 4 

geneeskundig onderzoek 36 548 
gezagsgebieden der stellings- 37 580 
command. en der territoriale 

bevelhebbers 
huwelijk 40 0. 200 
inkwartieringen, enz. 38 586, 589 

39 583 
landstorm (bijz. vrijwillige) 36 585 
lichting 1938 38 582 
militaire arrondissementen 40 0. 202 
munitie 36 540, 545 
onderlinge range- en stands- 88 540 

verhouding 
opper bevëlheb her 39 185 

40 181, o. 201 

rechtspleging 39 206 40 28;!,284,285 

reservepersoneel 38 505 36 548 38 181, 183 
39 502 39 18a, 186 

roode kruis 39 548 
verdedigingsvoorbereiding 39 630 
vestingstelsel 38 502 39 546 
vliegtuigen (kenmerken van) 39 589A, 589B 
vrijwillige Jandsto1·m besluit 39 580 
zuid erzee (verdedigingswerk. 86 501 

in ver band met afsluiting 38 603 
en droogmaking - ) 

het overige onder: bevorderings-
wet, militaire ambtenaren-
wet, mµitaire justitie, mili-
taire verplichtingen, pensioen 

Landsdrukkerij (Algemeene - ) 37 381 

1 680, 583, 584, 586 
2 581 t/m 584 
a 181, 182, 506, 507, 581, 582, 684, 586, 687, 588 
• 182, 183, 186, 500, 501, 582, 586, 587, 589A, 589C 
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Landverhuizingswet 1936 36 804 37 845, 846 37 889 
38 870, 871 

Leeningwetten 36 1401 
37 904 
39 1409 
40 401,403, 404 

Leerplichtwet 40 s. 352 
Leges vrijstelling van - 40 s. 308 
Leurders 37 29 
Levensverzekering 

(wet op het - bedrijf 1922) 37 200 37 250, 
38 242, 243, 38 281 

244, 253 
39 245 

Liniebesluit Zeezijde 37 443 
Lintbebouwing zie: verkeerswet 

t egen lintbebouwing. 
Loodswezen 38 541 36 581, 587 

37 585 
Luchtaanvallen 

bescherming tegen - 36 302 36 347 36 386 , 38 350 39. 388 
39 350 40 580 

Luchtvaartwet 40 540 
Luchtvaart beslag 37 33 37 207 38 280 

38 12 
-rampen wet 36 522 36 579, 579A 36 595 

37 527 
-verdrag 36 990, 99T 
-wet 36 562, 568, 36 590 

579A 
38 579N 

luchttoerisme 38 48 
39 11 

luchtvervoer 38 38 36 523 
militaire vliegtuigen 

(kenmerken van) 
38 589A 

nat. ! uchtvaartlaboratorium 37 523 
oorlogs-, zee- en - verzeke- 38 639 39 682 

ringswet 1938 
rijksstudiedienst voor de - 37 523 
sanitair toezicht op de - 36 840 36 882 
vrijstelling van invoerrechten 36 82, 90, 99J 

en a ndere belastingen 37 14, 20, 24 
38 29 
39 28 

Zee- en -verzeker. wet 1939 39 637 
Marine 

-scheepsongevallen wet 36 582 
wet voor de Kon. -reserve 39 508 36 548 

het overiue onder: zeevaart. 
Meel besluit 38 846 
Markenbelastingbesluit s. 417 geblokkeerde - 40 
Melk - besluit 38 853 

39 845, 863 
besluit op vaste-producten 38 842, 862 

Meteor. Inst. (Kon. Ned. -) 37 578 
Metingsbesluit Binnenvaar- 37 579G 

t uigen 38 562 
Middelenwet 36 3404,3416 

37 3413 
Middelen (versterking van de 37 405 37 483 

-) 38 406, 413 
39 407 

· Militair keuringsreglement 39 540 
Militaire ambtenarenwet 37 501 36 254, 541, 

542, 544, 
546, 547, 
548 

37 540, 542 
Militaire arrondissementen 39 286 

40 0. 202, 281 

' 
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Militaire justitie 
Militaire gerechten 
Militaire verplichtingen 

Militaire Weduwenwet 1922 
het overige onder: landmacht, 

zeemacht. 
Ministerie zie : Departementen 

va n Algemeen Bestnur 
Mobilisatie 

algemeene -
vóór -
- vrij st ellingsbesluit 

Molestverzekering 
Monstering 

Motor- en rijwie!wet 

Motorrijtuigen 

36 99P 
37 17 

fiscale behandeling van - 38 28 
onherkenbaar maken van -

Motorrijtulgenbelastlngwet 

Munitie 
Mijn 

- reglement 1906 
~ raad 

elect rotechnisch-reglemen t 
staats-bedrijf 

- wet 1903 
Mij nwezen 

Naam!. vennootschappen en an
dere rechtspersonen ( over
brenging plaats van vestiging) 

N atlonaliteit 
militaire verplichtingen bij 

dubbele -
st aatloosheid 

wetscon Aict en in zake -

het overige onder: Ned erlander 
schap, Ned. onderdaanschap. 

N aturallsatie 

- van Z.D.H. Prins Bernl1ard 
van Lippe-Bicsterfeld 

zie ver ,J,er de narnenregiatera op
genomen na Staatsblad 1225 
van 1936, na 1210 van 1937, 
na 1239S8 van 1938, na 
l239Z van 1939, na 1207 van 
1940 

39 30, 34 

36 99P 
37 17 
36 99Q 
37 17 
36 99R 
37 17 

Natuurreservaat 37 37 
Nat. wetenschappelijk onderzoek 
Nederlanderschap 

Nederlandsch onderdaanschap . 

1 2, 1200 t/m 1225 
2 1200 t / m 1210 
3 1200 t/ m 12398S 
4 1200 t /m 1239Z 
5 1200 t / m 1207. 

39 205, 206 

' 
37 52G 

38 521 
38 521 

40 200 

36 1 

37 2 

38 3 

39 4 

40 6 

36 2 

36 209, 913 
37 206 
38 204 
36 912 

39 544 

39 543 

37 952 
39 244 
36 578 
38 577 

36 441, 445 
38 450 
39 402 

36 540, 545 

39 568 
36 560 
37 568 
39 569 
36 560 
37 568 
39 568, 569, 841 
36 560 
37 568 

36 361 

1940 

40 283,284,285 
40 282bis 

39 186 
39 183 

40 s. 418 
39 280 

36 594 

40 s. 202 
37 595 

39 483 
40 S. 408,423 

39 1280, 1281 

37 281 

37 . 281 
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Nederlandsch-Indië 
alimentatie 
ambtenaren 
assistentenregeling 
bedrijven wet 
begrootingen en rekeningen 

zie afzonder/ . registers in ieder en 
jaargang na nummer 3980 

befostingen 
couponbelasting 
invoerrechten 

mot. voertuigen belasting 

slachtbelasting 
tariefwet 
uitvoerrecht.en 

vuurwerkbelasting 
bestuurshervorm. in de Bui-

tengewesten 
betalingsverkeer 

comptabiliteitswet 
creclictverbod (Italië) 
decentralisatiebeslui t 
dienstplicht 
financieele tegemoetkoming 

aan-
geestelijken (R. -K.) 
geneesk. raad van het de-

partement van koloniën 
grens (Nieuw-Guinea) 
grondwet 

kasgeld 

krijgstuchtelijke straffen 
leeningwetten 
locale raden-ordonnantie 
luchtvaart 
Madoerawelvaartfonds 
militaire diensten 
monstering 
muntwet 
mijnwet 

naaml. vennootsch.en andere 
rechtspersonen 

N ederl. onderdaanschap 
octrooiwet 
onderlinge range- en stands

verhouding van militairen 
oorlogsschepen 
pensioanen, onderstanden en 

gagementen 
pensioenfondsen 

plan tersregeling 
provincie-ordonnantie 
r egentschapordonnantie 
retorsiewet 

rubber 
- aanulantordonnantio 
-fonds 

36 908 

39 901 
36 91() 
37 905, 906, 

907, 910 
38 903, 908 
39 900, 905 
37 906 
39 906 
37 903 
37 907, 910 
36 900 
37 902, 908, 

909, 911 
38 902, 904 
39 904 
38 901 

39 902 

37 402 

37 30 
37 309 
38 105, 300 
36 914 
37 913 
38 906 
39 902 

37 904 

37 912 

36 907 
36 911 
38 900,905,907 
40 200 

36 912 

36 917 
37 900 

36 901 . 

37 901 

37 949 
37 940 
38 940 

37 947, 954 

40 900 

38 943 

37 948 
39 940 
38 945 
36 160 
37 940 
36 942 

37 953 

37 940 
37 944 

39 943, 944 
39 244 

40 1900 

36 642,643 
38 540 

37 944 
37 949 
38 944 
36 940 
38 947 , 951 
38 940 
37 940 
37 940 

38 942 

24 

36 980 

36 981 

38 180 

38 981 

39 280 

38 983 
40 282 

37 281 
36 680 
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productie en uitvoer van - 38 949 
- u.itvoerordonnnntie9 37 947 
scheepvaart 36 904, 905, 906 37 981 , 902 

40 200 40 282 
Spa.nj c (vijandelijkheden in 37 120 37 160, 161, 

- ) 162, 163 
39 160 

staat sregeling 36 904 37 980 
38 900 38 983 

stadsgemeente-ordonnant it, 37 940 
sniker 37 954 
verdrogen, enz. 36 1 

zie VOl•T de onderinrpen bij: 37 2 

verdragen, enz. 38 8 

39 ' 40 5 

weduwen• en weezenfondsen 37 945 38 982 
38 941, 944, 948 39 980 
39 941, 942 

zeebrieven en scheepspassen 37 951 
zeeschepen 37 981 ' 

Nederlandsche taal 
scrhijfwijze van de - 36 369,377,378 

37 366 
39 365 t/m 

368, 375 

Neutraliteltsproclamatie 39 188 

Non-activiteitswedde 
- leden Staten-Generaal 36 300 

Noord-Oostelij ke polder 40 300 

No taris wet op het -ambt 36 204 36 247 37 283 
37 246 

Octroo iwet 36 642, 643 36 680 
39 679KK 

Omzetbelastingwet 1933 38 407 " 38 449 40 s. 411 

Ondernemersovereenkomsten 36 640, 646 
39 639Y 

bakker ij bedrijf Amsterdam 38 642 
39 645 
40 666 

groentenconservenindustrie 39 660 
40 653 

japonnen-confectiebedrijf 37 659 
38 679L 
39 67900 

lederbedrijf 38 671 
39 . 678 

schoenen bedrijf 38 677 
39 679G 

wollenstoffenindustrie 38 676 
39 679F 

zoutzieder ij bedrijf 38 661 
39 671 

Onderwijs 180, 392 
Jwoger - 36 100, 321 36 367, 369, 36 

37 321 376, 377 37 a9J 

39 320 37 365, 367 39 390 
40 600 38 3ü8, 372 

39 364, 372, 
37:l, 374 

40 1362 40 s. 351 

1 80, 81, 84, 85, 87, 88, 90A, 92. 93, 94, 96, 97, 98, 99B, 99D, 99E, 99F, 99H, 99K 991\1, 99P 99 Q 
99R , 991', 99V ' ' ' 

2 10, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 25 , 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41 
: 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46 

10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 26. 
5 15, 17, 20 
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aanwijzing van bijzondere 
gym nasia 

aanwijzing van bijzondere 
leer stoelen · 

a anwij zing va n getuigschrif, 
t en 

academisch st atuut 

promotiën en examens aan 
de Landbouwhoogeschool 

t erugbetaling coUegegeld 
vrijsteUing van examens 
middelbaar -

nijverheids-

lager -

beslissingen op beroep 

geschiedenis - 38 15 
schrijfwij ze v.d. Ned. taal 

schorsingsbesluiten 

1 1360 t /m 1365, 1367, 1369, 1371 t /m 1374 
2 1363 t/m 1366, 1368 t/m 1370, 1372 
3 1360 t/m 1365, 1367, 1369 t / m 1371 
4 1360, 1361, 1368, 1370, 1372 t / m 1378 
5 360, 362, 366, 369, 375, 377, 378, 379 
6 363, 364, 365, 366, 369, 376 
7 360, 362, 363, 365, 370, 373 
8 360, 361, 369 
9 363, 368, 369, 374, 377, 378 

lo 360, 362, 368, 370, 371, 373, 374, 375 
11 361, 364, 366, 369, 374, 375 
12 362, 363, 371, 376 
18 2353, 2360 t / m 2362 
1' 2340, 2341, 2360 t/m 2362 

36 
37 
38 
39 
40 

36 

37 

38 
39 

40 

37 
38 

36 
37 
38 
39 
38 

40 320. 
38 

36 100 36 
37 320 37 

38 
39 

36 100, 320 36 

38 
39 
40 

36 100, 322 36 
37 322, 323 37 

38 
39 
40 
38 
39 

36 
37 
39 

/ 

26 

1 

2 

3 

4 

1361, 1364, 
1365, 1390 
1366, 1368, 
1370 
1360, 1361, 
1362, 1367, 
1371 
1366, 1368 
1362 t / m 
1367, 
1369, 3171 
1360, 1363 -40 0 . 352, 

s. 1350 
372 36 J 390, 1391 
367 37 1390, 1391 

38 1390, 1391 
39 1390 

367 39 390 
361 
376 
377 
652 

1640 
5 36 180, 391, 
6 392 
7 37 390 
8 38 391 

40 0 . 350 
364, 365, 36 180, 390 
372, 373 
37 1 
370 
361 
9 36 180, 181 

10 37 392 
11 40 s. 350 
12 

360,361,363 
2390, 2391 
2390 t/ m 
2394 

369,377,378 
366 
365 t/m 
368, 375 

3513 
3714 
38 2320 
39 2320, 232 1 
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verbietigingsbesluiten 36 l 

37 2 

38 3 

Onderzeebooten 37 32 
Ongevallenverzekering 37 38 

38 14 
Ongevallenwet 1921 36 800 36 861 36 888 

38 804 37 859 38 882, 885 
39 803 38 850 39 884, 886 

39 843, 852, 855 
40 843 40 s. 808, ,_ 880, 882 

land. en t uinbouw- 1922 36 801 37 851 39 886 
38 805 38 851 
39 804 39 847, 853 

zee• - 37 288 
-Onteigeningswet 36 302, 1300, 36 569, 1540 38 282 

1800 
37 208, 1600 
38 1300, 1301, 

1302 
39 4 

40 1300, 1520 
40 s. 1800 

-Ontplofbare stoffen 36 575 
37 543 
38 563 

Ontsmeti .-en zuiver.middelen 37 803 
Ontuchtige uitgaven 

bet eugeling van de versprei• 39 242 
ding van -

-Onvermogen verklaring van - 36 204 37 283 
-Oorlog 

bep ali ng va n -sgevao r 38 182, 184 
39 181 

materi eele -sseha den 40 s. 425 
oorlogsmolestcrediet en 40 s. 410 
-s, Zee- en Luchtvaartver- 36 639 39 682 

zekeringswet 1938 39 600 
-ssehepen van vreemde mo• 39 184 

gendheden 
staat van - en beleg 3S! 302 38 580 

39 206, 505 39 187, 189, 
189A 

40 180, 182, 183 
verzorging van door -age• 40 0 . 302 

weid getro ffen personen 
Openbare lichamen 

- va n bèrocp en bedrijf 37 307 
38 104 

- voor Wicringern1eer en 38 386 
gedeel ten van het IJsselm. 

Openbare orde 40 s. 201 
Openbare uitgaven 

verlaging van de - 36 100 36 855, 2340, 36 180, 181, 
39 521 2341, 291 , 380. 

2343 t/ m 3jl2, 592, 
2345, 2354 855, 883 

37 562, 567, 37 392, 481 
572, 573, 39 285 
5791 

Openbare vervoermiddelen 36 521,802 36 2560, 2590 36 592 
het overige ond,r: spoor• en tram. 37 562, 567, 3i 594 

wegen 572, 573, 
5791, 579M, 
2590 

38 2590 
39 560, 566 

l 2360 t /m 2362 
2 2305, 2306, 2317, 2318, 2320 t/m 2326 
3 2320 t / m 2326 
4 523, 1330 t/ m 1307, 1501, 1502, 1602, 1800, 1801 
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Opium 37 13 
Opperbevelhebber zie: Iandm. 
Oude materialen- en afval-

stoffenbesluit 1940, n°.1 
40 s. 631 

Ouderdomsverzekering 36 991 36 849 36 883 
39 17 37 860 37 883 

38 849 38 881 
39 850 39 885 

Oudheidkund. bodemonderzoek 40 0 . 351 
Overzeesche gebiedsdeelen 
zie: Necl.-Indië, Suriname en 

\ 
Curaçao 

Paarden wet 39 620 39 679D 
Pacht 

crisis-we.t 1932 37 203 
- wet 37 205 38 248, 6fiï 38 ,284, 285,286 

40 S.208, S.211, 
280 

-overeenkomsten 40 s. 208 
-prijRopdrijvingsbe~luit 40 s. 713 
vervreemd. v. landbouwgr. 40 s. 734 

Pas 
visnm op gezondbeids-sen 36 99D 

Pensioen 
cumulatie van -en met -en 38 300 36 351, 352, 

353,355,356 
korting - oud-wethouders 36 2380, 2381 
-leden Tweede Kamer der 37 303 

Staten-Generaal 38 101 
onderwijzers (voorloopige 36 100 36 180 

pensionneering) 37 301 40 s. 350 
- recht, zee- en landmacht 38 504, 505 36 544, 54€, 548 

37 544 
39 544 

-wet 1922 36 300, ·304 36 353, 354, 36 385, 1384, 
355, 35() 2319B 

37 301 37 349 
38 141,246,357 
39 343, 354 
40 347 

-wet spoorwegambtenaren 36 520 38 579A 36 591 
39 529 40 590 

Pensioenraad 36 1384 
38 1388 

Permanente Hof van Interna- 36 87, 88, 97, 
tionale Justitie 99B 

Pers econ1. onafhankelij kheid .... ~ 40 s. 203 
van de - t 

Personenverkeer (per auto) 38 22 ' .. Persoonsbewijs 40 s. 311 
Pharmacopee (Neder!.-) 39 869 
Politie 36 253 36 284 
het overige onder: r ijksveldwacht 37 247 
Politiereglementen zie: water-

staatswerken (wet Rijks -) 
Posterijen, Telegrafle, Telefonie 37 12 36 307 36 341, 340, 36 383, 384. 

Q 38 44 38 301 , 302 350 37 380, 382, 
37 340, 341, 385, 387, 

343, 350, 389 
352 39 381, 382, 

38 344, 346, 384, 385 
348, 356, 386, 
358 389A, 

39 341, 344, 584, 585 
356 40 S. 302-307, 

s. 310, 348, 
380, 382 

Postspaarbankbesluit 40 342 
Provinciale wet 36 300 36 362 37 389B 

\ 37 311 38 343 
39 346 

Pro vlncle beslissingen op beroep 36 238C 2381, 
2590 

37 2590 
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sch orsingsbesl uiten 
36 23 19B 
~7 23 19, 2319C, 

23191, 2800 
40 2305, 

2307, 2800 vernie•igingsbesluit en 36 2841 Prijsopdrijving 36 639D 36 681 -swet 1938 38 636 
39 600 

-s- en h amst erwet 1939 39 634 39 6791J 40 s. 604- 608 Psychopathen 38 205 
- re~]ement 38 241 Quarantaine 36 85 

Raad van state 37 248 38 186 Radio 38 44, 46 38 302 36 348 
39 16 37 353 

38 341, 356 
40 341 . 

-storingsreglement l 94_û 40 345 Rechterlijke indeeling 36 303 39 281 
38 201 , 202 40 s. 207 Rechterlijke organisatie 36 _202, 206, 38 248 36 285 

207 38 283, 285, 
37 205, 801 287 
3R 200 
39 205 

Registratiewet 36 204, 407 37 283 
38 413 

Reglement nr. I ( ter voldoening 
38 235, 350 aan ar t . J!) der W et op de 

Regterlijke organisatie) 
ld. nr.III (ter voldoen . aan ar t . 37 243 19 der Wet op de Regterlij ke 38 25 1 organisatie) 
Regiem. Autovervoer Personen 37 562,567,572, 

573, 5791 
38 565, 569, 

2590 
39 560, 2591 Reg!. Autoverv. Person. 1939 39 560 . 

Reg!. voor de H.B.S. A 39 378 Reg!. voor de machinisten- 37 579D examens 38 575, 579F Reg!. voor de Rijkshoogere 38 360 burgerscholen 39 369 Regt voor de Rijkskweekschool 39 872 voor Vroedvrouwen te Rotter-
dam 

Reg!. voor de stuurlieden- 37 579C examens 38 579, 579E 
40 561 Reisbesluit 1916 38 444 40 s. 412 Rekeningen zi e afzonderlijke re-

gisters in iederen iaargang na 
nummer ~980 

Reserve-person ._landmacht 38 505 36 548 38 181, 183 Revoluiionnairen (- in verte- 37 306 
genwoor aigende lichamen) \ 

. Rivierdijkenreglem. (Rijks - ) 37 576 Riv1erenwet 38 566 Rolzitting 37 208 38 245 38 282 Roode Kruis 39 548 het .Nederlandsche -
39 589D Rubber 36 96 r 

37 22 
Ruil- en dienstdiplomareglem. 36 57~H (ingevolge de wet op de Zee-

~ 
31 ó79 vaartdiploma's 19~o) 
38 ói:>8 -zeevisch vaart 
38 571 Ruil verkavelingswet 1938 38 618 38 öi:>9 38 687 Rij kseigenuomm. zie : domeinen 

Rijkstonusen en-instellingen· 
(beleggingen van-) 

38 416 37 481 
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Rijksgirobesluit 1940 40 348 
Rijk;\andbo uwproefstatio·ns 38 679G 
Rijksrekening 36 3403 

37 3402 
38 3402 
39 3415 

Rijkstelefoo nregleme n t 1929 37 340 
38 344 

Rijkstelegraalreglement 1934 37 341, 360 
38 358 

Rij kstelegraafregleme n t 1939 38 358 
Rijksveldwacht 36 241 36 283 

38 246 37 286 
39 243 

Rijksverkeersinspectie 36 573 37 594 
40 564 

Rijksverzekeringsbank 39 806 36 848 38 881 . 39 851 39 886 
Rijkswegenplan 

zie: Wegenplan (Rijks-) 
Rijkswerken 36 1523 
Rijn 

overeenk. betrefJ. de -vaart 39 22 39 562 
reg!. v . politie voor de -vaart 39 14 39 562 

vervoer vergiftige en bijtende 37 569 
stoffen op den -

Rijtijdenwet 1936 36 802 39 566, 842 39 888 
Sanctiewet 36 lüO, 161 

37 160, 161, 162 
Scheepsbewijzen bewaring v. - 38 441 
Scheepshypotheken 39 21, 29 
Scheepsruimte 

Wet behoud - 1939 39 636 39 679W 40 s. 604 
Scheep vaart 

-verdrag (Ecuador) 3!! 32 
39 12 

-verdrag (Frankrij k) 36 92 
-verdrag (i:iiam) 38 42, 43 
-verdrag (Spanj e) 36 93 
-verdrag (Uruguay) 36 84 
v-ernieu,\<ing van de vloot 37 1521 

het overige onder: binn.sch. vaart 
zie ook: Waterst.werken (\\,et 

Rijks-), zeevaartdiploma's, 
Metingsbesluit Binnenvaar-
t uigen, monstering. 

Schenking 38 1412 
Schepelingen 

arbeiC1Sovereenkomst - 38 25 
-besluit 37 242 37 280, 287, 

38 249 288 
39 244 39 280 

Schepen 
i mmuniteit van staats- 36 94, 98 
machinedagboek voor zee- 39 563 
oorlogs- van vreemde mo- 39 184 

gendheden 
- uitvoerwet 1938 38 638 

39 600 
- vor deringswet 1038 38. 637 

39 600 
- wet 36 526 36 579D 36 593 

37 577 37 592 
39 570 
40 5ü6, 567 · 

scheepsdagboek voor ze&-- 39 563 
Schipbreuk schadeloosstelling 38 26 

werkloosheid bij -
Schipperswet 

- 1907 (Stbl . 244) 37 280, 593 
-1920 (Stbl. 154) 37 593 
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Schorsingsbesluiten 
binnenlandsche zaken 

handel, nijverheid en 
scheepvaart 

onderwijs, kunsten en weten
schappen 

sociale zaken 

waterstaat 

Schuldenaren herscherm. van

Sigarenindustrie 

Spanje (vijandelijkheden in -) 

Spoor- en tramwegen 38 47 

Spoorwegbruggen (regiem. voor 
de scheepvaart voor beweeg
bare-) 
zie: Waterstaatswerken (wet 
Rij ks-) 

Spoorweg wet 
Staatsblad 

s taatsdienst vreemde -
s taatseigennommen 

zie: uollit.. inen 
staatsloter!J 
StaatsmiJnbedrij l 

staatssecretaris 
Staatsv1sschershavenbedrijl 

te 1J Dl Ulllen 
s taten-Generaal 

non-aCüvneitswedde leden -
opening 
schaueloosstelling en pensi

oen van lenen C1er -
sluiting en ontbinuing 

Statistiek 
eco1101tiische -en 
- ctoou.soorzaken 
- recht 

Strafrecht 

1 2:SU0 t/m 2319F 
2 2ä00 t/m 2;ii 90 
3 ~:,uo t/m 2äl9N 
4 :l;JUU t/m 2äl9O 

36 99E 

5 0 . :io1, 2300 t/m 2310, s. 2300 t/m s. 2302 

36 639E 
38 639PP 
37 120 

36 525, 1520, 
1521, 1522 

37 520, 1520, 
1522 

39 1521 

39 525 

37 308 

36 300 

37 303 
38 101 

36 639DD 

38 404 
39 408 
36 203 
37 280 
38 205 
39 200, 201 

38 160, 161, 
162, 163 

39 160 

1940 

36 1 

37 2 

38 3 

39 4 

40 5 

36 2600 t / m 
2Gll 

36 2306, 2318, 
2320-2326, 

37 2320-2326 
38 2320 
39 2320, 2321 
36 2800-2813 

2815, 2816 
37 2800-2816 
38 2800-2802 
39 2800 
40 2800, 2801, 

s. 2801 
38 2520 
39 2520 
40 s. 200, 

S. 208A 

36 573, 579B, 39 588, 58~ 
37 579K, 

ij79L, 579T 
38 564, 579B, 

579(), 
579H 

37 568 
40 562 

37 571 
38 579G 

38 451 

36 281 288, 
2S9, 291 

37 285 
39 1280, 1281 

40 S. 41G 

37 386 

37 384 

37 284. 



1940 

Strafvordering 

Strandvonderij 
Stroop suiker- en -besluit 
Stuwadoorswet 

successiewet 

Suiker 
- wet 1924 

- en stroop bes! uit 
'Suriname begrootingen 
zie afzonderlijke registers in ie

deren jaarg. na nummer 3980 
betalingsverkeer 

comptabiliteit~wet 
credietvcrbod (Ttalië) 
detacheering (Westindisoh 

-sbesluit 1930) 
geneeskundige raad v. h. de
partement van koloniën 
Grondwet 

kasgeld 

krijgstuchtelijke straffen 
landmacht 
luchtvaart 
monstering 

naam!. venn. en andere 
rechtspersonen 
Ned. onderdaanschap 
octrooiwet 
oorlogs chepen 
pensioenen en gagementen 

acheepvaart 
Spanje (vijandelijkheden in 

-) 

spoorwegleening 
staatsregeling 
verdragen, enz. 

zie voor de onderwerpen bij: 
verdragen, enz. 

verlof militairen 
verlofs bezoldigingen 
wachtgelden 
weduwen en weezenfondsen 

zeebrieven besluit 
Tabakswet 

Tandheelkunde 
Tariel van Justitiekosten en sa

larissen in burgerlij ke zaken 

Tarit!lbeslult V.O.V. 

38 13 

36 1 

37 2 

38 3 

39 4 

40 6 

36 
37 
39 

38 

36 
38 

38 

39 

37 
38 
36 
39 

40 

36 

40 
37 

39 
36 

38 

39 
36 

37 

206 38 287 
201, 202 40 s. 200, 
200 J S. 208A 

36 572 
38 878 

802 39 856 t/m 37 882 
862 39 887 

405, 406,407 39 444 
413 

405, 413 38 443, 452 
39 441 
38 878 

37 948 
39 940 

903 38 946 
36 160 
37 , 943 

36 981 

309 38 180 
105, 300 
915 
903 

38 981 
37 950 
37 941, 944 
37 952 
39 244 39 280 

200 40 282 

912 37 281 
36 642, 643 36 680 
37 944 
37 9o0 
38 941 

200 
120 37 160, 161, 

162, 163 
39 160 

1900 
902, 909 

38 980 
36 943 
36 944 
36 945 
38 941, 944 
39 941, 942 
37 946 

410, 413 39 440, 442 39 482 
40 s. 407 

801 
202, 204, 37 246 36 285 
207 37 283, 892 
205, 801 38 i85 

36 849 38 881 
37 8ö0 - 39, 885 
38 849 
39 8ó0 

1 80, 81, 84, 87, 88, 90A, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99B, 99E, 99G, 99H, 99K, 99P, 99Q, 99R, 99V 
2 10, ló, 17, 18, 19, 22, 26 t/m 28, 31, 32, 34, 35 . 
3 11, 13, ló, lü, 17, 20, 23, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46 
4 10, 12, 13, Hi, 17, 20, 26 
5 17, 20 

32 

K:a663 



33 1940 

Tarielmachtiglngswet 1934 36 408 
38 411 
39 403, 404 

Tariefverdrag Denemarken 38 35, 37 
Polen 36 99G 

37 11 
Tariefwet 1934 38 404, 405 36 444 

38 446, 451 
39 408 39 441 

Telefonie zie: Posterijen, Te• 
legrafie en Telefonie 

Telegrafie zie: Posterijen, Te• 
legrafie en Telefonie 

Tol 39 1520 
Tractaten zie: verdragen 
Tramwegreglement 37 579T 

38 5790 
Transmigranten 

zie: la ndverhuizingswet 
Trekhonden wet 38 354 38 384, 387 

39 345 
Tijd 36 38 1 

37 383 
38 380 
39 383 
40 381 

Uitvoer goud 36 101 
38 408, 415 

rubber 36 96 
37 22 

schepen - wet 1938 38 638 
het overige onder: landbou W• 

uitvoerwet. 
Uitvoerrechten 

algemeene wet betreffende 38 404, 407 
recht van invoer, enz. 

statistiekrecht 38 404 
Vaccinatie 36 803 

37 805 
Veewet 38 600 86 779A 40 680,683,684 
Veiligheid 

873 electrotechnisch -ebesl. 1938 88 
-sbesluit gevaar!. werktuig. 40 842 
-sbeslult loodwit 39 8ö5 
-sbesluit voor fabrieken 38 872 

en werkplaatsen 1938 
-sbesluit voor veenderijen 38 874 

1938 
-svoorschrilt. bouwbedrijf 38 45 
-swet 1934 38 872 38 886 

t/m 875 39 889,890 
39 841, 865 

Verdedigingsvoorbereiding 
40 o. 802, 884 

Wet medewerking - 1939 39 630 
Verdragen en andere overeen-

komsten met vreemde mo-
gendheden 
A. meerzijdige 

ar beidsovereenko meten 38 25 
(van schepelingen) 

arbitrageclausules 38 17 
40 17 

beslag op luchtvaartuigen 37 33 
38 12 

binnenscheepvaart ( aanvaring 39 24 
in de-) 

binnenschepen (te boekstelling 39 . 25 
van - , enz.) 

burgerlijke r echtsvordering 38 18 
capitulaties in Egypte 37 39 

38 11 
chèques 86 99A 
economische samenwerking 38 30 

3 



1940 34 

eieren (merken van-) 
' 

36 89 - geschiedenisonderwijs 38 15 
handel 38 41 
immuniteit van staatsschepen 36 94, 98 
intellectueele samenwerking 39 32 

40 18 
kaas (onderzoek van-) 36 86 
koeltechniek (internationaal 39 31 .,. 

instituu t voor-) · 40 13 
luchtvaart 36 .99T 
minimumleeftijd van kinderen 38 33, 34 

bij arbeid op zee 
minimumloonen 36 99K 
mijnarbeid van vrouwen 36 99H 

37 15 
nachtarbeid van vrouwen 37 16 
nationaliteit 36 99P, 99R 

37 17 
natuurreservaat 37 37 
onderzeebooten 37 32 
opium 37 13 
ouderdomsverzekering, enz. 36 991 

39 17 
permanente hof van internati- 36 87, !_l 8, 

onale justitie 97, 99B 
radio-omroep in belang van 38 46 

vrede 39 16 
rubber 36 96 

87 22 
40 19 

Rijnvaart 39 14, 22 
schadeloosstelling voor be- 39 23 

roepsziekten 40 10 
schadeloosstelling werkloosheid 38 26 

bij schipbreuk 
staatloosheid 36 99Q 

37 17 
statistiek van doodsoorzaken 36 99E 

40 12 
statistieken van Joon en ar- 39 33 

beidsduur 40 20 
suiker 38 13 
telegraafreglement enz. 38 44 
t orpedo's 40 Il 
veiligheidsvoorschriften in het 38 45 

bouwbedrijf 
verkeersteekens 40 15 
vervoer per spoorweg (van goe- 38 47 

deren, reizigers en bagage) 
volkenbond 39 27 
werving van arbeiders 39 19 
wisselbriev. en orderbriefjes 36 99 • 

B . tweezijdige - met: 

Amerika V~reenigde Staten 36 99V-
van (handel) 37 18 

- (regeling van geschil) 38 40 
Argentinië ( betalingsverkeer) 37 27 
- (immigratie) 39 15 
België (fiscale behandeling van 38 28 

motorrijtuigen) 
- (leurders) 37 29 
- ( onderstand en terugleiding 36 990 

van behoeftigen) 37 23 
- (personen- en goederenver- 38 22 

keer per auto) 
-(post) 37 12 
-(rechtstreeksche beteekening 38 18 

van stukken) 
-(scheepshypotheken) 39. 21, 29 
- (vestiging en arbeid) 36 83 
-(vrijstell . van invoerrechten) 37 20 
Brazilië Vereenigde Staten van 37 26 

- (handel) 



35 1940 

Britsche Rijk (grens Nieuw- 37 30 
Guinea) 

-(ha.ndel ) 36 91 
- (handel Nieuw-Zeeland) 88 24 
- (quarantaine) 36 85 
- ( vrijstelling van invoerrech- 36 90, 95, 99J 

ten en andere belastingen) 
Bulgarije (betalingsverkeer) 36 81 
Chili (handel) 37 10, 35 
Denemarken (vrijstelling van 38 29 

inkomstenbelasting) 
- (tarief) 88 35, 37 
Duitschland (betalingsverkeer) 37 25 

38 27 
39 10,20,26,35 
40 21 

- (douane en crediet) 86 99F, 99N 
37 40 
38 19 

- (goederenverkeer) 36 99F, 99L, 
99M, 99S 

37 36, 41 
38 10, 21, 31 
39 18 
40 14 

- (grensverdragen) 40 16 
-(inschakeling v. h. Neder!.- 38 39 

Oostenrijksch econom.' ver-
keer) 

- (vaststelling v. ontginnings- 39 30, 34 
grens) 

Ecuador (handel en scheepv.) 38 32 
39 12 

Frankrijk ( vrijstelling van üi. 36 82 
voorrechten) 

- (bevoegdheid der consuls en 38 20 
bescherming van letterkun- / 
digcn en kunsteigendom) 

- (handel en scheepvaart) 36 92 
- (luchtverbinding Batavia- 38 38 

S?,igon) 
- (visum op gezondheids- 36 99D 

passen) 
Hongarije (luchtvaart) 36 99C 
Italië (betalingsverkeer) 36 80 

37 19 
38 23 

- (handel i~ geneesmiddelen) 40 22 
- (luchttoerisme) 88 48 
Luxemburg (vestig. en arbeid) 36 99U .., 

37 21 
Noorwegen (luchttoerisme) 39 11 

-Oostenrijk (vrijstelling van in- 37 24 
voerrechten} 
zie ooi:.: Duitschland 

Polen (tarief) 36 99G 
37 11 

· Roemenië (betalingsverkeer) 37 34 
38 16, 36 
39 13 

Siam ( vriendschap, handel en 88 42, 43 
scheepvaart) 

Spanj e (handel en scheepvaart) 36 93 
Tsjechoslowaaksche Republiek 37 28 

(intellectueele en artistieke 
betrekkcingen) 

Turkije (handel- en betaling•- 36 90A 
verkeer} 37 31 

Uruguay (handel en schee_pv.) 36 84 
Zwitserland (vuurwapenen) 37 14 
- (ongevallenverz_ekering) 87 38 

38 14 
- (vrijstell. van belastingen) 39 28 



1940 36 

Vereeniging en vergadering 39 200 
Vergiftige en bijtende stoffen 

zie: Rijnvaart 
Verkeersfo nds 37 526 
Verkeersinspectie (rlj ks-) 36 573 37 594 
Verkeerswet (wegen-) 

zie : wegenverkeerswet 
Verkeerswet tegen lintbebouw. 37 522 37 596 
vernietigingsbesluiten 

binnenlandsche zaken 36 2340 t/m 40 s. 2303 
2356 

37 2340 t/m 
I 2356, 2359 · 

38 2340 t/m 
2359F 

39 2340-2352 
40 2340-2344 

economische zaken 39 2640 
hand., nijverh. en scheepv. 36 2640-2645 

37 2640 
onderw., kunst. en wetensch, 36 2360-2362 

37 2360-2362 
38 2360-2363 
40 2360 

sociale zaken 36 2840-2848 
37 2840-2847 
38 2840- 2841 
39 2840- 2843 

Vervoer 
beroepsgoederen- 40 s. 559 
- per spoorweg 38 47 
- van personen en goederen 40 S.560 

per schip • 

1 40 
Wet gebruik -middelen 1939 39 528 S.550-552, 

554-558 
-prijsbesluit 40 s. 561 

Verzekering 
Oorlogs-, Zee- en Luchtvaart 38 639 

- swet 1938 
waterstaat 36 2560 
-swezen 40 s. 422 
Zee- en luchtvaartverzek. wet 39 637 

1939 
Vestiging 36 83, 99U 

37 21 
Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 37 Gl9, 639K 37 680 

39 639X 39 687 
automobiel- en garagebedrijf 39 668 

40 659 
bloemenverkoopersbedrij f 39 670 , 40 662 
brandstoffenhandel 40 647 
broodbedrijven 38 660 

39 665 40 S. G03A 
40 654 

centrale• verwarm. bedrijf 40 s. 603 
kantoorboekhandel 39 643 

40 657 
kantoormachinehandel 39 642 

40 661 
kappersbedrijven 39 679MM 

40 660 
kruideniers bedrijf 39 669 

40 658 
poeliers bedrijven 39 679EE 

40 663 
rij wiel bedrijf 40 648 
schoenbedrijven 39 644 

40 656 
se hildersbeclrijf 

1 '° 
649 

slagersbedrijven 38 641, 66G 
40 640, 655 

vestingwerken 36 501 36 543 
38 502 



37 

Vischbesluit 
Visscherijwet 

• 

Visum (- op gezondh.passen) 
Vlaggen (nationale - van 

vreemde mogendheden) 
Vleesch en -warenbesluit 

- extractenbealu it 
- keuringswet 

- warenbesluit 

Vliegers 
Voedselvoorziening In tijden 

van oorlog, enz. 
· het overige onder: landb.cris. wet 

Vogelwet 1936 

Volkenbond 
Volkstelling 
Voogdij (- van minderjarigen) 
Vorderingswet 

algemeene - 1938 

algemeene - 1939 

schepen - 1938 
zeeschepen - 1939 

VreemdelingeD 

Vriendschap (verdrag van-) 
Vroedvrouwen 

('@'glem. rijkskweekaohool 
voor-) 

l{rouwenhandel · 
bestrijding van den -

Vrijdommenbeslult 
Vuurwapenen ' 
Wachtgeld 

Waddenzee 
Wapenwet 
Warenwet 

hot overige onder: algemeen 
besluit, broodbesluit, cacao- en 
chocoladebesluit, conaumptie
ijsbesluit, eieren, gasmasker-

- besluit, jam-limonadebesluit, 
kaas, kapokbesluit, meelbe
eluit, melkliealuit, suiker- en 
stroopbesluit, vtachbesluit, 
vleesch- en vleeschwarcnbesluit, 
vleesohextractenbesluit, vleesch
warenbesluit, waschmiddelen
besluit, wijnbesluit. 
W aschmiddelenbesl uit 
Waterbouwkundig laboratorium 
Waterstaatswerk.(wet Rij kS-) 

aanvaringsreglement 
Westerschelde 

algemeen politiereglement 

36 99D 

38 6390 
39 63900 

36 700 

39 27 

38 203 

38 634 
39 600 
39 63) 

38 637 
39 635 
37 628 

38 42, 43 

37 14 
36 100, 300 

36 700 

38 522 

40 840 
36 771 
37 660, 747 
38 640, 649, 

679M 
39 655, 659 

38 865 
39 874 
38 843 
36 852,860 
37 865 
39 848,874 
36 860 
38 865 

3-7 647, 661 
39 652 

39 679S, 679T, 
679U, 6790<: 

39 679V 
36 251 
37 249, 641 
38 251, 252 
39 240, 854 

38 845 
39 872 

39 242 
38 451 

36 351, 352, 
779, 1560, 
2347, 2355 

37 348 
38 662 
39 1140 
38 649, 679M 

36 841, 842, 
844, 846 
850, 856 

37 840, 849, 
850, 863, 
857 

38 860, 868, 
879A 

38 861, 866 

36 574 
38 576 
36 564 
37 5791, 579R 
38 572, 579M 

1940 

39 190 

40 S. 204 
40 S. 716, 716A, 

s. 735 

40 0 . 303 

39 685 

36 380, 2310 
2319 

36 881, 886 
37 890 



1940 "' 38 

ankerreglement (Dordtsch-) 38 574 
baggerreglement 37 679Q 
beschadiging van - 40 620 
politiereglement afsluitdijk 36 666 
IJsselmeer 

Id. Breskens 36 576 
Id. brug Barendrecht 36 579F 
Id. brug Boerengat te Rotterd. 36 561 
Id. Den Oever en De Houkes 36 566 
Id. beneden Dordrecht 36 577 

37 579F 
38 573 

Id. Julianakanaal en Maas bij 38 560, 579J 
Maastricht 

Id. kan. Amsterdam-Merwede 38 561 
40 569 

Id. Maas beneden Maasbracht 37 564 
Id. Merwede en Noord 39 661 
Id. Moerdijksche veer 36 671 

38 6791 
Id. Noordzeekanaal 38 679D 
Id. Rotterd. Waterweg 37 679E 
Id. Terschell.-Wiering., enz. 36 667 
Id. Willemsvaart 36 579G 
Id. Zuid-Beveland 37 675 
Id. Zutphen-Enschede 38 578 
Id. veren Bergsche Maas 37 563 
r eglement. beweeg bare spoor- 36 561 

weg bruggen . 37 660, 661, 
670, 579H, 
579S 

40 565 
Rijksrivierdijkenreglement 37 576 
Rijkswegenreglement 37 579N 
Rijkszeeweringenreglement 37 5790 
W aterstaatswet 1900 37 624 36 663, 570, 

39 522,624, 579C 
626 88 579L 

39 2590 
Wederopbouw 40 s. 205, !09, 

Wed.- en weezenverzekerlng 36 991 
Weerkorpsen 
Wegenplan (Rljks -) 
Wegenreglement (Rljks -) 
Wegen verkeerswet 
Wegenwet 
Werkloosheidszorg 

- bij schipbreuk 38 26 
Werktijdenbesluiten 

Wieringermeer 

Wisselbrieven 36 99 
Wisselkoersen 
Woningwet 

l 581, 2840, 2842 t/m 2844, 2846, 2847 
2 2800, 2801, 2802, 2804 t/m 2813, 2816, 2816 
3 358, 2349 t/m 2355, 2359, 2840 t/m 2846 

36 206 

37 525 
39 522, 1620 
36 403 
89 409 

37 521, 639X 

36 402 
36 403 
36 302 

0. 550, 552 

38 247 38 287 
37 595 

37 679N 
38 577 
38 2591 
36 442 36 482 
37 448 38 480 
38 448, 576 39 882 
40 440 40 s. 802 

36 862 36 887 
37 844, 864 
87 359, 679P 37 389E, 69.7 

38 386 
36 442 36 482 

36 1 36 
37 3 37 4 

38 5 38 6 

39 7 39 8 

40 s. 301 

4 2310, 2312, 2315 t/m 2319, 2319A, 2319D t/m 2319F, 2319H, 2319M t/m 231900, 2800 t/m 2816 
6 2340, 2341, 2343, 2344, 2347, 2350, 2351, 2356, 2359C, 2359D, 2359F, 2380, 2381 

,e 2300, 2302, 2304, 2309, 2310, 2312, 2315, 2316, 2319, 2319A, 2319B, 2319F t/m 23191, 2319:\i 
7 2342, 2344, 2345, 2347, 2349, 2380 t/m 2382 
.e 2300, 2301, 2303, 2305, 2307, 2313, 2316, 2316, 2319, 2319A, 2319E t/rn 2319G, 23191, 2319L, 23190, . 

. 



39 1940 

Wijn 
- accijns 38 413 
- besluit 37 841 

IJkwezen 87 627 36 641 
39 639AAA 87 640, 648 39 68G 

39 664, 679A 
IJsselmeer 37 521 37 579P 37 597 

38 386 
Zee 

Oorlogs-, - en Luchtvaart- 38 639 39 682 
verzekeringswet 1938 

..,... - en luchtvaartverzeke- 39 637, 639C, 40 s. 604 
ringswet 1939 639V 

Zeemacht 
., 

aangifte lijken 40 o. 300 
capitulanten 36 542 

37 541 
di enstplicht 86 99P 37 308,500 39 543 36 580, 683, 

38 500, 501 584, 586 
39 503, 504 - . 37 _ 581, 582, 

506, 509 583, 584 
38 181, 183, 

581-585, 
587, 588 

39 182, 500, 
501, 582, 
586, 587, 
589A, 589C 

geneeskundig onderzoek 36 548 
gesneuvelde militairen 40 s. 308 
huwelijk 40 o. 200 
inkwartieringen enz. 38 586, 589 

39 583 
kustdefensiefonds 36 500 
lichting 1938 38 •81 
loodswezen 38 541 36 581, 587 

37 585 
munitie 36 545 
onderlinge rangs- en stands- 38 540 

verhouding 
onderzeebooten 87 32 
opperbevelhebber 39 185 

40 181 
roode kruis 39 648 
vermiste militairen 40 s. 308 
vliegtuig. (kenmerken van) 38 589A 

39 589B 
het overige onder: bevorderings-

wet, marine, militaire ambte-
na.ren wet, pensioen, militaire 
verplichtingen 

Zeeongevallenwet 1919 37 288 
Zeeschepenvorderingswet 1939 39 635 39 679V 40 s. 604 
Zeeuwsche stroomen 38 679M 
Zeevaartdiploma's 36 579H 37 593 

37 574, 579, 
579A,579B, 
579C, 579D 

38 568, 575, 
579, 579E, 
579F 

39 567 
Zeevischvaart 

(ruil- en dienstdiplomaregl.) 38 571 
Zeewerlngenreglement ( Rijks-) 37 5790 
Zegelwet 1917 36 202, 204, 36 440 36 285 

407 37 440, 445, 37 283, 389, 
37 205, 310, 446 482, 483 

405, 406 38 447 38 285 
38 413, 417 

Zlèkte t 

besmettelijke -nwet 37 803 36 855 40 S.804A 
39 805 38 841, 877 



1940 40 

-wet 37 800 36 854, 858, 36 885 
38 806 2845 37 881, 886, 

37 852, 858, 887, 888, 
861, 866 895 

38 840, 844, 38 887 
847, 848, 39 880, 891 - 854, 855 40 s. 804, 

39 840, 844 s. 809 
geslachtsziekten 40 s. 806 

Zoutwet 40 480 
Zuiderzee 

dienst der - werken 37 566 37 590 
38 570 

landsverdediging 36 501 38 503 39 581 
noord-oostelijke polder 40 300 
-raad 37 565 37 591 
-"-il'unwet 36 579E 

38 579K, 
visscherijreglement voor 38 640 

de afgesloten - 39 659 

• 

/ 

•.,, 




